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1.RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR 
privind situatiilejinanciare inclzeiate de 
SC ECOPREST TEC SRL -31.12.2016 

2.DESTINA TAR UL RAPORTUL UI DE A UDIT INDEPENDENT este Adunarea General ă  a 
Acţionarilor SC ECOPREST TEC SRL 
3. OPINIA A UDITOR UL UI 

A). Audit Statutar la SC ECOPREST TEC SRL 
) 	SC ECOPREST TEC SRL are sediul în localitateai Tecuci str. 1 DECEMBRIE 1918 I nr. 146B., jud. 

Galati, este persoanăjuridică  romană, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1 7138312013, 
codJiscal.RO I 31434018. 
Societatea are ca obiectprincipal de activitate conform actului constitutiv, 
Colectarea deşeurilor nepericuloase 
CAEN38JJ 
B).S-au auditat situatiilejinanciare intocmite siprezentate de SC ECOPREST TEC SRLpentru 
perioada 01.01.2016- 31.12.2016. 
C.) SituatiileJinanciare anuale cuprind: 

Bilanţul contabil la data 31.12.2016(F-10) 
Contul de proJit şi pierdere. (F-20) 
Date Informative(F-3 O) 
Situatia Activelor Imobilizate F(40) 

SituatiileJinanciare se refera la perioada 01. 01. 2016 31. 12. 2016 

-Total active imobilizate 39.189 28.116 
-Total active circulante 526.364 447.782 
TOTALACTIVE 565.553 475.898 

- Datorii ce trebuiesc achitate pana la un an 744.154 664.601 

TOTAL DATORII 744.154 664.601 

- Subventiipentru investitii 124 

-Total capitaluriproprii -178. 725 -188. 703 
-Ca de afaceri 2.111.128 2.366.846 

-Rezultat net al exercitiuluiJinanciar (proJit)lei - 1 77.584 - 9978 
D.) a) SituatiileJinanciare ale anului 2016 s-au intocmit conform Legii contabilitătii nr.8211991, 
republicată  utilizandu-se cursul valutar de 4,5411 lei/euro, comunicat de BancaNatională  a 
României. 
Notele xplicative cuprind şi sinteza politicilor contabile semnjicative aplicate 

E).SituaţiileJinanciare cuprindperioada 01. 01. 201 6— 31. 12. 2016. 



/iifbrmaţiile din situaţiilejînanciare sunt prezentate comparativ cu perioada corespunzătoare a 
anului precedent, respectiv 2015 
Opinia auditoruluijinanciar independent se referă  la setul complet al situaţiilorjinanciare aşa cum 
sunt ele dejinite în reglementările contabile conforme cu Directivele Europene 

ln opinia auditorului, situaţiilefinanciare aufost întocmite şiprezentate în c9nformitate cu 
prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situa,tiilejinanciare anuale individuale şi 
situa,tiilejinanciare anuale consolidate si Ordinul nr. 1 66/201 7privindprinczpalele aspecte legate 
de întocmirea si depunerea situaţiilorjinanciare anuale si a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum si pentru 
modficarea si completarea unor reglementări contabile. 
Situaţiilejinanciare, întocmite şi prezentate pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, prezintă  cu 
jidelitate, sub toate aspectele semnficative, pozi ţiajinanciară  a, SC ECOPREST TEC SRL precum 
şiperformanţajinanciară  a acesteia, situaţia modzjicărilor capitaluluipropriu, jluxurile de 
trezorerie pentru aceeaşi perioadă  încheiată  si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile 
jinanciare. 

4. BAZ4 PENTRU OPJNIE 

-Auditul afost realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. 
-Auditorul a efectuat auditul in conformitate cu ISA si este responsabilpentru obtinerea unei 
asigurari rezonabile cu privire lafaptul ca situatiilejlnanciare considerate in totalitatea lor nu 
contin denaturari semnzjicative ,jle ca rezultat alfraudei ,jie al erorii. 
Dâtorita limitarilor inerente ale auditului ,exista un risc inevitabil ca unele denaturari semnzjîcative 
ale situatiilorjinanciare sa nujîe detectate ,chiar in conditiile in care auditul este planzjicat si 
efectuat in mod corespunzator in conformitate cu ISA. 
-Auditorul si-a indeplinit toate responsabilitatile etice in eonformitate cu cerintele etice relevante 
referitoarel  la audit.In cazul misiuni de audit, auditorul trebuie sajie independenţ  faţă  de clientul 
de audit, să  aeţioneze cu integritate şi să  îşi exercite obiectivitatea şi scepticismulprofesionaL 
-Auditorul considera caprobele de audit obtinute, sunt sujlciente si adecvatepentru afurniza o 
baza pentru qpinie. 

5.CONTINUITA TEA ACTIVITA TII. 

Societatea Comerciala ECOPREST TEC SRL î şi desfăşoară  activitateape bazaprincipiului 
continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că  îşi continuă  în mod normalfuncţionarea, fără  
a intra în stare de lichidare sau reducere semnzjicativă  a activităţii. 

6. ASPECTE CHEIE DE A UDIT(KAM) 
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care conform rationamentului auditorului , au avut cea 
mai mare importantapentru auditul situatiilorjlnanciare dinperioada curenta. 
Voi comunica aspecte cheie de audit referitoare la situatiilejlnanciare , informatii suplimentare 
conform rationamentului auditorului ,acestea se gasesc in anexa la raportul de a 
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7.RESPONSABILITA TEA (X)ND U( ERIJ PENTR U SITUA TIILE FINANcIARE. 

