
Acon Audit SRL
Ploiesti, Romania
Str.Vasile Conta, nr.7A
office@aconaudit.ro

i:AhlxBA AutrtT$Rtr*B Fl$J*{fl ARr
Ft(

RAPORTUL A.UDITORULUI INDEPENDENT

CItre actionarii societitii 24, IANUARIE S.A.

Opinie

1 Am auditat situaliile financirre individuale anexate ale societd\ii 24 I.AI{UARIE S.A.
("Societatea'o), cu sediul socjal in Ploiegti, str. General Ion Dragalina, nr.l8, Jud. Prahova,
identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 1343490, care cuprind bilanlul la data de 31
decenrbrie 2017, contul de pr:ofit ;i pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta
data, precum si un sumar al pcliticilor contabile sernnificative si notele explir:ative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decernbrie 2017 se identifica astfel:

. Activ net/Total capitaluri proprii:

. Profitul ner all pierderea ne:ta a exercitiului financiar:
32.393.610lei

1.262.380 lei

3 In opinia lloastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o irnagine fidela a pozitiei
financiare aSocietatii ladatade3l decembrie20lTprecumsi aperfonnanl.ei financiaresi a

fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu
reglementarile contabile aplicrrbile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanlelor Publice din
RornAnia nr. 180212014 cu modificdrile ulterioare ("OMF 1802").

BaTa pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("lSA")
si Legea nr.16212017 (,,Legea" ). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt
descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un aurlit al situatiilor
financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, confcrrm Codului Etic
al Profesionistilor Contabili enris de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru
Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul
situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit resporrsabilitatile etice
conform acestor cerinle si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-
am obtinut sunt suficiente si aclecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii - Raportul Administratorilor

5 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 gi nici declaralia nefinanciarS.
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Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu
exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de
concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legdtura cu auditul situaliilor financiare pentru exerciliul financiar incheiat la 3l decembrie
2017, responsabilitatea noastrd este sa citim acele alte inforrnatii 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 claca ele par a fi
denaturate sernnifi cativ.

ln ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesl.a a fost intocmit,
in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele OMF 1802 purrctele 489-492 .

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

a) Inforrnatiile prezentate in Raportul adrninistratorilor pentru exercitiul financiar pentru
care au fost intocmite s;ituatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele
sernnifi cative, cu situatii le fi nanciare:

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele s,emnificative, in
conformitate cu cerintele OMF 1802 punctele 489-492

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societrlte si la mediul
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar
incheiat ladata de 31 decembrie 2017,ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari
semnificative in Raportul adrninistratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest
aspect.

Responsabilildlile conducerii si nle persoanelor responsabile cu guvernonla pentru situaliile
tinonciare

Conducerea Societa{ii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiane care sa ofere o
imagine fidela in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanlelor Publice din Romdnia nr. 180212014 cu modificdrile ulrterioare si pentru
acel control intern pe care conducerea il considera neoesar pentru a permite intocmirea de
situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fio de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii
Societatii de a-si continua a,ltivitatea, pentru prezen1.arca, daca este cazul, a aspectelor
referitoare la continuitatea act.ivitatii si pentru utilizar',a contabilitatii pe b,aza continuitatii
activitatii, cu exceptia cazului 'in care conducerea fie intentioneazasa lichide:ze Societatea sau
sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
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9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea jlrocesului de
raportare financiara al Societatii.

Resp o ns a b ilitut il e u udit o r ul ui i ntr- un a udit o I s it uat i i I o r Ji na nc iar e

10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind rn{sura in care
situatiile financiare, in ansarnblu, sunt lipsite de denaturari semnificatirre, c/uzate fie de
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care i4clude opinia
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu e$te o garantie
a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISr\ va detecta intotdeauna o denaturare
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fid de eroare si
sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea,
individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor. lirate in baza
acestor situatii financiare.

11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitdm ralionamentul pfofesional si
menlinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificarn si evaluim riscurile de denaturare semnificativd a situatiildr financiare,
cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectdnr si executim proceduri de audit ca
rf,spuns la respectivele riscuri si oblinem probe cle audit suficiente si adeclvate pentru a
furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a un{i denaturari
semnificative cauzate de fraudd este mai ridicat decAt cel de nedetebtare a unei
denaturiri semnificative cauzare de eroare, deoarece frauda poate presupfne inlelegeri
secrete, fals, omisiuni intenlionate, declaratii fals;e si evitarea controlh"rlui intern.

In{elegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiec,tdrii fle proceduri
de audit adecvate circumstanlelor, dar fdrd a avea scopul de a exprima o dpinie asupra
eficacitalii controlului intern al Societalii.

Evaludm gradul de adecvare a politicilor contatrile utilizate si carar:terul rezonabil al
estimarilor contabile si al prezentdrilor afererrte de inforrnatii realiz{te de citre
conducere.

Forrnuldm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizdrii de cdtte conducere
a contabilitAtii pe baza continuitdtii activitAtii si determin[m, pe baza probelor de
audit obtinute, daca exista o incertitudine semnilicativa cu privire la ev{nimente sau
conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea $ocietatii de
a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o lncertitudine
sernnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra $rezentarilor
aferente din situatiile financiare sau, in car,ul in care aceste prefentari sunt
neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza p{ probele de
audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate aceste€r, evefirimente sau
conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activilatea in baza
principiului continuitatii activitatii.
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o Evaludm prezentarea. structura si
prezentarilor de informatii, si masura
si evenimentele care stau la baza
prezentare fidela.

continutul situatiilor financiare,
in care situatiile financiare reflec
acestora intr-o maniera care si

inclusiv al
tranzactiile
zulte intr-o

t2 comunic[m persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului,
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursu
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