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SOCIETATII S.C. FAUR SA. .

Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societahi S.C. FAUR S.A. ("Societatea")
care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit ~i pierdere,
situatia rnodficarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru
exercitiul financiar Tncheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile
semnificative precum si alte note explicative. Acestea se refers la:

• Total capitaluri proprii: -
Cifra de Afaceri Neta

• Rezultatul net al exercitiului financiar:(Profit)

108.317.755 LEI
28,199.292 LEI
5.808.650 LEI

Responsabilitatea conducer;; pentru situatiile financiare.

2. Conducerea Societatii raspunde pentru Tntocmirea si prezentarea fidela a acestor
situatii financiare ln conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la
sifuafiile financiare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea ~j'

mentinerea unui control intern relevant pentru Tntocmirea ~i prezentarea fidela a
situafiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau
erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimarl
contabile rezonabile in circurnstantele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam 0
opinie asupra acestor situafii financiare. Cu exceptia celor discutate ln paragraful 6
de mai jos, Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din Romania.



Aceste standarde cer ca noi sa respectarn cerintele etice ale Camerei, sa planificarn
~i sa efectuarn auditul ln vederea obtinerii unei asiqurari rezonabile ca situafiile
financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit consta ln efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu
privire la sumele ~i intorrnafiile prezentate In situatile financiare. Procedurile
selectate depind de rationarnentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau
erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia T~considerare controlul intern relevant
pentru Tntocmirea ~i prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a
stabili procedurile de audit relevante In circurnstantele date, dar nu ~i ln scopul
exprirnarii unei opinii asupra eficlentei controlului intern al Societatii. Un audit
include, de asemenea,evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite
si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de cafre conducere, precum ~i
evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblullor.

5 Considerarn ca probele de audit pe care Ie-am obtinut sunt suficiente si adecvate
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

6. Limitarea sferei activitatii auditorului

Nu am putut urrnari si confirma toate conturile de datorii si creante, nu ne-am putut
asigura de valoarea recuperabila a creantelor si de plata a datoriilor, de durata de
viata utila a mijloacelor fixe datorita limitarilor Tnsfera activitatii noastre.
7.Acest raport este intocmit exclusiv depunerii acestuia la autoritatile fiscale ale
statului. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatlor Societatii
acele aspecte pe care trebuie sa Ie raportarn Tntr-unraport de audit financiar, ~i nu in
alte scopuri. In rnasura perrnisa de lege, nu acceptarn si nu ne asurnam '
responsabilitatea decat fata de Societate ~i de asociatli acesteia, In ansamblu,
pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia fermata
8.Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul
operatiunilor si un set complet de note la sifuatiile financiare ln conformitate cu
reqlernentari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicfii altele decat Romania.
De aceea, sltuatiile financiare anexate nu sunt Tntocmite pentru uzul persoanelor
care nu cunosc reqlementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu rnodificarile ulterioare.
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Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

9.in concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, noi am citit
raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu
este parte integranta a situatiilor fina~ciare. in raportul administratorilor, noi nu am
identificat intorrnatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu
inforrnatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.
Continuitatea activitatii

10.Nu exista incertitudini semnificative care pot pune la indoiala in mod semnificativ
capacitatea entitatii de a-§i continua activitatea si implicit aceasta sa devina inapta
sa realizeze activele si sa execute obligatiile sale in cursul desfasurarii normale a
activitatii sale.
La finele exercitiului, societatea a inregistrat profit brut in suma de 6.489.282 ceea ce
confera pentru viitor 0 certitudine clara a principiului de continuitate.
11. in opinia noastra, situatiile financiare prezinta 0 imagine fidela a pozitiei
financiare a societani la 31 decembrie 2011 a rezultatelor din exploatare, precum si a
fluxurilor de numerar pentru anul lncheiat., sub toate aspectele semnificative, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu mocificarile
ulterioare §i cu politicile contabile descrise in notele la situatile financiare.
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