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Nicolae Mihail,
reprezentata prin director general Lazaroae

prinprezentaVasolicitamintemeiulart.LLTdinL3Ul990,

oficial part' a IV-a'
publicarea convocatorului AGOA in Monitorul
proforma
Totodata va rugam sa ne comunicati factura
pentru plata c/valorii publicarii'
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coNvOCARE

ConSiliul de administratie al SC U】

stabilita ca data de referinta'
fi indeplinite conditiile
In cazul in care la data mentionata mai sus nu vordata de 09 01 2020, in
va avea toc In
legate pentru intrunirea adunarii, aceasta'
acelasi loc.si la aceeasi ora'
l・

Rё voCarea dLlui TiSChe

a de membru al Consill口 lui de

administratie, ca urmare a demisiei'
SA' Nota;
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC
profesionala a
lista cu propuneri s;i infornatiile cu privire la calificarea
Administratie
de
persaanelor p.rapuse pentru functia de membru al'Consiliului
cu data
se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societat'ii, incepand pana la
pubticarii convocatorului in Monitorul oficial, putand fi completata
data de 23 12 2a19'
pana
3. Aprobarea mandatulul membrului C'A' ce va fi ales' d e la data nurnlril'|
la explrarea mandatului predecesonrltli'
4, Stab'ilirea indemnizatiei administratorului ales'

5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru

CA ales'

6. Mandatarea unel personae care sa semneze din partea actionarilor contraitul
de administrare.
prestat'i
7. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de

召 一ｒ一 Ｌ

servicii de audit financiar. Stabilirea duratei Contractulu:i de audit'
pentru
B..Aprobarea datel de 28 01 2020, ca data de inregistrare respectiv
identificarea actionarilor asupra carora Se ragfrang efeCtele hotararilor
privind piata
Adunarii Generale ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017
de capltal, respectiv a data de 27 01' 2020 ca "ex-date"'
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ActiOnaril pot acOrda o imputernicire genorala valabila pentru.o perioada care nu va
depas,3 ani′ perrnitand Fepre2entantului.saulsa ll reprezinte iin una Sau mal multe
adunari generale ale actlonarilor a uneia sau mal r,ul10r SOCietati ldentificate in
irnputernicire′ care nu COntine instructiuni specinCe de vot din partea aCtionarului′
in conforn■ itate cu preVede「 ‖e Le9i1 24/2017 cu modifiCarlle,i cornpletarile

ulterioare,ImputerniCirea generala trebuie sa continia cel putin urmatoarele
informatii:

1,numele/denumirea actionarului;
2.numdlo/deniumlrea repreze‐ ntantului(cel caruia i se acorda imputernlcirea);
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VOt(pentru′ iⅢ PotttVa′ abtinere)。

Imputernicirile generale/speciale/16rmularul de、 ot pttn core,pondenta completate
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SC UZUC SA
PLOIESTI,
STR. Depoului nr. 16
J29/11/1991
BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 08/09 01 2020
SECRET
1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al
Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot………..
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC
UZUC SA. vot………..
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data
numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului,
vot………..
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales, vot………..
5. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor aflati in exercitarea
mandatului, vot………..
6. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii
contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea
duratei contractului de audit, vot………..

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va
mentiona “abtinere”.
Nota 2 : votul al pct 1,2, 3, 4, 5 si 6 sunt secrete
Data………………………

ACTIONAR …………………………………..

SC UZUC SA
PLOIESTI,
STR. Depoului nr. 16
J29/11/1991
BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 08/09 01 2020
1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al
Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei.
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC
UZUC SA.
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data
numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales.
5. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor aflati in exercitarea
mandatului.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru
CA ales.
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea
actionarilor contractul de administrare.
8. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii
contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea
duratei contractului de audit.
9. Aprobarea datei de 28 01 2020,
ca data de inregistrare
respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital,
respectiv a data de 27 01 2020 ca “ex-date”.

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va
mentiona “abtinere”.
Nota2:

votul al pct 1,2, 3 4, 5 si 8

mentioneaza pe formular cu vot secret
Data………………………

sunt secrete si se

ACTIONAR …………………………………..

Formular de vot prin corespondenta
Secret
Subsemnatul…………………………………………………….in

calitate de reprezentant legal al

SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice)
fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul
in…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de…………………………………lei ,
reprezentand ……….% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in
Registrul Actionarilor la data de referinta 27 12 2019

avand cunostinta de

ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va
avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 08/09 01
2020, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta
astfel:
1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al
Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot………..
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC
SA. vot………..
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data
numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului, vot………..
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales, vot………..
5. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor aflati in exercitarea
mandatului, vot………..
6. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului
de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei
contractului de audit, vot………..
Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va
mentiona “abtinere”.
Nota 2 : votul al pct 1,2, 3, 4, 5 si 6 sunt secrete
Data………………………
ACTIONAR …………………………………..

