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Audit, contabilitate, consultanta, analiza – alegerea dvs., responsabilitatea noastra! 
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RAPORT AL AUDITORULUI 

 

 

Am auditat evidentele contabile ale COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM S.A. pentru 

exercitiul financiar 2015. Responsabilitatea pentru situaţiile financiare revine conducerii societatii. 

Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situaţii financiare în baza auditului 

efectuat. 

 

Auditul nostru a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit. Aceste Standarde 

cer planificarea şi efectuarea auditului în scopul obţinerii unei certificări rezonabile, conform căreia 

situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a 

probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Un audit include, de 

asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor făcute de către conducere, precum şi 

evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. Considerăm că auditul nostru constituie o bază 

rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre. 

 

La 31 decembrie 2015, societatea evidentiaza un stoc de obiecte de inventar in valoare de 70.009,15 lei, 

care din punctul nostru de vedere, aceasta suma ar fi trebuit sa fie transferata asupra consturilor in 

exercitiile anterioare.  

Tot la finele exercitiului 2015, societatea prezinta suma de 3.160.996,91 lei sub forma de cheltuieli 

inregistrate in avans aferente unei reevaluari realizate in anul 2011. Din punctul nostru de vedere, aceasta 

suma ar fi trebuit trensferata pe cheltuieli in anul in care s-a realizat reevaluarea. 

 



  

 

În opinia noastră, mai putin cele prezentate anterior, situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a 

poziţiei financiare a entitatii pentru exercitiul financiar 2015 şi a rezultatului din exploatare, precum şi 

fluxurile de numerar pentru anul încheiat, în conformitate cu cerintele Ordinului ministrului finantelor 

publice nr.1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.                         
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