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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra situaliilor financiare intocmite de

SC FIMARO SA la data de 31.12.2017

Citre,
Acfionarii SC FIMARO SA
Consiliul de adminsitralie al SC SC FIMARO SA
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Opinie firl rezerve :

Am auditat situaliile financiare anuale individuare anexate are societdiii sc
FIMARO SA cu sediur in mun. cruj-Napoca str. Tudor vradimirescu nr. 16judelul Cluj, inmatriculatd la Oficiul Registrului Come(ului de pe ldngb
Tribunalul Cluj sub nr J12r5g/r99r,c.I.F. Roi99133, care cupri.rd tilanlur
incheiat la data de 31 decembrie 2017, contul de profit qi pierdere, situalia
modificdrilor capitalurilor proprii gi situalia fluxurilor de trezorerie aferente
exercitiului incheiat la aceastd datd qi un sumar al politicilor contabile
semnificative qi alte informalii explicative.

in opinia noastrE, situaliile financiare individuale are societiiii sc FIMARO sA
cu sediul in mun. Cluj-Napoca str. TudorVladimirescu nr. 16 judelui Cluj,
inmatriculatd la oficiul Registrului comer(urui de pe rangi rribunalul cruj sub nr
112/58/1991,c.r.F. Ro 199133 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2017 sunt intocmite, de o manierd adecvati, in toate aspectele semnificative in
conformitate cu oMFp rg02r2or4 pentm aprobarea Reglementdrile contabile
privind intocmirea situa{i or financiare individuale qi cu poriticile contabile descrise
in notele la situaliile financiare individuale.

Am desfhqurat auditul nosku in conformitate cu Standardele Intemalionale de
Audi(ISA). Suntem independenli fata de societate conform cu Codul Etic al
Profesionigtilor contabili emis de catre consiliul pentru Standarde Intemalionale de
Etici pentru contabili coroborat cu cerinlele etice rerevante pentru auditr:r situaliilor
financiare qi ne-am indeplinit celelalte responsabiltdli conform acestor cerinte.
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considerdm ca probele de audit oblinute sunt suficiente qi adecvate pentru a fumiza o
bazd a opiniei noastre de audit.

Situa(iile financiare individuale mentionate mai sus se referl la:
l.Capitaluri proprii 4.622.421lei
2.Rezultatulexercifiuluifinanciar,prof,t(pierdere) 1.032.337 lei
3.Capital subscris virsat 832.014 lei

Aspecte cheie de audit
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care ,in baza ra{ionamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanld pentru auditul situatiilor financiare
din perioada de referinld. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului
situaliilor financiare in ansamblu si au avut rol semnificativ in formarea opiniei
nostre cu privire la respectivele situa{ii dar noi nu vom oferi o opinie separata cu
privire la aceste aspecte.Noi apreciem ci, in completarea opiniei noastre fEr6
rezerve, este necesar sd prezentdm ,in raportul nostru, ce1 pu{in urmatoarele
aspecte cheie :
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Reevaluarea

contructiilor
terenurilor si

Terenurile qi construcliile reprezintl un
procent de 54,1.7 % din totalul activelor
imobilizate.

Activele imobilizate ale societdtii sunt
formate in principal din:

- terenuri situate in Cluj Napoca,
str. Comeliu Coposu nr. 167,

respectiv str. Franz Liszt nr. 30

- construclii situate in loc. Cluj
Napoca, str. Tudor Vladimirescu
nr. 16 (hala prelucrare - corp
principal de fabricalie), clddire
administrativd str. Franz Liszt nr

Procedurile pe care auditorul le-a
aplicat cu privire 1a ajustarea"/

reevaluarea terenurilor si contructiilor :

l.Am analizat dacd s-au aplicat
prevederile Ordinului 180212014 9i dac{L

ajustarea/reevaluarea s-a fEcut in
conformitate cu acesta.

2. Am verificat dacd ajustarea/
reevaluarea este facutd de un evaluator
atrtorizat ANEVAR, standardul in baza
cdruia s-a ficut precum si scopul
ajustarea/reevaluarea pentru a stabili
scopui acestora.

3. Am analizat dacd s-au urmdrit corect
pe fiecare construclie si teren in parte
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.30, refele exterioare de api
potabili, etc.

in ceea ce priveqte construcliile, pe
parcursul anului 2017 societatea a

instrdinat prin vdnzare o parte a

acestora, respectiv au fost vdndute
apartamente situate in loc. Cluj Napoca,
str. Lombului nr. 3 qi str. Ileana
Cosdnzeana nr. 8.

