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ÎMPREUNĂ CU RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către acţionarii,

„CONSTRUCŢII BIHOR” S.A.
Raport asupra situaţiilor financiare
1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii CONSTRUCŢII BIHOR SA
("Societatea") care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi
pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie
pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile
semnificative precum şi alte note explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă
la:
Total capitaluri proprii:
Rezultatul net al exerciţiului financiar (profit):

29.845.306 lei
516.018 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
2. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a
acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
2844/2016 („O.M.F.P. 2844/2016") şi cu politicile contabile descrise în notele la
situaţiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi
menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a
situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau
erorii; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări
contabile rezonabile în circumstanţele date.

Responsabilitatea auditorului, proceduri
3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie
asupra acestor situaţii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor
Internaţionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice, să
planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că
situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu
privire la sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate
depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de
denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În
evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru
întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru a stabili
procedurile de audit relevante în circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării unei
opinii asupra eficienţei controlului intern al Societăţii. Un audit include, de asemenea,

evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi rezonabilitatea
estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării
situaţiilor financiare luate în ansamblul lor.
5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru
a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia
6. În opinia noastră, situaţiile financiare ale CONSTRUCŢII BIHOR S.A. pentru
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 oferă o imagine fidelă, în toate
aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2019,
precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru
exerciţiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu O.M.F.P. 2844/2016 şi
cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Baza pentru opinie

La data elaborării raportului de audit, situația macroeconomică din țară a impus
instituirea stării de urgență în contextul pandemiei SARS -CoV-2. Din perspectiva
auditorului, continuitatea activității Societății are în vedere premisa conform căreia
aceasta își va continua activitatea într-un viitor previzibil, ceea ce conduce la ideea că
Societatea nu va intra în lichidare sau reducerea semnificativă a activității.
Responsabilitatea auditorului este, în acest context, de a obține probe de audit
adecvate și suficiente cu privire la gradul de adecvare al folosirii de către conducere a
prezumției continuării activității în pregătirea și prezentarea situațiilor financiare și de
a concluziona în ce măsură există o incertitudine semnificativă privind capacitatea
societății de a-și continua activitatea. La data aprobării situațiilor financiare Societatea
se confruntă cu situația de a nu putea anticipa efectele economice ale pandemiei,
context care indică existența unei incertitudini semnificative care ar putea p une la
îndoială capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform ISA 570. Există
riscul ca Societatea să nu poată genera fluxuri de numerar sau să nu poată să obțină
finanțări suficiente care să-i permită să-și îndeplinească obligațiile sale financiare.
Standardul Internațional de Contabilitate 10 „Evenimente ulterioare perioadei de
raportare” consemnează acele evenimente, favorabile și nefavorabile, care apar între
finalul perioadei de raportare și data la care situațiile financiare sunt aprobate pent ru
emitere. Suntem în situația unui eveniment care nu conduce la ajustarea situațiilor
financiare după perioada de raportare însă pandemia amintită care a impus instituirea
stării de urgență impune o estimare a efectului financiar sau o declarație conform
căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută (pct. 21 la IAS 10). Suntem în situația de
a nu putea face o astfel de estimare.

Alte aspecte
7. Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru a

fost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie
să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă
de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de
acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru
opinia formată.
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