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul…………………………………………………….in

calitate de reprezentant legal al

SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice)
fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul
in…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de…………………………………lei ,
reprezentand ……….% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in
Registrul Actionarilor la data de referinta 27 12 2019

avand cunostinta de

ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va
avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 08/09 01
2020, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta
astfel:
1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al
Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei.
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC
SA.
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data
numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales.
5. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor aflati in exercitarea
mandatului.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA
ales.
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor
contractul de administrare.
8. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului
de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei
contractului de audit.
9. Aprobarea datei de 28 01 2020, ca data de inregistrare respectiv
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele
hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii

24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 27 01 2020
ca “ex-date”.
Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va
mentiona “abtinere”.
Nota2:

votul al pct 1,2, 3 4, 5 si 8

sunt secrete si se

mentioneaza pe formular cu vot secret
Data………………………

ACTIONAR …………………………………..

IMPUTERNICIRE SPECIALA
SECRET
Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod
numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul
in…………………………………………………………………………………………………………….…
detinator a……………… actiuni,
reprezentand………%, prin prezenta
imputernicesc

cu

puteri

depline

na…………………………………………………………….,

identificat

pe

d-nul/d-

cu………….

………nr. …………………….sa ma reprezinte la AGOA UZUC

seria

din data de

08/09 01 2020
1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al
Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot………..
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC
SA. vot………..
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data
numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului, vot………..
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales, vot………..
5. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor aflati in exercitarea
mandatului, vot………..
6. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului
de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei
contractului de audit, vot………..
Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va
mentiona “abtinere”.
Nota 2 : votul al pct 1,2, 3, 4, 5 si 6 sunt secrete
Data………………………

ACTIONAR …………………………………..

IMPUTERNICIRE SPECIALA
Subscrisa/Subsemnatul…………………………………………………….Cod fiscal/cod
numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul
in…………………………………………………………………………………………………………….…
detinator a……………… actiuni,
reprezentand………%, prin prezenta
imputernicesc
cu
puteri
depline
pe
d-nul/dna……………………………………………………………., identificat cu…………. seria
………nr. …………………….sa ma reprezinte la Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul
societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 08/09
01 2020 ora10,00 .
Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a
Actionarilor astfel:
1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al
Consiliului
de
administratie,
ca
urmare
a
demisiei,
vot……………….
2. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC
SA. vot……………….
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data
numirii,
pana
la
expirarea
mandatului
predecesorului.
vot……………….
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales. vot……………….
5. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor aflati in exercitarea
mandatului. vot……………….
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA
ales. vot……………….
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea
actionarilor contractul de administrare. vot……………….
8. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului
de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei
contractului de audit. vot……………….
9. Aprobarea datei de 28 01 2020,
ca data de inregistrare
respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a

Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital,
respectiv a data de 27 01 2020 ca “ex-date” vot……………….

Nota1: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, sau dupa caz va
mentiona “abtinere”.
Nota 2: votul al pct 1,2, 3 4, 5 si 8 sunt secrete si se
mentioneaza pe formular cu vot secret
Data………………………

ACTIONAR ……………………………...

S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA
: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova,

Lista cu propuneri pentru functia de administrator la
SC UZUC SA

•
METALURGIE , ENERGETICA

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE ,

Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro

Eniko Mathe– de profesie inginer, propusa pentru functia de membru.

Nota: Lista cu propuneri persoane propuse pentru functia de membru al
Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi
completata pana la data de 23 12 2019.

Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA
Presedinte,
Bognar Attila Iosif

Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris şi vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON

FATACEAN GHEORGHE
CLUJ-NAPOCA STR. AUREL CIUPE NR. 7C
TEL: 0744695331
EMAIL: gfatacean2006@yahoo.com

