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Raportul Auditorului Independent 
 
 

Catre Actionarii  S.C. Cemacon S.A., Zalău 
 
 

 
Raport asupra situatiilor financiare 
 
[1] Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. Cemacon S.A. (“Societatea”) care 

cuprind situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2012, situaţia rezultatului global, 
situatia miscarilor in capitalul propriu si situatia fluxurilor de numerar  pentru exercitiul financiar 
incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. 
Situatiile financiare mentionate se refera la:  

 

 Activ net/Total capitaluri:                                                15,939 mii lei 

 Rezultatul net al exercitiului financiar:                           - 17,522 mii lei 
  
 
Responsabilitatea Conducerii pentru Situațiile Financiare 
 

[2] Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii 
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară, aplicabile societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată, cu toate modificările şi completările ulterioare, si pentru acel control intern 
pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare 
care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.  

Responsabilitatea auditorului 
 
 
[3] Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra 

acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.  Aceste standarde cer ca noi să respectăm 
cerinţele etice, să planificăm si să efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile 
ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.  

 

[4] Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele 
si informatiile prezentate in situatiile financiare.  Procedurile selectate depind de rationamentul 
profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor 
financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare 
controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale 
Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in 
scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii.  Un audit include, 
de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea 
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estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor 
financiare luate in ansamblul lor. 

[5] Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a 
constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve. 

 
Bazele opiniei cu rezerve 
 
[6]  Conform Contractului Colectiv de Muncă Societatea şi-a asumat o serie de obligaţii faţă de salariaţi 

de natura pensiilor şi altor beneficii pentru care Societatea a constituit un provizion în sumă de 
116.295 lei, evaluat doar la nivelul obligaţiilor scadente în cursul exerciţiului financiar 2013. 
Conform IAS 19, Societatea ar fi trebuit să ţină cont de toate obligaţiile asumate indiferent de 
scadenţa lor şi, în situaţia în care beneficiile angajaţiilor sunt datorate mai mult de 12 luni după 
perioada de raportare, ele să fie actualizate pe baza unor calcule actuariale. Considerăm că în 
măsura în care un astfel de calcul ar fi fost realizat, valoarea provizionului înregistrat de 
Societate s-ar fi majorat în mod semnificativ.  

 
 
Opinia cu rezerve 
 
[7] In opinia noastra, cu exceptia potentialelor ajustari mentionate in paragraful [6], situatiile 

financiare ofera o imagine fidelă şi justă, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a 
Societatii la 31 decembrie 2012, a performatei financiare si a fluxurilor de numerar pentru 
exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor 
Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu toate modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Evidentierea unor aspecte 
 
[8]  Atragem atenţia asupra rezultatului negativ al exerciţiului curent al Societăţii în sumă de 17,522 

mii lei şi a creşterii datoriilor faţă de instituţiile financiare în cursul exerciţiului financiar 2012, 
atât în privinţa ratelor de capital, până la nivelul sumei de 39,530 mii lei, cât şi a accesoriilor 
aferente (dobânzi şi penalităţi) care însumează 12,923 mii lei. Aşa după cum se menţionează şi 
Nota 18, Societatea a început demersurile pentru renegocierea condiţiilor de finanţare şi 
rescadenţarea obligaţiilor restante cu principalii finanţatori, dar acesteea nu s-au finalizat până la 
data întocmirii prezentului raport. Din acest motiv apreciem că există, încă, o incertitudine 
semnificativă în ceea ce priveşte capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea în condiţii 
normale, care depinde de îmbunătăţirea performanţei sale. 

 

 Opinia noatră nu conţine rezerve faţă de cele menţionate anterior. 
 
 
Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare 
 
 
[9]  In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, articolul nr. 16, punctul c) 

din Capitolul II, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul 
administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am 



 

Tel:  +40-264-334114 
Fax:  +40-264-334115 
www.bdo.ro 

Cluj-City Center 
Str. Dorobanţilor nr.14-16 
Cluj-Napoca 
 Romania 
400117 

 

 

3 
 

identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile 
prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2012, ataşate. 
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