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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Act onari,
Societatea AVICOLA BUCURESTI S.A.

Raport cu privire la situatiile financiare
Am auditat Situatiile financiare anexate apaltinand Societatii AVICOLA BUCURESTI S,A., cu sediul in
localitatea Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr 16, camera 310, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. )40/72/799I, cod de inregistrare fiscala: RO 1551768, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrulul
Finantelor Publice nr,3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarile contabile conforme cu directivele
euTopene (O.M.F,P. nr.3.055/2OO9), care cuprind bilantul contabil la data de 31 decembrie 2014,
contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie pentru
exercitiul incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.
Situatiiie financiare se refera la:
57.792.576 lel

Total capitaluri proprii

330.949 e

Rezultatul net al exercitiului financiar-profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii
financiare in conformitate cu Ordinul 14inistrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009 cu modificarile s
completarile ulterioare si cu politicile contabile descrjse in notele la situatiile financiare si pentru ace
control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financjare
care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzata de frauda sau eroaTe.
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Responsabilitatea noastTa este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, in baza
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde ceT ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa
planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu
contin denaturari semnificative,
Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele
si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional
al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate
fraudei sau erorii. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul ia in considerare controlul intern relevant
pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii cu scopul de a planifica
proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la
eficienta contro ului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluaTea gradului de adecvaTe a

politicilor contabile folosite

si a

caracterului rezonabil

al estimarilor contabile efectuate de

catre

conducere, precum si evaluaTea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor,
Consideram ca probele de audit pe care le-am o6tinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza
pentru opinia noastra de audit,
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In opinia noastra, situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele seminificative pozitia
financiara a Societatii, la data de 31.72.2014, in conformitate cu Ordinul l.4inisterului Finantelor Publice
nr,3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la
situatiile financiare,
Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu, Auditul nostru a fost efectuat
pentru a exprima o opinie catre actionarii Societatii cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie
sa le contina un raport de audit , si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne
asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia/ in ansamblu, pentru auditul
nostru, pentru raportul cu privire la situatiile financiare si raportul cu privire la conformitate sau pentru
opinia formulata,

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele operatiunilor si
fluxurile de numerar ale Societatii in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare
Financiara. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu
cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul [4inistrului Finantelor Publice nr.
3055/2009.

Raport cu privire la conformitatea Raportului administratorilor cu Situatiile financiare

In concordanta cu prevederile ordinul f4inistrului Finantelor Publice nr. 3,055/2009, Anexa, Sectiunea 12,
pct, 318, alin. (2), noi am examinat Raportul administratorilor/ atasat situatiilor financiare, din punctul de
vedere a Sectiunii 10 din acelasi cadru legal, Raportul admin jstratorilor nu face parte din situatiile
financiare. In Raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod
semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.
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Pentru si in numele 39 EXPERT AUDIT SRL;

Badiu Octav
Auditor inregistrat
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