Ofertă de preţ
In atentia conducerii UZUC SA
Ploiesti
Subsemnatul

conf.univ.dr.Fătăcean

Gheorghe,

membru

al

Camerei

Auditorilor Financiari din România, deţinător al carnetului nr. 3644/2010 vă
transmit oferta de preţ pentru realizarea misiunii de audit financiar statutar.
Misiune va fi abordata

conform etapelor prevazute de Standardele

Internationale de Audit ,dupa cum urmeaza :
Activitate desfășurată
Planificarea și documentarea auditului
-stabilirea contactelor dintre auditori și client;
-dobândirea cunoștințelor despre afacerea clientului,
identificarea evenimentelor, tranzacțiilor și practicilor, care
pot avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare ;
-actualizarea și documentarea informațiilor despre entitate;
-evaluarea preliminară a riscurilor și a pragurilor de
semnificație aferente entitatii;
- estimarea erorilor și compararea lor
cu valoarea
preliminară a pragului de semnificație pentru entitate ;
-elaborarea proiectului planului de misiune a bugetului
financiar și a fondului de timp previzionat;
- analiza existenței unui sistem contabil bazat pe un sistem

Număr ore
40 ore

informatic cu licența și cu posibilitatea transferului în fișiere
prelucrabile a datelor necesare efectuării misiunii de audit;
Controlul intern și riscul legat de control
-evaluarea sistemului de înregistrare și procesare a
tranzacțiilor entității auditate, precum și a efectului
tehnologiei informaționale asupra auditului;
- înțelegerea sistemelor de contabilitate și control intern;
- identificarea domeniilor complexe de contabilitate,
inclusiv a celor care presupun estimări contabile;
- convertirea sistemului contabil într-un model de audit
eficient și elaborarea programelor de audit pentru
evidențierea corespunzătoare a activității desfășurate;
-estimarea riscului legat de controlul intern;
-testarea sistemelor de contabilitate și control intern;
- testarea sistemului informatic.
Proceduri interne
- proceduri analitice;
- teste de detaliu, solicitarea de documente ce constitue
probe de audit pe baza unor solicitări scrise, pentru toate
structurile de bilanț, cont de profit și pierdere, anexe și note
explicative;
- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de
închidere a exercițiului: evaluarea procedurilor de
inventariere a patrimoniului, a inventarierii prin sondaj a
activelor imobilizate și activelor circulante a confirmării
soldurilor de creanțe, datorii, buget, bănci, avocați,
consultanți, etc;
Finalizarea lucrărilor de audit
- întocmirea dosarului permanent;
- întocmirea dosarului curent (al exercițiului);
- analiza, revizuirea și evaluarea concluziilor auditului
efectuat;
- elaborarea raportului auditorului și comunicarea
deficiențelor structurii de control intern, identificate pe

20 ore

70 ore

40 ore

parcursul misiunii;
- emiterea unui raport de audit pentru exprimarea unei opinii
făra rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibilitatea
exprimării unei opinii. Această etapă constă în discuţii cu
conducerea privind constatările noastre, ajustările contabile
constatate şi riscurile pe care Societatea le poate întâmpina.
În decursul acestei faze, vom pregăti schiţa de raport de
audit, care va fi bazată pe discuţiile cu conducerea.
Total

170 ore

La un tarif orar de 35 euro/ora va propunem un onorariu de 5.950
euro/an.Onorariul nu include TVA.
In conditiile in care veti opta pentru oferta noastra va asiguram de realizarea unei
misiuni de audit de inalta calitate si competenta profesionala.
Data :
16.12.2019

Auditor financiar
Conf.univ.dr.Fătăcean Gheorghe

G2 EXPERT SRL
405200 Dej, str. Alecu Russo nr.24/1, Jud. Cluj,
Nr.înreg. la ORC Cluj: J12/ 4477/2008
Cod unic de inreg.: 24725081

