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Raportul auditorilor independenti catre asociatii,  
ELECTROTERM SRL 
 
  
Raport asupra situatiilor financiare individuale 
 
 
Opinie  
 
Am auditat Situatiile Financiare ale societatii ELECTROTERM SRL, cu sediul in cu sediul in Judetul Mures, 
comuna Sangeorgiu de Mures, Sat Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor, nr. 16/E, cod fiscal RO 1196615 
(„Societatea”), care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere si un sumar 
al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. 
 
Situatiile financiare individuale mentionate se refera la: 
 

Total active                                  5,799,560 RON 

Capitaluri proprii 4,613,040 RON 

Cifra de afaceri                                  6,691,306 RON 

Rezultatul anului - profit      464,252 RON 

                  
In opinia noastra situatiile financiare prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia 
financiara a societatii ELECTROTERM SRL, la 31.12.2021 si performanta sa financiara pentru anul care s-a 
incheiat la acea data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice din Romania nr 1802/2014 
cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. 
 
 
Bazele Opiniei  
 
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre 
conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru 
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului 
etic al profesionistilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili 
(codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in 
Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA.  
Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza 
pentru opinia noastra. 
 
 
Alte informatii 
 
In Romania, legislatia fiscala este in continua schimbare si adaptare la legislatia internationala. In acest 
context, exista posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul Finantelor 
si de catre autoritatile fiscale locale. Managementul societatii a inregistrat in conturile care va sunt 
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prezentate diferitele impozite si taxe, pe baza celei mai bune intrepretari a dispozitiilor fiscale in vigoare, 
interpretare care insa poate fi contestata de un control fiscal. 

 
Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societatii si se mentioneaza expres destinatarii conveniti prin 
contract sau impusi de legislatie. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii 
acele aspecte pe care trebuie sa le raportam 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 
asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 
 
Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un 
set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate 
in tari si jurisdictii, altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru 
uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului 
Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare. 
 
 
Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatiile Financiare individuale 
 
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare 
individuale in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si 
clarificarile ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a 
permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frauda, fie de eroare. 
 
La intocmirea situatiilor financiare individuale, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea 
Societatii de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este 
cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii activitatii, mai 
putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau nu 
are nicio alternativa reala decat sa procedeze astfel. 
 
Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare 
financiara a Societatii.  
 
 
Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare individuale 
 
Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile 
financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau frauda si de a 
emite un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat 
de asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in conformitate cu standardele 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, atat la 
nivel individual sau luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza 
acestor situatii financiare. 
 
Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne 
mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea: 
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✓ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de 
frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri si 
obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui 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 include 
complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea controlului intern.  

✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate in 
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern 
al Societatii. 

✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile 
si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 

✓ Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului 
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. In cazul in care 
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de 
audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari 
sunt neadecvate, trebuie sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de 
audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii 
viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului 
continuitatii activitatii. 

✓ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si 
evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela. 

✓ Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate 
si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv orice 
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului nostru. 

 

 
          Bucuresti, 25 Martie 2022 
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