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RAPORTUL   AUDITORULUI    INDEPENDENT 
 
 

 CĂTRE  
ACŢIONARII  S.C. ROLAST S.A. PITEŞTI 

 
1. Am auditat situaţiile financiare ale  S.C. ROLAST S.A. PITEŞTI, care cuprind: 

bilanţul la data de 31 decembrie 2011, contul de profit şi pierdere, date informative, 

situaţia activelor imobilizate, situaţia modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxului de 

trezorerie şi notele explicative. 

 

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 

2. Responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale 

anului 2011 revine conducerii societăţii. Situaţiile sunt întocmite în conformitate cu 

reglementările contabile aplicabile în România, respectiv Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea 

reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui 

control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare care 

să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea şi aplicarea 

politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 

circumstanţele date. 
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Responsabilitatea auditorului financiar 

3. Responsabilitatea mea constă în exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare 

anuale ale S.C. ROLAST S.A. PITEŞTI, pe baza auditului efectuat. Am desfăşurat auditul 

în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd 

conformitatea cu cerinţele etice, planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea obţinerii 

asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situaţiile financiare sunt lipsite de 

denaturare semnificativă. 

4. Auditul a constat în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu 

privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale. Procedurile 

selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de 

denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, fie cauzată de fraudă sau eroare. În 

evaluarea acestori riscuri, auditorul a luat în considerare controlul intern relevant pentru 

întocmirea de către entitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale entitatii, pentru 

a elabora procedurile de audit corespunzătoare circumstanţelor date, dar nu cu scopul 

exprimării unei opinii cu privire la eficienţa controlului  intern al entităţii. 

Auditul a inclus, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile 

folosite şi rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi 

evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. Cred că probele de audit obţinute 

sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui o bază a opiniei noastre de audit. 

 

Opinie 

5. În opinia mea, situaţiile financiare anuale ale S.C. ROLAST S.A. PITEŞTI, 

întocmite la data de 31 decembrie 2011, oferă sub toate aspectele semnificative o imagine 

fidelă şi reală a patrimoniului, a poziţiei financiare şi a performanţelor economico-

financiare ale societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.  

 



Alte aspecte 

Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru 

a fost efectuat pentru a raporta acţionarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm 

într-un audit financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu 

ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarii săi, în ansamblu, 

pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.   

 

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile 

financiare 

În concordanţă cu prevederile secţiunii 12, pct. 318 (2) şi 320, din Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, noi am citit 

raportul administratorilor, ataşat situaţiilor financiare anuale şi nu am identificat informaţii 

financiare care să nu fie conforme cu cele din situaţiile financiare anuale întocmite pentru 

anul 2011. 
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