Către,
UZUC SA
- În atenția Conducerii Subsemnatul Man Gheorghe Alexandru, auditor financiar posesor al carnetului nr.1242/2001,
administrator unic al G2 EXPERT SRL, persoană juridică înregistrată în tabloul Camerei Auditorilor
din România cu Autorizația nr.1152/2013, în vederea realizării lucrărilor de audit financiar în
conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) cu privire la situațiile financiar-contabile
întocmite în conformitate cu Ordinul 1802/2014, vă propunem următoarea :
OFERTĂ
privind auditul STATUTAR al situațiilor financiar-contabile întocmite de
UZUC SA
pentru exercițiile financiare 2020-2022
Stimați domni,
Va transmitem oferta noastra de servicii de audit financiar pentru exercițiile financiare 2020,
2021 și 2022.
Această ofertă include o descriere a înțelegerii noastre a obiectului și scopului serviciilor
solicitate de către dumneavoastră, prezentarea modului în care abordăm angajamentele de audit
financiar precum și o estimare a onorariilor pentru serviciile prezentate.
1. Înțelegerea cerințelor Dvs. și domeniul de aplicare a serviciilor solicitate
1.1 Servicii solicitate
Conform discuției noastre, serviciile solicitate sunt:
➢ Audit al situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul
1802/2018 pentru exercițiile financiare 2020, 2021 și 2022.
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1.2 Scopul serviciilor
Auditul situaţiilor financiare se va desfăşura în conformitate cu Standardele Internaționale de
Audit. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat şi realizat în vederea obţinerii asigurării
rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind erori semnificative cauzate prin eroare sau fraudă. Cu
toate acestea, datorită caracteristicilor fraudei, în special a celor ce implică nedivulgarea sau
falsificarea informaţiilor (inclusiv falsul), este posibil ca un audit planificat şi efectuat în mod
corespunzător să nu detecteze o eroare semnificativă. Din aceste motive, un audit desfăşurat în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit este proiectat pentru a obţine mai degrabă o
asigurare rezonabilă decât una absolută a faptului că situaţiile financiare nu conţin anomalii
semnificative.
Un audit constă în examinarea pe bază de sondaje a elementelor care justifică datele conţinute
în situaţiile financiare. Un audit constă, în acelaşi timp, în aprecierea principiilor contabile urmate şi a
estimărilor semnificative efectuate de conducere, precum şi prezentarea situaţiilor financiare luate în
ansamblul lor.
1.3 Rezultatul muncii noastre
Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare.
Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor
situații financiare.
G2 EXPERT va raporta, de asemenea, conducerii Societății comentariile şi observaţiile asupra
registrelor contabile, a sistemelor şi controalelor interne care au fost examinate în cursul auditului,
asupra deficienţelor şi a punctelor slabe din sistem şi din controlul intern care au fost identificate în
cursul auditului ca şi recomandările pentru îmbunătăţirea acestora. Asemenea comentarii şi
recomandări vor fi raportate într-o scrisoare către conducerea Societății.
1.4 Folosirea și distribuirea rapoartelor
În cazul în care Societatea intenţionează să publice sau să reproducă în alt mod, cum ar fi în
cadrul unui document sau parţial, raportul G2 EXPERT S.R.L. asupra situaţiilor financiare, ori să
facă referire la G2 EXPERT S.R.L. într-un document conţinând şi alte informaţii în afara situaţiilor
financiare auditate, Societatea este de acord să furnizeze G2 EXPERT S.R.L. un proiect al
documentului, înainte de a utiliza raportul sau a face referire la G2 EXPERT S.R.L., pentru a-l citi şi
a aproba includerea sau încorporarea raportului sau trimiterilor la G2 EXPERT S.R.L. în documentul
respectiv, înainte ca acesta să fie tipărit şi distribuit.
1.5 Responsabilitatea conducerii
Responsabilitatea întocmirii situaţiilor financiare revine conducerii Societății. În această
privinţă, conducerea este responsabilă, printre altele, de stabilirea şi menţinerea unui control intern
eficient, de observarea şi asigurarea respectării legilor şi actelor normative ce sunt aplicabile
activităţii acestora, de înregistrarea corectă a tranzacţiilor în registrele contabile, de efectuarea unor
estimări corecte, de securitatea activelor, de corectitudinea generală a bilanţului contabil şi de
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conformitatea acestuia cu cerinţele legale, precum şi de punerea la dispoziţia auditorului G2 EXPERT
S.R.L. a tuturor registrelor contabile şi informaţiilor aferente.
G2 EXPERT S.R.L. se va consulta cu conducerea cu privire la informaţiile încorporate în
bilanţul contabil. Ca parte a procedurilor de audit, auditorul G2 EXPERT S.R.L. va cere conducerii să
semneze o scrisoare de reprezentare prin care îşi asumă responsabilitatea pentru întocmirea bilanţului
contabil şi confirmarea informaţiilor furnizate G2 EXPERT S.R.L. în decursul auditului, va solicita
conducerii să răspundă la un chestionar legat de fraudă și de continuitatea activității. Răspunsurile la
aceste întrebări precum şi scrisoarea conducerii, proceduri cerute de Standardele Internaţionale de
Audit, fac parte din evidenţa pe care G2 EXPERT S.R.L. se bazează ca auditori în formarea opiniei
asupra situaţiilor financiare.
2. Abordarea noastra
2.1 Abordarea conceptuală a auditului
Planificare si documentare, Controlul intern și riscul legat de controlul intern, Proceduri
interne și Finalizarea lucrărilor de audit, concretizate prin: Efectuarea Planului de audit, Elaborarea
Planului de audit, Planificarea auditului, Înțelegerea activității, Înțelegerea operațiunilor, Înțelegerea
sistemului de control, Trimiterea cererii de informații, Evaluarea riscului de erori, Stabilirea
procedurilor de audit, Participarea la inventar, Colectarea și verificarea de informații, Efectuarea
procedurilor, Evaluarea rezultatelor, Modificarea procedurilor pe baza rezultatelor, Examinarea
programului de contabilitate și a modulelor care au impact asupra situațiilor financiare, Pregătirea,
prezentarea și discutarea concluziilor, Pregătirea proiectului de raport, Pregătirea observațiilor și a
recomandărilor, Prezentarea și discutarea rapoartelor preliminare cât și a celor finale. Prezentarea și
discutarea scrisorii confidențiale adresată Conducerii, referitoare la principalele deficiențe ale
sistemului de control intern.
2.2 Abordarea detaliată
Vom efectua misiunea în patru etape, după cum urmează:
Activitate desfășurată
Planificarea și documentarea auditului
-stabilirea contactelor dintre auditori și client;
-dobândirea cunoștințelor despre afacerea clientului, identificarea
evenimentelor, tranzacțiilor și practicilor, care pot avea un efect
semnificativ asupra situațiilor financiare ;
-actualizarea și documentarea informațiilor despre entitate;
-evaluarea preliminară a riscurilor și a pragurilor de semnificație
aferente entitatii;
- estimarea erorilor și compararea lor cu valoarea preliminară a
pragului de semnificație pentru entitate ;
-elaborarea proiectului planului de misiune a bugetului financiar și a
fondului de timp previzionat;
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Număr ore
50 ore

