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Raport cu privire la situatiile financiare
Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale societatii comerciale SOCEP S.A., care
cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit ~i pierdere, situatia modificarilor
capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta
data si notele explicative.
Responsabilitatea

conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii
financiare In conformitate
cu Reglementarile
contabile conforme cu Directiva a IY-a a
Comunitatilor
Economice
Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finantelor Publice
nr.3055/2009 cu modificarile
~i completarile
ulterioare. Aceasta responsabilitate
include:
proiectarea,
implementarea
si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si
prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate
fraudei sau erorii; selectarea si ap\icarea po\itici\or contabile adecvate; elaborarea unor estirnari
rezonabile In circurnstantele date.
Responsabilitatea

auditorului

Responsabilitatea
noastra este aceea de a exprima 0 opinie cu privire \a aceste situatii financiare
pe baza auditului nostru. Am desfasurat auditul In conformitate cu standardele de audit adoptate
de Camera Auditorilor financiari
din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam
cerintele etice, sa planificarn si sa desfasurarn auditul In vederea obtinerii unei asigurari
rezonabile cu privire la masura In care situatiile financiare
sunt lipsite de denaturari
semnificative.
Un audit consta In efectuarea de proceduri In vederea obtinerii de probe de audit cu pnvrre
valorile si informatiile
prezentate In situatiile financiare.
Procedurile
selectate depind de
rationarnentul profesional al auditorului, inclusiv cele de evaluare a riscurilor de denaturare
sernnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In evaluarea acestor
riscuri, auditorul ia In considerare controlul intern relevant pentru intocrnirea ~i prezentarea fidela

a situatiilor financiare ale societatii,
pentru a stabili procedurile
de audit relevante In
circurnstantele date, dar nu ~i In scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern
al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
~i a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si
evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.
Consideram ca probele de audit pe care Ie-am obtinut sunt suficiente
o baza pentru opinia noastra de audit.

si adecvate pentru a furniza

Baza pentru opinia cu rezerve
Atragem atentia asupra
otei 1.2 (lrnobilizari corporale) In care se prezinta faptul ca In capitalul
societatii, au fost incorporate, in anul 2003, rezervele din reevaluarea irnobilizarilor corporale In
valoare de 13.874.888 lei. Precizam ca la acea darn, aceste rezerve nu au reprezentat un surplus
din reevaluare realizat.

Opinia cu rezervd
in opinia noastra, cu exceptia celor prezentate In paragraful referitor la Baza pentru opinia cu
rezerve, situatiile financiare prezinta fidel, In toate aspectele semnificative, pozitia financiara a
societatii comerciale SOCEP SA la data de 31.12.20 I0, performanta financiara ~i fluxurile de
trezorerie de la aceasta data, in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a
IV-a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.3055/2009 cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare.

Aile aspecte
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea prezenta actionarilor societatii acele aspecte pe care
trebuie sa Ie raportam intr-un raport de audit financiar, iar, In masura perrnisa de lege, nu
acceptarn si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societatea cornerciala SOCEP S.A. si
actionari i acesteia.

Raport asupra conformitdtii raportului admini Iratorilor cu situatiile financiare
in conformitate cu Reglernentarile
contabile conforme cu Directiva a IV -a a Comunitatilor
Economice Europene, pet. 320, alin. I, lit. e, aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor
Publice nr. 3055/2009 cu modificarile
~i cornpletarile
ulterioare,
noi am citit raportul
administratorilor atasat situatiilor financiare. Precizam ca raportul administratorilor
nu face parte
din situatiile financiare. In acesta, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie,
semnificativ, In concordanta cu situatiile financiare prezentate.
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