
ldtrx a
Auditor financiar: Sfintes lon

Autorizatie CAFR: 2518/2008

Registrul public electronic A.S.P.A.A.S. : AF2518**

E-viza A.S.P.A.A.5. : 126009

C.l.F. :24736694

Sediul: Alexandria, str. lndependentei, Nr 6,

Jud. Teleorman

RAPORTU L AUDITOR ULU I IN DEPE N DE NT P RIVIND SITUATI I LE FI NANCIARE

LA 31.12.2020

Catre actionarii S.C. PlETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.

Osinie

1 Am auditat situaliile financiare individuale anexate ale societitii S.C. PiETE Sl TARGURT

ALEANDRIA S.R.L. , cu sediul social in Alexandria, str. Turnu Magurele, Bl. Piata, , identificata prin codul
unic de inregistrare fiscal5 272592A2, care cuprind bilanlul la data de 31 decembrie 2020, contul de
profit 5i pierdere, situalia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru
exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si
notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

r Afiiv netfiotal capitaluri proprii: 928.058 tei

. Profitul net al/ pierderea neta a exercitiuluifinanciar: +34.9O4 lei

3 ln opinia noastra, situatiile finaciare individuale anexate, ofera o imagine fidela, sub aspectele
semnificative. a pozitiei financiare a societatii la 31.1,2.2020 precum si a oerformantei financiare si a
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data. in conformitate cu OMFP
nr.1802/201$ pe[lrtlaprobarea Reelementarilor contabile privind situatiile anuale individuale si

situatiile fi naciare anuale consolidate.

Eaza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit ("tSA"),

Regulamentul LIE nr. 537 al Partamentului gi al Consiliului European {in cele ce urrneazd ,,Regulqynentul")
si Legea nr.152/2OL7 i,,Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise
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detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul
nostru. Suntem independentifata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de

Consiliul pentru Standarde lnternationale de Etica pentru Contabili {codul IESBA}, conform cerintelor
etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea,

si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinle si conform Codului IESBA. Credem ca

probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia
noastra.

lncertitudine semn ifi cativa legata de continu itatea activitatii :

5. Nu am identificat aspecte care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii

de a-si continua activitatea. Oninia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Evidentierea uno_r aspecte leqate de no!-eie exrlicative ale situatiilor financiare:

5 Nu am identificat aspecte care sa modifice opinia noastra cu privire la informatiile furnizate in
notele explicative.

Alte informatii - Raportul Adrn inistratorilor

7 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte
informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului
cu privire la acestea-

Opinia noastra cu privire Ia situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si ,cu exceptia cazului
in care se rnentioneaza explicit in raportui nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu
privire la acestea.

ln legitura cu Raportui administratorilor privind situaliile financiare pentru exerciliul financiar incheiat
la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastrl este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa

apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu
cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

ln ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocrnit, in toate
aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile cerute de OMFP nr.t8A2/2074, gct.489-492,
(reglementari contablle privind situatiile finaciare anuale individuale si situatiile finaciare anuale
consolidate);

ln baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia
noastra:

a) lnformatiile prerentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au
fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile
financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele sernnificative, in conformitate cu
cerintele OMFP nr.180212014. Reglementar[contabile privind situatiile finaciare anuale individuate si

situatiile anuale consolidate, pct. 489-492,

LJ z--



ln plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite
in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020,

ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu

avern nimic de raportat cu privire la acest aspect-

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o

imagine fidela in conformitate cu prevederile O"M.F.P. $AZlzAt4 si pentru acei control intern pe care

conducerea il considera necesar pentru a perrnite intocmirea de siiuatiifinanciare lipsite de denaturari
semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

9 ln intocrnirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaiuarea capacitatii
Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la

continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatiiactivitatii, cu exceptia
cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiuni,e, fie nu

are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului in?-un audit al situatiilor financiare

11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care

situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de
eroare, precum si in emiterea unui raport a[ auditorului care include opinia noastra. Asigurarea
rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit
desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta
exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se
poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumutat, vor influenta deciziile economice
ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12 Ca parte a unui audit in conformitate cu lSA, exercitam rationamentul profesional si mentinern
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

. ldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie
de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscurisi
obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare
a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete,
fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

r lntelegern controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit
adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului
intern al Societatii.

r Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil ai estimarilor
contahile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
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. Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a

contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca
exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. ln cazul in care concluzionarn ca

exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul audltorului asupra
prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa

ne madificarn opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi ma!

desfasoa re activitatea i n baza principiu lu i continuttatii activitatii.

' Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de
informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenirnentele care stau la baza
acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Raport cu privire la alte dispozitii lesale si de restementar_q

17 Durata totala neintrerupta a angajarnentului nostru este de 5 ani, acoperind exercitiile financiare
incheiate la 37.12.2A16 pana la 31.12.2020.

Confirmam ca:

' ln desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

' Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menlionate la articolul 5 alineatul
(1) din Regulamentul UE nr.537 /}A14.
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