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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către acționarii SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare
Opinie
Am auditat situațiile financiare individuale ale societății SIFI CJ LOGISTIC S.A.
(„societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016 si contul de rezultate,
situația modificărilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente
exercițiului încheiat la data respectiva, si notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar
al politicilor contabile semnificative.
In opinia noastră, situațiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele
semnificative poziția financiara a societății la data de 31 decembrie 2016, si performanta
sa financiara aferente exercițiului încheiat la data respectiva, in conformitate cu Legea
contabilității nr.82/1991 republicata, cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 1802/2014
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale si situațiile financiare anuale consolidate, împreuna cu modificările
ulterioare.
Baza pentru opinie
Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit
(ISA-uri). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in
secțiunea Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare din
raportul nostru. Suntem independenți fata de societate, conform cerințelor etice
relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte
responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am
obținut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.
Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru
situațiile financiare
Conducerea este responsabila pentru întocmirea si prezentarea fidela a situațiilor
financiare in conformitate cu reglementarile mentionate mai sus si pentru acel control
intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații
financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea
capacitații societății de a-si continua activitatea, prezentând, daca este cazul, aspectele

CECCAR - no. 1478

ANEVAR - no. 0084

CAFR - no. 319

referitoare la continuitatea activității si utilizând contabilitatea pe baza continuității
activității, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze
societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici alta alternative realista in afara
acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiara al societății.
Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare
Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care
situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia
noastră. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o
garanție a faptului ca un audit desfășurat in conformitate cu ISA-urile va detecta
întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate
fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in
mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulate, vor influenta deciziile economice
ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerințele OMFP nr 1802/2014 Reglementari
contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale
consolidate, care sa nu conțină denaturări semnificative si pentru acel control intern pe
care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului
administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Raportul administratorilor are 10 pagini si nu face parte din situațiile financiare
individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul
administratorilor si nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la
acesta.
Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul
administratorilor.
In legătura cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul
administratorilor anexat situațiilor financiare individuale si raportam ca:
a) In raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu fie
consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in
situațiile financiare individuale anexate.
b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele
semnificative, informațiile cerute de OMFP nr 1802/2014, (reglementari
contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare
anuale consolidate).

c) In baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor
financiare individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31
decembrie 2016 cu privire la societate si la mediul acesteia, nu am identificat
informații incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.
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