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RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR
asupra situatiilor financiare intocmite Ia 31 decembrie 2015

Raport asupra situatii/or financiare

Am auditat situatiile financiare individuale ale lnstitutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica -ICI Bucuresti, care cuprind 1.Bilantul, 2.Contul de profit si
pierdere, 3.Notele explicative, 4.Situatia modificarii capitalurilor proprii si 5.Situatia fluxurilor
de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat Ia 31.12.2015 precum si un sumar al
politicilor cantabile semnificative si alte note explicative.
Situatiile financiare mention ate se refera Ia:
•
•
•
•
•
•
•

Total venituri
Total cheltuieli
Rezultatul brut al exercitiului (profit)
lmpozit pe profit
Rezultatul net al exercitiului financiar (profit)
Capitaluri proprii
Total active- datorii curente

=22.401.0931ei
=21.663.927 lei
=737.166 lei
=181.999 lei
=555.167 lei
=40.120.633 lei
= 105.286.7261ei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor
situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor
nr.1802/2014, cu modificarile ulterioare, precum si cu politicile cantabile descrise in notele
anexa Ia situatiile financiare.
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Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui
control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidel a a situatiilor financiare, care sa
nu cantina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea
politicilor cantabile adecvate, dar si elaborarea unor estimari cantabile rezonabile in
circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului efectuat sa exprimam o opinie
asupra situatiilor financiare prezentate.
Am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de catre Camera
Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice
ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari
rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.
Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu
privire Ia 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 cantabile folosite precum si rezonabilitatea
estimarilor cantabile elaborate de catre conducere, dar si evaluarea prezentarii situatiilor
financiare luate in ansamblullor.
Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate in vederea
constituirii bazei opiniei noastre de audit.

Bazele opiniei de audit
In urma auditului efectuat, nu am constatat elemente susceptibile care sa
influenteze in mod semnificativ situatiile financiare ale anului 2015, avand in vedere
urmatoarele aspecte:

La colectarea elementelor probante care sa ne ofere o asigurare rezonabila ca in
bilantul contabil nu sunt anomalii semnificative, nu am utilizat observatia Ia actiunea de
inventariere, noi verificand prin procedura alternativa, prin sondaj. Societatea ne-a prezentat
procedurile de inventariere elaborate de aceasta, fara insa a se stabili abateri ce sa
depaseasca pragul de semnificatie.
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Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu
principiile cantabile generale, conform contabilitatii de angajament. Astfel, efectele
tranzactiilor si ale altar evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si
evenimentele se produc, si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat
sau platit si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare intocmite
anual.
Din analiza datelor prezentate de societate se constata faptul ca aceasta isi va putea
continua activitatea si in anii urmatori.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in anul 2015
Nr
crt
I
II

Ill

IV

/

lndicateri
lndicateri de lichiditate
1. Lichiditate curenta
lndicateri de rise
1. Gradul de indaterare
lndicateri de gestiune
1.Viteza de retatie a activeler tetale(nr eri)
lndicateri de prefitabilitate
1.Rentabilitatea capitalului angajat
2.Marja bruta din vanzari-afaceri

Valeri
2014

Valeri
2015

114,45

57,90

0

0

0,12

0,17

0,04
-12,43

0,02
3,31

Observatii

In Romania legislatia fiscala este intr-a continua evolutie, fapt pentru care poate
aparea posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale, interpretari date de catre
persoane din cadrul Ministerul Finantelor Publice sau de catre autoritatile fiscale locale.
Consideram ca in elaborarea situatiilor prezentate, conducerea societatii a procedat Ia
inregistrarea, calcularea si determinarea volumului diferitelor impozite si taxe bazate pe o
buna interpretare a dispozitiilor fiscale in vigoare. Totusi, aceasta interpretare ar putea fi
contestata de un eventual control fiscal, situatie care ar putea avea efecte asupra
rezultatelor bilantiere.
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Raport asupra conformitatii raportu/ui conducerii societatii cu situatiile
financiare

Urmare a studierii raportului conducerii executive a lnstitutului National de
Cercetare - Dezvoltare in Informatica -ICI se mentioneaza faptul ca acesta este
prezentat in conformitate cu cerintele OMFP nr 1802/2014 Reglementari Cantabile privind
situatiile financiare anuale.
Raportul nu face parte din situatiile financiare ale societatii, opinia noastra asupra
situatiilor financiare nu acopera raportul conducerii executive.
In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare, am citit raportul anexat
situatiilor financiare si informam asupra faptului ca : :
a) In raportul prezentat de conducerea executiva a societatii ( director general, contabil
sef ) nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente in toate aspectele
semnificative , cu informatiile prezentate in situatiile financiare ale societatii;
b) Raportul conducerii executive include, in toate aspectele semnificative informatiile
cerute de OMFP nr 1802/2014 ( Reglementari cantabile privind situatiile financiare
anuale individuale) ;
c) In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursu! auditului situatiilor
financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar incheiat Ia 31 decembrie
2015 cu privire Ia societate si Ia mediul acesteia nu am identificat informatii cuprinse
in raportul prezentat care sa fie eronate semnificativ.

Opinia auditorului
In concluzie, in opinia noastra, situatiile financiare anexate si intocmite sub directa
responsabilitate a conducerii lnstitutul National de Cercetare - Dezvoltare in
Informatica -ICI Ia 31.12.2015 au fost intocmite sub toate aspectele semnificative in
conformitate cu Ordinul Ministerului . Finantelor Publice nr.1802/2014 cu modificarile
ulterioare.

Alte aspecte
Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor societatii.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe
care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri . In masura
permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si
de actionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si
raportul conformitatii sau pentru opinia formata.
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Acest raport este intocmit numai pentru informarea si uzul intern al societatii, al
Administratiei Financiare Teritoriale si nu poate fi utilizat de nici un alt tert, decat cu
aprobarea conducerii societatii.

BUCURESTI, 05.05.2016
AMZ AUDIT FINANCIAR SRL
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