Raportul auditorului independent

Cdtre Actionarii,

PETROCART S.A.

Opinie

1

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societitii PETROCART S.A.
("Societatea"), cu sediul social in Piatra Neam!, B-dul Decebal, nr. 171, identificati
prin codul unic de inregistrare fiscalS 2046136, care cuprind bilantul Ia data de 3'l
decembrie 2017, contul de profit 9i pierdere, situatia modificirilor capitalului propriu
gi situalia fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul financiar incheiat la aceastd datd,
precum 9i un sumar al politicilor contabile semnificative 9i notele explicative.
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Situaliile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identificd astfel:

.

.
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Activ neVTotal capitaluri proprii:
Profitul neV pierderea netd a exerciliului financiar:

34.646.193 lei
2.560.541 lei

in opinia noastra, situaliile financiare individuale anexate oferd o imagine fideld
poziliei financiare a Societdlii la data de 31 decembrie 2017 precum 9r

a
a

performanlei financiare 9i a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat
la aceastd datd, fn conformitate cu OMF 180212014.

Baza pentru opinie
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Am desfdgurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit
("1$A");i Legea nr.16212017 (,,Legea"). Responsabilitdtile noastre in baza acestor
standarde sunt descrise detaliat in secliunea "Responsabilitdtile auditorului intr-un
audit al situaliilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenli fati de
Societate, conform Codului Etic al Profesionigtilor Contabili emis de Consiliul pentru
Standarde Internalionale de Eticd pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinlelor
etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in RomAnia, inclusiv
Legea, 9i ne-am indeplinit responsabilitdtile etice conform acestor cerinle gi conform
Codului IESBA. Credem ci probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente si
adecvate pentru a furniza o bazi pentru opinia noastrd.
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Alte informafii
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- Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informaliii.
Acele alte informalii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile
financiare 9i raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciard.
Opinia noastrd cu privire la situatiile financiare nu acoperi 9i aceste alte informatii si
cu exceplia cazului in care se menlioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimim
nioi un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

in legdiuri cu auditul situatiilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la
decembrie 2017, responsabilitatea noastre este

acest demers,

si

si

31

citim acele alte informatii si, in

apreciem dacd acele alte informalii sunt semnificativ

inconsecvente cu situaliile financiare, sau cu cunogtinlele pe care noi le-am obtinut
in timpul auditului, sau dacd ele par a fi denaturate semnificativ.

ln ceea ce privegte Raportul administratorilor, am citit si raportdm cd acesta a fost
intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu art.489-491 din OMFP
1802t2014.

in baza exclusiv a activitdtilor care trebuie desfdgurate in cursul auditului situatiilor
financiare, in opinia noastrd:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exerciliul financiar
pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanti, in toate
aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in
conformitate cu art. 489 din OMFP 180212014.

in plus, in baza cunogtinlelor gi inlelegerii noastre cu privire la Societate gi la mediul
acesteia, dobdndite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exerciliul financiar
incheiat la data de 31 decembrie 2017 , ni se cere sa raportdm dacd am identificat
denaturdri semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu
privire Ia acest aspect.

Responsabilitdfile conducerii gi ale persoanelor responsabile cu guvernanft
p e ntru s itu a ti i I e f i n a n c i are
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Conducerea Societdtii este responsabili pentru intocmirea situaliilor financiare
care se ofere o imagine fideli in conformitate cu OMFP ff. 1Be2/2014 9i pentru
acel control intern pe care conducerea il considerd necesar pentru a permite
intocmirea de situalii financiare lipsite de denaturdri semnificative, cauzate fre oe
fraudd, fie de eroare.
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7 in intocmirea

situatiilor financiare, conducerea este responsabild pentru
evaluarea capacitdtii SocieiStii de a-9i continua activitatea, pentru prezentarea,
dacd este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitdlii si pentru
utilizarea contabilititii pe baza continuitdtii activitdlii, cu exceptia cazului in care
conducerea fie intenlioneazd sd lichideze Societatea sau sd opreascd
operaliunile, fie nu are nicio alti alternativd realistiin afard acestora.

B

Persoanele responsabile cu guvernanla sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiard al Societdtii.

Responsahilitdtile auditorului intr-un audit al situafiilor financiare
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Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurdri rezonabile privind mdsura
in care situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative,
cauzate fie de fraudi, fie de eroare, precum 9i in emiterea unui raport al

auditorului care include opinia noastrd. Asigurarea rezonabila reprezint6 un nivel
ridicat de asigurare, dar nu este o garanlie a faptului ca un audit desfisurat in
conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o
denaturare semnificativi, dacd aceasta existd. Denaturdrile pot fi cauzate fie qe
fraudd, fie de eroare si sunt considerate semnificative dacd se poate preconrza,
in mod rezonabil, cd acestea, individual sau cumulat, vor influenla deciziile
economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situalii financiare.
10 Ca parte a unui audit in conformitate cu lSA, exercitdm ralionamentul profesional
9i menlinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

evaludm riscurile de denaturare semnificativi a situaliilor
financiare, cauzate fie de fraudd, fie de eroare, proiectim 9i executem

r ldentificdm

9i

proceduri de audit ca rdspuns la respectivele riscuri 9i oblinem probe de audit
suficiente si adecvate pentru a furniza o bazd pentru opinia noastrd. Riscul de
nedetectare a unei denaturiri semnificative cauzate de fraudd este mai ridicat
decdt cel de nedetectare a unei denaturdri semnificative cauzate de eroare,
deoarece frauda poate presupune inlelegeri secrete, fals, omisiuni
intenlionate, declaralii false 9i evitarea controlului intern.

.lnlelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectdrii de
proceduri de audit adecvate circumstanfelor, dar fdrd a avea scopul de a
exprima o opinie asupra eficacitdlii controlului intern al Societitii.

3lPage

. Evaluem gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil
al estimdrilor contabile si al prezentdrilor aferente de informatii realizate de
cdtre conducere.

. FormulSm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de citre
conducere a contabilitilii pe baza continuitilii activitdlii si determinim, pe baza
probelor de audit oblinute, daci existi o incertitudine semnificativi cu privire
la evenimente sau condilii care ar putea genera indoieli semnificative privind
capacitatea Societetii de a-gi continua activitatea. ln cazul in care
concluziondm cd existi o incertitudine semnificativd, trebuie sd atragem aten,tia
in raportul auditorului asupra prezenterilor aferente din situaliile financiare sau,
in cazul in care aceste prezentdri sunt neadecvate, sd ne modificdm opinia.
Concluziile noastre se bazeazl pe probele de audit obtinute pAnd la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot
determina Societatea sd nu isi mai desfdsoare activitatea in baza principiulu'
continuiti!ii activitd!ii.
o

Evaludm prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv a.
prezentirilor de informatii, gi mesura in care situatiile financiare reflecti
tranzactiile gi evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniere care sa
rezulte intr-o prezentare fideld.

11 Gomunicim persoanelor responsabile cu guvernanla, printre alte aspecte, aria
planificati si programarea in timp a auditului, precum gi principalele constatiri ale
auditului, inclusiv orice deficienle semnificative ale controlului intern, pe care Ie
identificim pe parcursul auditului.
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