Reevaluarea terenurilor gi construcliilor
este efectuate conform OMFP
t802t20t4 .

Informalii in ce priveqte reevaluarea

terenurilor qi construcliilor sunt
prezentate in,,Situajia activelor
imobilizate",Nota nr. 1,,Active
imobilizate", in Nota 6 ,,Principii,
politici qi metode contabile" * alineatul
2 ,,lmobtlizari corporale" din notele la
situaliile financiare individuale anexate.

Aceste active sunt semnificative atdt in
contextul bilantului cdt ;i al contului de

profit si pierdere al exerciliului
financiar, motiv pentru care reevaluarea
terenurilor si construcliilor a fost
importantd pentru auditul nostru qi este

considerat[ un aspect cheie.

creqterile qi scaderile de rezervd din
reevaluare, recunoaqterea pe cheltuial[
/recunoaqterea pe venit in funclie de

situaiia dati.
4. Am verificat dac6, reevaluarea s-a

aplicat la intreaga clasd de

construc!ii./terenuri.

5. Am verificat corecta intocmire a

notelor contabile qi dac[ soldurile dupi
reevaluare din situalia analiticd
corespund cu balanta de verificare.
6.Am arralizat dacd modificdrile
valorilor au fost reflectate corect in
situaliile financiare $i contul de profit qi

pierdere.

7.Am verificat prezeltatea ajustdrii in
note.

Ajustari pentru depreciere
Societatea a revizuit conslituirea
ajustdrilor pentm depreciere privind
imobilizdrile corporale qi necorporale.
lnlormalii cu privire la constituirea
ajust5rilor pentru depreciere privind
imobilizdrile corporale qi necorporale
sunt prezentate in Nota i ,, Provizioane
" din notele la situatiile financiare
individud.le anexate.

Procedurile pe care auditorul le-a
aplicat cu privire la constituirea
ajustarilor pentru depreciere sunt:

i .Am analizat balanla stocurilor precum

si situalia creanlelor pe vechimi.
2.Am verificat constituirea de ajust[ri .

3.Am aralizat daci ajustdrile de valoare
sunt inregistrate corect in conturi.
4.Am analizat dacd ajustarile de valoare
au fost prezentate corect in bilant,
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Constituirea ajustdrilor pentru
depreciere este importantd atAt in
contextul bilantului cdt qi al contului de

profit s,i pierdere al exerciliului
financiar, motiv pentru care este

considerat6 un aspect cheie.

contul de profit gi pierdere qi in notele
explicative la situatiile financiare.

Conducerea societ5lii a fumizat toate explicaliile qi informaliile cerute.
Managementul financiar contabil este preocupat de perfeclionarea calit5li
rapoartelor financiare, urmarind armonizarca cu cerinfele profesionale in materie .

Fari a exprima rezerve in opinia noastri, atragem atenlia asupra faptului ci
societatea a avut dar nu mai are organizat control intern/ audit intern .

In ceea ce priveqte controlul intern, se realizeazd in principal prin controlul de
gestiune Ei prin controlul operativ curent. Gestiunile de valori materiale sunt
organizate in funcjie de natura acestora pe categorii qi locuri de depozitare.
Auditorul recomandi proceduri mai detaliate de control intern/audit intern qi o mai
atent[ supraveghere din partea managementului cu responsabilitd{i mult mai
precise qi mai detaliate referitoare la acest aspect cuprinse in fiqa postului .

Responsabilitatea conducerii pentru situa(iile financiare individuale

Conducerea societetii SC FIMARO SA cu sediul in mun. Cluj-Napoca str.
TudorVladimirescu nr. 16 judeful Cluj, inmatriculatd la Oficiul Registrului
Comerfului de pe l6ngd Tribunalul Cluj sub nr J12/58/l99l,C.I.F. RO 199133 este

responsabild de intocmirea qi prezentarea fidel[ a acestor situalii financime individuale
in conformitate cu OMFP 180212014 penku aprobarea Reglementarile contabile
privind intocmirea situafilor financiare individuaie ;i consolidate, cu OMFp nr.
470D017 privind intocmirea gi depunerea situaliilor financiare anuale qi a raportdrilor
contabile anuale ale operatorilor economici Ei cu politicile contabile descrise in notele
la situafile financiare individuale, qi pentru acel control intem pe care conducerea il
considerS necesar pentru a permite intocmirea de situalii financiare care sunt lipsite de

denalurlri semnificative, cauzate fie de fraud5, fie de eroare.
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Aceasti responsabilitate include: proiectarea, implementarea qi mentinerea sistemului
de control intern asupra intocmirii qi prezentirii fidele a unor situalii financiare
individuale care sA nu prezinte denaturlri semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii;
selectarea qi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimiri contabile

rezonabile in circumstanfele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastri este, ca pe baza auditului nostru, sE exprim[m o opinie
asupra acestor situalii financiare individuale.

