RAPORTUL AUDIT
INDEPE

Opinia cu rezerve

9
- rezultat net (pierdere): (1.356.825) lei
- cifra de afaceri:
4.657.908 lei
- total active:
35.020.330 lei

din Baza opiniei cu rezerve
9

Baza opiniei cu rezerve
3. Pe
core
recunoscut într-

iat la data de 31 decembrie 2019, Societatea a
lei
rezultatului reportat
având în vedere

finan
rezultatelor inventarierii, iar la paragraful 70

. Astfel, a fost prezentat
capitalurile proprii la data de 31 decembrie 2019.

neadecvat structura rezultatelor în

4

-uri).
-

din raportul nostru. Suntem
Codul IESBA) emis
-

-

5.
5.1. Societatea înregi
la 31 decembrie 2019 o pierdere de 1.356.825 lei (1.273.427 lei la 31
decembrie 2018, la 31 decembrie 2017 pierdere de 789.847 lei) fiind un aspect care ne
conduce
,
gur client
SMS Group Gmbh
62

ea de surse externe compatibile cu fluxurile de numerar
generate din activitate de exploatare viitoare.
5.2.
nu opinia unui evaluator extern independent.
-19 care a condus

5.3. A
posibilitatea unor

imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor economico-financiari

-economice viitoare

Alte aspecte
6

tutar în
ite la data de 31 decembrie 2019,
-ar

impune.
7. Acest raport al auditorulu
-

8
ât România. De aceea,

financiare anuale consolidate.

Raportul Administratorilor
9
-un raport separat.

concluzie de asigurare cu privire la acestea.
ar încheiat la 31
decembrie 2019
semnificativ.

punctele 489-492.

a)

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu
-

de 31 decembrie 2019
Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

e în

financiare
10.

apro

.
11
-

u prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la
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Responsabilitatea auditorului într-un audit al s
13.

ceasta

economice ale utilizatorilor, luate în baza ace
14
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
iilor financiare,

ui intern.

conducere.
contabilit

-

-

tinua

-
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