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RAPORT DE AUDIT STATUTAR 
AL 

AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 
CU PRIVIRE LA 

SITUA�IILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE 
DE 

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. - BUCURE�TI  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009 

 
 

-ÎN ATEN�IA- 
ADUN�RII GENERALE A AC�IONARILOR 

 

Auditul statutar al situa�iilor financiare anuale ale S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.  la data 
de 31.12.2009  (bilan�ul – F 10, contul de profit �i pierdere – F 20, date informative F – 30, 
situatia activelor imobilizate F – 40, situa�ia fluxurilor de trezorerie, situa�ia modific�rilor 
capitalului propriu �i notele explicative), s-a efectuat în baza contractului de audit financiar nr. 
405/12.11.2009, de c�tre S.C. IRAMTAS SERV S.R.L., membru activ al Camerei Auditorilor 
Financiari din România, cu autoriza�ia nr. 56/2001. 

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. intr� sub inciden�a Ordinului ministrului finan�elor 
publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu directivele 
europene, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art 3. al 1, fiind în categoria societ��ilor cotate 
la Bursa de Valori Bucure�ti,  tranzac�ionabile, conform site-ului acesteia, accesat la data 
raportului de audit. 

 

Responsabilitatea conducerii pentru situa�iile financiare 
Responsabilitatea pentru întocmirea �i prezentarea fidel� a situa�iilor financiare ale anului 

2009 revine Consiliului de Administra�ie al societ��ii, astfel:  
  

- S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S.A.(01.01.2009-
10.03.2010), reprezentant dl. GHIMPA NISIPEANU BOGDAN �TEFAN 

- S.C. BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT S. R.L. 
- (10.03.2010-pîn� la data raportului de audit), reprezentant dl. GHIMPA 

NISIPEANU BOGDAN �TEFAN 

- pre�edinte; 

- S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L., reprezentant dl. CLAUDIU CRISTINEL 
COVRIG - membru; 

- CHI�U GHEORGHE - membru; 
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În anul 2009, conducerea executiv� a S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. a fost asigurat� de: 
  

-Manea Gabriel Manger General,  
-Grosu Florian D�nu� Director General Adjunct, 
-Irimia Lucian Director Financiar, 
-Nicu Doina Director Calitate-Mediu, 
-Ioachimescu Sorina (pân� la 31.03.2009) Consilier Tehnic, 
-Mitrea Codrut Director Logistica, 
-Tunsoiu Cristina (de la 01.05.2009) Director Executiv- Punct de Lucru 

Târgoviste. 

Aceast� responsabilitate include: proiectarea, implementarea �i men�inerea unui control 
intern relevant pentru întocmirea �i prezentarea fidel� a situa�iilor financiare, care s� nu con�in� 
denatur�ri semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea �i aplicarea politicilor contabile 
adecvate; elaborarea unor estim�ri contabile rezonabile, în circumstan�ele date. 

 

Responsabilitatea auditorului financiar 
Responsabilitatea noastr� const� în exprimarea unei opinii asupra situa�iilor financiare 

anuale ale S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. pe baza auditului efectuat, în conformitate cu: 

Legea Contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�; 

Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar,  
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile conforme cu directivele europene, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea �i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor �i capitalurilor 
proprii; 

Standardele de Audit Financiar adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România; 

Codul etic pentru auditorii profesioni�ti emis de Federa�ia Interna�ional� a Contabililor 
adoptat de Camera Auditorilor Financiari din România. 

 
Aceste norme cer din partea auditorului respectarea cerin�elor etice privind efectuarea 

auditului, astfel încât s� se ob�in� o asigurare rezonabil�, conform c�reia, situa�iile financiare 
anuale, în întregul lor, nu cuprind denatur�ri semnificative. 

Auditul a constat în efectuarea de proceduri pentru ob�inerea probelor de audit cu privire la 
sumele �i informa�iile prezentate în situa�iile financiare anuale. 

Procedurile selectate de auditor, au inclus �i evaluarea riscurilor de  denaturare a situa�iilor 
financiare anuale, datorate fraudei sau erorii. 

 În evaluarea acestor riscuri, auditorul a luat în considerare controlul intern relevant pentru  
întocmirea �i prezentarea fidel� a situa�iilor financiare ale entit��ii, pentru a elabora procedurile de 
audit relevante circumstan�elor date. 
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Auditul a inclus, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile 
folosite �i rezonabilitatea estim�rilor contabile elaborate de c�tre conducere, precum �i evaluarea 
prezent�rii situa�iilor financiare, luate în  ansamblul lor. 

Situa�iile financiare anuale s-au întocmit în conformitate cu planul de conturi stabilit prin 
O.M.F.P. nr. 1752/2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 

Rezultatele economice, respectiv pozi�ia financiar� �i performan�a financiar� a societ��ii pot 
fi sintetizate astfel: 

 
Indicatori 2008 2009 2009/2008 

  Lei Lei % 
Total capitaluri proprii 24.637.135 31.372.689 127,34 
Cifra de afaceri net� 67.491.473 27.071.845 40,11 
Disponibilit��i b�ne�ti 1.476.171 3.267.945 221,38 
Rezultatul net al exercitiului 
(pierdere/profit) (20.335.268) 373.985 - 

  
Administratorii societ��ii consider�, c� aceasta î�i va putea continua activitatea în viitorul 

previzibil, �i prin urmare, situa�iile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuit��ii 
activit��ii. 

 

Consider�m c� probele de audit ob�inute sunt suficiente �i adecvate pentru a constitui o 
baz� a opiniei noastre de audit. 
 

Opinie 
În opinia noastr�, situa�iile financiare anuale ale Societ��ii Comerciale 

ELECTROAPARATAJ S.A.  la data de 31 decembrie 2009 ofer� sub toate aspectele semnificative 
o imagine fidel� a activelor, datoriilor, pozi�iei financiare �i a rezultatului financiar, în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 1752/2005 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
 

Conformitatea raportului administratorilor cu situa�iile financiare 
În concordan�� cu prevederile sec�iunilor 9 si 10, pct. 259-262, �i respectiv, 263 �i 265 din 

Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, noi am examinat 
raportul administratorilor, ata�at situa�iilor financiare �i nu am identificat informa�ii financiare, 
care s� fie neconforme cu cele din situa�iile financiare întocmite pentru anul 2009. 
 

                  
 
 
 

 
             

Data: 21.04.2010 AUDITOR FINANCIAR, 
Bucure�ti S.C. IRAMTAS SERV S.R.L. 


