
MPORTUL AUDITORUTUI INDEPENDENT

Citre Aclionarii Societd;ii INTERNATIONAL S,A.

Rap ort asupra Auditului Situ aliilor Financiare

0pinie

1. Am auditat situaliile financiare ale societilii INTERNATIONAL SA, care cuprind bilanlul la
data de 31 decembrie 2076 gi contul de profit gi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor
proprii gi situalia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceastl data,
gi notele la situaliile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
Situaliile financiare mentionate mai sus se referi la:

a

a

Total capitaluri proprii :
Profitul net al exercitiului financiar:

57.301.135
4.655.739

2. in opinia noastri, situaliile financiare anexate ale Companiei sunt intocmite, sub toate
aspectele semnificative si prezinti pozitia financiarl a Societetii la 31 decembrie 20'J.6,
precum gi performanta sa financiari, fluxurile de trezorerie, pentru anul incheiat la aceastd
datd, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice din RomAnia nr, 1802 /2014
cu modificdrile ulterioare ["OMF 1802").

Baza 0piniei

Am efectuat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internalionale de Audit, adoptate
de Camera Auditorilor Financiari din RomAnia ["lSA"). Conform acestor standarde,
responsabilitatea noastri este descrisd in continuare in secliunea Responsabilitetile
Auditorului pentru Auditul Situaliilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem
independenli fali de Societate, in conformitate cu Codul de Etici al Contabililor Profesionigti

["Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Eticd pentru Contabili impreuni cu cerin]ele
de eticl relevante pentru auditul situaliilor financiare in RomAnia, gi am indeplinit celelalte
responsabilititi in ceea ce privegte etica, in conformitate cu aceste cerinle gi Codul IESBA.
Considerdm ci probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente gi adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitdtile Conducerii Si ale celor responsabili de Situaliile Financiare

Conducerea este responsabili de intocmirea gi prezentarea fideli a situatiilor financiare in
conformitate cu OMF 1802 gi pentru acel control intern pe care conducerea il considerd
necesar pentru a permite intocmirea de situalii financiare care sunt lipsite de denaturdri
semnificative, cauzate fie de fraudi, fie de eroare.

in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabili pentru evaluarea capacitilii
Societdlii de a continua activitatea in baza principiului continuititii activitifii, prezentAnd,
dupi caz, aspecte legate de continuitatea activitilii gi adecvarea utilizirii principiului contabil
al continuitdlii activitifii, aceasta doar in cazul in care conducerea nu intenlioneazd sd

3.

4.

5.



6

7.

lichideze Societatea sau sd inceteze operaliunile acesteia sau nu are alti varianti realisti in
afara acestora.

Persoanele insdrcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului
de raportare financiari al Societilii.

Responsabilitdgile Auditorului pentru Auditul situaliitor Financiare

Obiectivele noastre constau in obginerea unei asiguriri rezonabile privind mdsura in care
situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturiri semnificative, cauzate fie de
fraudi, fie de eroare, precum gi in emiterea unui raport al auditorului care include opinia
noastrd. Asigurarea rezonabili reprezinti un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanfie
a faptului ci un audit desfigurat in conformitate cu ISA-urile va detecta intotdeauna o
denaturare semnificativi, dacd aceasta existi. Denaturdrile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de
eroare 9i sunt considerate semnificative daci se poate preconiza, in mod rezonabil, cd
acestea, individual sau cumulat, vor influenla deciziile economice ale utilizatorilor, luate in
baza acestor situafii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitim ralionamentul profesional gi
menfinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

' Identificlm 9i evaluim riscurile de denaturare semnificativi a situafiilor financiare,
cauzatd fie de fraudi, fie de eroare, proiectim gi executdm proceduri de audit ca
rispuns la respectivele riscuri gi ob;inem probe de audit suficiente gi adecvate pentru
a furniza o bazd pentru opinia noastri. Riscul de nedetectare i unei deniturdri
semnificative cauzati de fraudi este mai ridicat decAt cel de nedetectare a unei
denaturlri semnificative cauzati de eroare, deoarece frauda poate presupune
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaralii false gi evitarea iontrolului
intern;

' infelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectirii de proceduri
de audit adegyate circumstanlelor, dar fhrd a avea scopul de a exprimJ o opinie
asupra eficacitdlii controlului intern al Companiei;

' Evaluim gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate gi caracterul rezonabil al
estimdrilor contabile gi al prezentirilor aferente realizate de ietre conducere ;' Formulim o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de citre conducere
a contabilititii pe baza continuitilii activitilii gi determindm, pe baza probelor de
audit ob;inute, daci existi o incertitudine semnificative cu priviie la evenimente sau
condi;ii care ar putea genera indoieli semnificative privind iapacitatea Companiei de
a-9i continua activitatea. in cazul in care concluiionim ci existi o incertitudine
semnificativi, trebuie_si atragem atenfia in raportul auditorului asupra prezentdrilor
aferente din situaliile financiare sau, in c-azul in care aceste prelentiri sunt
neadecvate, si ne m_odificim opinia. Concluziile noastre se bazeazi pe probele de
audit ob;inute pdni la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
conditii viitoare pot determina Compania si nu igi mai desfhgoare activitatea in baza
principiului continuitifii activiti;ii.

o Comunicdm persoanelor responsabile cu guvernanfa, printre alte aspecte, aria
planificati gi programarea in timp a auditului, precum gi principalele constatiri ale
auditului, inclusiv.orice deficienfe ale controlului intern pe caie le identificdm pe
parcursul auditului.



8.

Raport asupra rap orcului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea gi prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerinfele OMF 1802, punctele 489-492, raport care si nu
confind denaturiri semnificative, gi pentru acel control intern pe care conducerea il considerd
necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care si nu conlini
denaturiri semnificative, cauzate de fraudi sau eroare, Raportul administratorilor prezentat
in anexi nu face parte din situafiile financiare. Opinia noastri asupra situaliilor financiare nu
acoperi raportul administratorilor.

in legituri cu auditul nostru privind situaliile financiare, noi am citit raportul
administratorilor anexat situatiilor financiare gi raportdm ci:

in raportul administratorilor nu am identificat informalii care si nu fie consecvente,
in toate aspectele semnificative, cu informaliile prezentate in situaliile financiare;

raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informafiile
cerute de OMF 7802, punctele 489-492;

pe baza cunoqtinlelor gi inlelegerii noastre cu privire la Societate gi la mediul acesteia,
dobAndite in cursul auditului situafiilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat
la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informalii incluse in raportul
administratorilor care si fie eronate semnificativ.

ADF AUDIT MANAGEMEENT SRL

Autorizatie CAFR 297 /2002
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Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din RomAnia cu ni. 385/2007

Bucuregti, 76.05.2077
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