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Catre, 
Consiliul de Administratie si Actionarii, 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT   

DE REVIZUIRE A RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2010 
 

 

1. Am revizuit raportarile contabile ale societatii comerciale MECANICA CEAHLAU S.A. („Societatea”) 

la data de 30 iunie 2010, compuse din situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), 

contul de profit si pierdere (cod 20) si date informative (cod 30) pentru perioada de sasa luni 

incheiata la aceasta data, intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 

republicata, a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Ordinului Ministrului Finantelor 

Publice nr. 1879/22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 

a operatorilor economici. Aceste raportari contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii 

societatii. Responsabilitatea noastra este sa emitem un raport asupra acestor raportari contabile pe 

baza revizuirii efectuate.                                                                                                                  

 

2. Am efectuat revizuirea noastra in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera 

Auditorilor Financiari din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca 

revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca raportarile 

contabile nu contin anomalii semnificative. Revizuirea este limitata, in primul rand, la cererea de 

informatii a personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea 

ofera o asigurare mai mica decat un audit. Noi nu am executat un audit si, in consecinta, nu ne 

exprimam o opinie de audit. 

 

3. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia, in sensul de a ne 

face sa credem ca raportarile contabile anexate, ale societatii comerciale MECANICA CEAHLAU 

S.A., nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1879/22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de 

raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.  
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4. Acest raport este adresat conducerii Societatii in vederea depunerii raportarilor contabile aferente 

perioadei incheiate la 30 iunie 2010, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori 

Bucuresti si pentru informarea potentialilor investitori si nu poate fi folosit decat de utilizatorii 

raportarilor contabile care cunosc prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1879/22 

iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor 

economici.  

   

 

Onofrei Virginia Lidia, auditor financiar 

 

 

 

 
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
cu certificatul nr. 863/2001 
 

In numele: 
AUDIT SERV SRL        
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
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