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Catre  

 

  Societatea ARMATURA SA CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

 Subscrisa ”INTEGRAL AUDIT” SRL Cluj-Napoca auditor financiar, membru al Camerei 

Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizaţie 1052/2011, reprezentată legal 

prin SIMION NELIA în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de 

certificat 3444/31.03.2010 vă oferă servicii de audit financiar a situaţiilor financiare ce se vor 

întocmi de Dvs. la data de 31.12.2020- Elementele definitorii ale auditului financiar sunt stabilite 

prin Standardele Internaţionale de Audit, adoptate şi de ţara noastră.  

Auditul pe care îl vom efectua, dacă noi vom fi aleşi de Dvs. în această calitate,  va avea ca 

obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiilor financiare aşa cum ele sunt 

definite prin OMFP nr. 2844/2016, Reglementări Contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRS), aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise 

la tranzactionare pe o piata reglementata. 

Auditul nostru va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. 

Acele standarde cer ca noi să respectăm cerinţele de etică şi să planificăm şi să efectuăm 

auditul astfel încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin 

denaturări semnificative. Un audit implică aplicarea de proceduri în vederea obţinerii de 

probe de audit cu privire la valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare. 

Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului 

existenţei de denaturări semnificative în situaţiile financiare provenite din fraudă sau eroare. 

Un audit include, de asemenea, evaluarea conformităţii politicilor contabile folosite şi a 

rezonabilităţii estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea 

prezentării generale a situaţiilor financiare.  

Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de 

control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite. 

Atunci când am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru 

întocmirea situaţiilor financiare de către societate pentru a putea defini procedurile de audit care 

sunt corespunzătoare în circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii asupra 

eficacităţii controlului intern din cadrul societăţii. Totuşi, vă vom furniza o scrisoare separată 

referitoare la orice deficienţe semnificative în structurarea sau implementarea controlului intern în 

raportarea financiară de care am luat cunoştinţă pe parcursul auditării situaţiilor financiare.  

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare care prezintă în 

mod corect poziţia financiară, performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie ale societăţii în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară este a conducerii societăţii. 

Raportul nostru de audit va explica faptul că responsabilitatea pentru întocmirea şi corecta 

prezentare a situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil revine 

conducerii societăţii, iar această responsabilitate include: 

Structurarea, implementarea şi menţinerea controlului intern relevant pentru întocmirea 

situaţiilor financiare care nu conţin denaturări provenite din fraudă sau eroare; 

Selectarea şi aplicarea politicilor contabile corespunzătoare; şi 

Efectuarea de estimări contabile care sunt conforme cu circumstanţele. 



Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmări 

scrise cu privire la declaraţiile ce ne vor fi date în legătură cu auditul. 

 

Obiectivul angajamentului de audit financiar. 

 

Obiectivul unui angajament de audit al situaţiilor financiare este de a da posibilitatea 

auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă acestea sunt întocmite, sub 

toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare (OMFP nr. 

2844/2016 -Reglementări Contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară). 

 

Conţinutul şi volumul lucrărilor de audit financiar vor trebui să dea posibilitatea auditorului 

financiar să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare. 

 

Valoarea estimativă a serviciilor de audit financiar  

 

Considerăm că în cazul auditării situaţiilor financiare ale Societatii ”ARMATURA”SA , ţinând 

seama de elemente cum sunt: cifra de afaceri, volumul operaţiunilor economice contabilizate, nr. de 

documente contabilizate, număr de personal total, numărul de personal din departamentul financiar- 

contabil, modul de organizare a sistemului contabil şi a controlului intern considerăm că o misiune 

de audit financiar desfăşurat conform Standardelor de audit financiar necesită un volum de cca 500 

de ore ( 2 auditori cca 40 zile ). 

 

Rezultă o valoare totală de cca 14.000 Eur pentru lucrările de audit efectuate care se vor 

materializa în : 

 Raport de audit al situaţiilor financiare ale exerciţiului ce se va încheia la 

31.12.2020. 

 

Mentionam ca pretul este fara TVA, societatea noastra nefiind platitoare de TVA. 

 

Noi vom presta serviciile noastre cu auditori financiari, experţi contabili şi consultanţi fiscali care 

au făcut parte din echipe de audit care au realizat realizat servicii de audit pentru societăţi 

importante precum: 

 ”CARBOCHIM”SA Cluj-Napoca, ”ENERGON POWER&GAS “ SRL Cluj-Napoca, ”TEN 

GAZ”SRL Cluj-Napoca,  ”TEN TRANSILVANIA ENERGY“ Cluj-Napoca, “INDIS 

PARTENER” SRL, Cluj-Napoca, “DETTRA ORGANIZATION” SRL, Cluj-Napoca, 

“MARLEX IMPEX” SRL,Cluj-Napoca,  “CIKAUTXO RO RUBBER&PLASTIC”SRL, 

Turda, ASOCIATIA TRANSYLVANIAN INSTITUTE OF NEUROSCIENCE (TINS), Cluj- 

Napoca. 

 

Cu sincere salutari,  

 

 








