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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CItre,

Adunarea Generala a membrilor

FUNDATIA ROLDA IN MEMORIAM ROI.A\IDO CEPRAGA

Opinie
r. Am auditat situaliile financiare anuale anexate ale FUNDATIEI ROLDA IN

MEMORIAM ROI-AI\IDO CEPRAGA ("Organizatia"), cu sediul social in com.
Smardan, judet Galati, identificat[ prin codul unic de inregistrare fiscal[ t84t6g4o,
care cuprind bilanlul la data de 3r decembrie zorS Ei contul rezultatului exercitiului
pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

2. Situaliile financiare anuale individuale la 3r decembrie zorS se identificl
I

r88.ro7 lei
astfel:

-169.546 lei
deficit

g. in opinia noastri, situaliile financiare anuale ofer[ o imagine corect[ qi fidell
cu privire la activele, datoriile, pozilia financiar[ a Organizatiei la data de 3r decembrie
eorS precum $i a excedentului privind activitatile fara scop patrimonial qi pierderii
realizate din activit[tile economice pentru exercitiului financiar incheiat la aceast[
dat[, in conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. gtoglzotT privind aprobarea
Reglementlrilor contabile pentru persoanele juridice flrl scop patrimonial.

Bazapentru opinie

4. Am desfaEurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale
de Audit (,,ISA") Si Legea nr. 16z lzotT (,,Legea"). Responsabilitltile noastre in baza
acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea " Responsabilitdlile auditorului
intr-un audit aI sirua;iilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fat[
de Organizatie, conform Cbdului Etic al ProfesioniEtilor Contabili emiJ de Consiliul
pehfru Standarde Internalionale de Etici pentru Contabili (codul IESBA), conform
cerinlelor etice care sunt relevante pentru auditul situaliilor financiare in RomAnia,
inclusiv Legea, Ei ne-am indeplinit responsabilitltile etice conform acestor cerinle Ei
conform Codului IESBA.

Credem c[ probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente gi adecvate
pentru a furniza o baz[ pentru opinia noastr[.
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Alte aspecte

5. Conform Rgglementirilor contabile pentru persoanele juridice f[r[ scop
patrimonial, aprobate prin O.M.F.P nr. 3LWl 2oL7, creantele se evalueaz[ Ei se
prezint[ in bilan! la valoarea probabil[ de incasat. DacI se estimeazl, c6, o creant[ nu
se va incasa integral, in contabilitate se inregistreazl, ajustlri pentru depreciere, la
nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Creanlele comerciale reprezentAnd clienti neincasati la gr.L2.2or8 totalizeaz1,
89r.883 lei. Entitatea nu a calculat qi inregistrat in contabilitate ajustdri pentru
deprecierea creanlelor clienti.

FlrI a exprima o rezetr[, dorim s[ atragem atentia asupra faptului cd entitatea
are in derulare un litigiu aflat pe rol la instantele de judecat[, in care pArAt este Arcelor
Mittal S.A.. Obiectul litigiului il constituie refuzul pArAtei de a pl[ti integral creantele
aferente prestaliilor realizate qi facturate in anii precedenli, evidentiate in contul
Clienti.

Noi nu am fost in m[sur[ s[ estim[m dac[ valoarea acestor creante este in
totalitate recuperabil[ Ei s[ determin[m impactul unor eventuale ajustdri asupra
rezultatului exercitiului.

Alte informatii - Raportul presedintelui Organiza[iei
6. Presedintele organizatiei este responsabil pentru intocmirea Ei prezentarea

altor informalii. Acele alte informalii cuprind Raportul presedintelui organizatiei, dar
nu cuprind situafiile financiare Ei raportul auditorului cu privire la acestea Ei nici
declaralia nefi nanciard.