Am desfhqurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Intemationale de Audit
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romdnia.

Aceste standarde previd conformitatea cu cerinlele etice ,planificarea si desfhqurarea
auditului in vederea obfinerii asigurdrii rezonabile cu privire la mdsura in care

situatiile financiare sunt lipsite de denaturiri semnificative.

Un audit implici deslzi5urarea de proceduri in vederea oblinerii de probe de audit cu
privire la valorile qi prezentSrile din situaliile financiare.
Procedurile selectate depind de ralionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativ6 a situatiilor financiare, cauzatd fre de fraudd,
fie de eroare.

ln efectuarea acelor evaludri ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intem
relevant pentru intocmirea de c[tre societate a situa$ilor ftranciare in vederea

conceperii de proceduri de audit care sd fie adecvate circumstanlelor, dar nu cu
scopul exprim6rii unei opinii cu privire la eficienla controlului intern al societAlii.
Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
qi a caracterului rezonabil al estimlrilor contabile efectuate de cdtre conducere,
precum qi evaluarea prezentirii situatiilor financiare.

Credem ci probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente qi adecvate pentru
a fiimiza o bazd pentru opinia noastri de audit.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv aclionarilor societitii in ansamblu. Auditul nostru
a fost efectuat pentru a putea mporta aclionarilor societatii acele aspecte pe care
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hebuie sE le raportam intr-un raport de audit financiar, gi nu in alte scopuri.

in masu.a permisi de lege, nu acceptim qi nu ne asum[m responsabilitatea dec6t
fa!6 de societate qi de aclionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, penhu
acest raport sau pentru opinia formatd.

Situafiile financiare individuale anoxate nu sunt menite si prezinte pozilia
furanciard, rezultatele operaliunilor qi fluxurile de numerar ale societdlii in
conformitate cu cerinlele Standaxdelor Internafionale de Raportare Financiard.

De aceea situaliile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul
persoanelor care nu cunosc reglementdrile contabile qi legale din RomAnia.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea qi prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerinlele OMFP 1802/2014 privind aprobarea
Reglementlrilor contabile privind intocmirea situaliilor financiare individuale qi

situaliile financiare consolidate, punctele 489-492, care sd nu con{ina denaturlri
semnificative Ei pentru acel control intem pe care conducerea il considerd necesar
pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care s6 nu conlind
denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raporhrl administratorilor este prezentat qi anexat dar nu face parte din situaliile
fi nanciare individuale.

Opinia noastri asupra situaliilor financiare individiuale nu acoper[ raportul
administratorilor.

in legatur[ cu auditul nostru privind situa]iie financiare individuale, noi am citit
raportul administratorilor anexat situaliilor financiare individuale qi raport[m cA:

a) in raportul administratorilor nu am identificat infoma{ii care s6 nu fie
conseevente, in toate aspectele semnificative, cu informaliile prezentate

in situa,tiile financiare individuale anexate;

b) raporful adminishatorilor identificat mai sus include, in toate aspectele
semnificative, informaliile cerute de OMFP 1302/2014, punctele 489-
492;
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c) in baza cunoqtinlelor qi infelegerii noasffe dobandite in cursul auditului

situaliilor financiare individuale pentru oxerciliul financiar incheiat la 3 I

decembrie 2017 cu privire 1a SC FIMARO SA cu sediul in mun' Cluj-

Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 16 judelul Cluj, inmatricuiati la

Oficiul Registrului Come(ului de pe lflng[ Tribunalul Cluj sub nr

Jl2l58llggl,CJ.F. RO 199133 qi la mediul acesteia, nu am identificat

informalii incluse in raportul administratorilor care s5. fie eronate

semnificativ.

Data:23.03.2018

Auditor financiar: 
i\

sc EXPERTTZA SRL. 
ll

AUToRIZATIA CAFR:587/2005 I fJt2l9l2000,c1Ft2s4t964 ll : ;;
Str.Romul Ladea nr.Sl,Cluj-Napocajud.Cluj /N C ' 

" 
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Pentn: qi in numele societatii de audit ' I Ut/ fl' ;{it*o't1ir" I )

Prof.univ.dr. S0RIN BoRLEA -camet - auditor nr' 4128 '(Q"-.jz
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