Raspunderea intocmirii acestor situaiiiiorjinanciare, inclusiv a operatiunilor econonice - 
jinanciare si docuinentelorjusiificaiive aferente, in conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministerului Finantelor Publice Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea Ipentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind siluaţiilejinanciare anuale individuale şi situaţiilejlnanciare 
anuale consolidate, si a Legii conlabilitatii republicata nr. 8211991 revine administratorului si 
conducerii societatii. 
Aceasta responsabilitate cuprinde. 
-proiectarea , implementarea si mentinerea unui control intern relevantpentru intocmirea si 
prezentareajidela a situatiilorjinanciare care sa nu contina denaturari semnjjicative datorate 
fraudei sau erorii; 
-selectarea si aplicareapoliticilor contabile adecvate,• 
-elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. 
Situatiilejlnanciare sunt declaratii ale conducerii societatii. 

8. RESP ONSA BILITA TEA A UDITOR UL UI. 

Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie cuprivire la situaţiilejlnanciare în baza 
auditului efectuat, pentru a o djferenţia de responsabilitatea conducerii de întocmire şiprezentare 
jidelă  a situaţiilorjiizanciare. 
Auditul este efectuat conform Standardelor Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor 
Financiari in Romania ,iarprezentarea raportului auditorului independent este in conformitate cu 
ISA 700. 
4ceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei ,saplanjjîcam si sa efectuam 
auditul in vderea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiilejlnanciare nu cuprind denaturari 
semnjfîcative. 

Un auditjinaciar consta in.• 
- efectuarea de proceduripentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile 
prezentate in situatiilejinanciare. 
.-procedurile selectate depind de rationamentulprofesional al auditorului ,incluzind evaluarea 
riscurilor de denaturare semnjjicativa a situatiilorjlnanciare, ejicientei controlului intern al 

j 	Societatii. 
-auditul include , de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabilefolosite si 
rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere,precum si evaluarea prezentarii 
situatiilorjinanciare luate in ansamblul lor.. 

Consideram ca probele de auditpe care le-am obtinut sunt sujiciente si adecvate pentru a 
constitui baza opiniei noastre de audit 

9. ALTE RESPONSABILITATI DERAPORTARE. 

1.Acest raport este adresat exclusiv, SC ECOPREST TEC SRLpentru informarea actionarilor sai si 
in vederea depunerii situatiilorjlnanciare aferente exercitiuluijinanciar inclzeiat la 31. 12. 2016 la 
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si nupoatejifolosit in alte scopuri. 

2.In măsurapermisă  de lege noi ne asumăm responsabilitatea numaifaţă  de societate şi de 
acţion9rii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opiniaformată . 

3. Conform situatiei din bilant Capitalurile proprii ale SC ECOPREST TEC SRL au valoare 
negativă, societatea ajlându-se sub incidenta art. 228 din Legea nr.311199 nj1r1 vnripttt1p 

comerciale, cu modjjicările si completările ulterioare. Pentru acest motiv 



rn°mează  să  convoace si să  infor°rrreze Adunarea Generâlă  a Actionarilor despre necesitatea 
rrrajoNării capitalului social. 

Conform legii 31/1990 cu rnodif ăcar~ile ulterioare ,activul net al societatii trebuie sa fre cel 
. 	 ~ 

trutinjumatate din valoarea capitalului social subscris,respectiv suma de 100 lei (200/2). 
Fata de cele relatale r°ezulla ca activul net al societatii trebuie majorat cu minim188.803 

lei .(capitalurile proprii negative de 188.703 +100 lei). 

Raport asupr°a conformitatii „RAPORTUL UI DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATOR UL UI 
PENTR U ANUL 2016 

In conformitate cu pNevederile, art. 563 alin (4) din OMFP 1802/2014 pentr°u aprobarea 
Reglement ărilor contabile privind situaţiile frnanciaYe anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, cu modificăr°ile Şi completările ulterioare, administratorul este responsabil 
pentru întocmirea şi pi^ezentarea raportului administratorului în conformitate cu ceNinţele OMFP 
nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 
financiare anuale consolidate, punctele 489-492 care să  nu conţină  denatuNăNi semnifzcative şi 
pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră  necesarpentru a per°mite întocmirea  
raportului administratorului care să  nu conţină  denaturări semnificative, datoratefraudei sau 
erorii. 
Raportul administratorului este prezentat ca anexa la situatiile financiare anuale şi nuface parte 
din situaţiile frnanciare individuale. 
Opinia noastYă  asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă  raportul administratorului. 
În legă tu>"ă  cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit raportul 
administratorului anexat situaţiilor financiare individuale si prezentat in anexa la situa ţiile 
financiare individuâle 
a) în raportul administratorului nu am identificat informaţii care să  nu fze consecvente, în toate 
ăspectele semnifrcative, cu informa ţiile prezentate în situaţiile financiare individuale anexate; 
b) raportul administratorului identifrcat mai sus include, în toate aspectele semnifrcative, 
informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 reglementari contabile privind 
situaţiile frnanciare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ; 
c) în baza cunoştinţelor şi înţelegei^ii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor fznanciare 
individuale petitru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate 
şi la mediul acesteia, nu am identifrcat informaţii incluse în raportul administratorului care să  fie 
eronate semnificativ. 
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10.NUMELE SOCIETA TIIDE A UDIT 
SC EXPERTINA SRL 
Focsani-str.Avintului nr°.11 
Jud. Vrancea 	 • 	- ~ _:.. 
Inregistrat la Camera AuditoriZoN Financiari din Romania 
Cu numarul 188/2002 	 'L` X 
GROSU TINCA  
Inregistrat la 
Camera Auditorilor Financiari din Romania 
Cu numarul 232/2001 
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