Opinia noastr[ cu privire la situaliile financiare anuale nu acoper[ Ei aceste alte
informalii Ei cu exceptia cazului in care se mentioneaz[ explicit in raportul nostru, nu
exprimlm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

in leg[tur[ cu auditul situaliilor financiare anuale pentru exerciliul financiar
incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastrl este sd citim acele alte
informalii si, in acest demers, sd apreciem dac6 acele alte informatii sunt semnificativ
inconsecvente cu situaliile financiare, sau cu cunoEtinfele pe care noi le-am obtrinut in
timpul auditului, sau dac[ ele par a fi denaturate semnificativ.

in ceea ce privegte Raportul presedintelui organizatiei, am citit Ei raportdm dacd
acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile
cerute de Ordinul nr. 31oB din z4.rL.2ILT, pct. 33S-JS7 din Reglementdrile contabile
pentru persoanele juridice fdr[ scop patrimonial.

in baza exclusiv a activit[1ilor care trebuie desfdEurate in cursul auditului
situatiilor financiare, in opinia noastr[:

a) Informaliile prezentate in Raportul presedintelui aferent exercitiul financiar
pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordant6, in toate
aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
': ' b) Raportul presedintelui a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in
co-hformitate cu informaliile cerute de pct. 335-332 din Reglement[rile contabile
pentru persoanele juridice f[r[ scop patrimonial, aprobate prin O.M.F.P nr. g1o3 lzot7.

ln plus, in baza cunoEtinlelor Ei inlelegerii noastre cu privire la Organizatie gi la
mediul acesteia, dobAndite in cursul auditului situaliilor financiare pentru exerciliul
financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere s[ raport[m dac5 am
identificat denatur[ri semnificative in Raportul presedintelui. Nu avem nimic de
raportat cu privire la acest aspect.
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Respons o,bilitdttle conducerii p entrrt si tu c ti ile fino:ncio:r e

7. Conducere4 Organizatiei este responsabil[ pentru intocmirea situaliilor
financiare care s[ ofere o imagine fidel[ in conformitate cu prevederile O.M.F.P nr.
gtoglzorT si pentru acel control intern pe care conducerea il consider[ necesar pentru
a permite intocmirea de situalii financiare lipsite de denatur[ri semnificative, cauzate
fie de fraud[, fie de eroare.

8. in intocmirea situaliilor financiare, conducerea este responsabill pentru
evaluarea capacit[[ii Organizatiei de a-qi continua activitatea, pentru prezentarea, dacl
este cazttl, a aspectelor referitoare la continuitatea activit[Ui gi pentru utilizarea
contabilitltii pe baza continuitltii activit[lii, cu exceplia cazului in care conducerea fie
intenlioneazd s[ lichideze Organizatia sau s[ opreasc[ operaliunile, fie nu are nicio altl
alternativd realist[ in afara acestora.

9. Conducerea Organizatiei este responsabil[ pentru supravegherea procesului
de raportare financiar[ al Organizatiei.

Re sp ons abilit dttle sudit ortilui intr -un orudit c I si tu agiilor finolneio:r e

ro. Obiectivele noastre constau in oblinerea unei asigurlri rezonabile privind
mdsura in care situaliile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturlri
semnificative, cauzate fie de fraud[, fie de eroare, precum qi in emiterea unui raport al
auditorului care include opinia noastr[. Asigurarea rezonabil[ reprezintl un nivel
ridicat de asigurare, dar nu este o garanlie a faptului cI un audit desf[qurat in
conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativ[, dac[ aceasta
exist[. Denatur[rile pot fi cauzate fie de fraudd, fie de eroare Ei sunt considerate
semnificative dacd se poate preconiza, in mod rezonabil, c[ acestea, individual sau
cumulat, vor influenla deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor
situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul
profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

o Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor
financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri
de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si
adecvate pentru a furniza obaza 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.

o Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de

;. proceduri de 
. 
audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a

i ,, exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Organizatiei.

,," Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul
, i rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii

realizate de catre conducere.

o Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam , pebaza
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire
la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind
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capacitatea Organizatiei de a-si continua activitatea. In cazul in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia
in raportul au'ditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare
sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.
Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot
determina Organizatia s[ nu igi mai destlEoare activitatea in baza principiului
continuit[tii activititii.

o Evaludm prezentarea, structura $i continutul situaliilor financiare, inclusiv al
prezentdrilor de informatii, Ei m[sura in care situatiile financiare reflectl
tranzactiile Ei evenimentele care stau la baza acestora intr-o manieri care sd
rezulte intr-o prezentare fidel[.

rz. Comunic[m persoanelor din conducere, printre alte aspecte, aria planificatl
Ei programarea in timp a auditului, precum gi principalele constat[ri ale auditului,
inclusiv orice deficienle semnificative ale controlului intern, pe care le identificdm pe
parcursul auditului.
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