- analiza existenței unui sistem contabil bazat pe un sistem informatic
cu licența și cu posibilitatea transferului în fișiere prelucrabile a
datelor necesare efectuării misiunii de audit;
Controlul intern și riscul legat de control
-evaluarea sistemului de înregistrare și procesare a tranzacțiilor
entității auditate, precum și a efectului tehnologiei informaționale
asupra auditului;
- înțelegerea sistemelor de contabilitate și control intern;
- identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor
care presupun estimări contabile;
- convertirea sistemului contabil într-un model de audit eficient și
elaborarea programelor de audit pentru evidențierea corespunzătoare a
activității desfășurate;
-estimarea riscului legat de controlul intern;
-testarea sistemelor de contabilitate și control intern;
- testarea sistemului informatic.
Proceduri interne
- proceduri analitice;
- teste de detaliu, solicitarea de documente ce constitue probe de audit
pe baza unor solicitări scrise, pentru toate structurile de bilanț, cont de
profit și pierdere, anexe și note explicative;
- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de închidere a
exercițiului: evaluarea procedurilor de inventariere a patrimoniului, a
inventarierii prin sondaj a activelor imobilizate și activelor circulante
a confirmării soldurilor de creanțe, datorii, buget, bănci, avocați,
consultanți, etc;
Finalizarea lucrărilor de audit

20 ore

80 ore

50 ore

- întocmirea dosarului permanent;
- întocmirea dosarului curent (al exercițiului);
- analiza, revizuirea și evaluarea concluziilor auditului efectuat;
- elaborarea raportului auditorului și comunicarea deficiențelor
structurii de control intern, identificate pe parcursul misiunii;
- emiterea unui raport de audit pentru exprimarea unei opinii făra
rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii.
Această etapă constă în discuţii cu conducerea privind constatările
noastre, ajustările contabile constatate şi riscurile pe care Societatea le
poate întâmpina. În decursul acestei faze, vom pregăti schiţa de raport
de audit, care va fi bazată pe discuţiile cu conducerea.
Total

200 ore
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3. Propunere financiară
În urma discuțiilor avute și a informațiilor primite, precum și a experienței echipei noastre
considerăm că pentru servicii de audit financiar statutar efectuate în conformitatea cu Standardele
Internaționale de Audit (ISA) adoptate de CAFR asupra situațiilor financiare anuale, întocmite în
conformitate cu Ordinul 1802/2014, putem aloca un număr de 200 ore la un tarif orar de 90
LEI/ORA, rezultând un tarif anual de 18.000(optsprezecemii) LEI. Acest tarif este valabil în
condițiile în care oferta noastră este pe o perioadă de timp de 3 ani. La acest tarif nu se aplică TVA.
În cazul în care veți opta pentru oferta noastră, vă asigurăm de deplina noastră solicitudine și
confidențialitate.

Data: 16.12.2019
G2 EXPERT S.R.L.
Administrator,
Gheorghe Alexandru MAN
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