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RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI CĂTRE ACŢIONARII
STICLOVAL S.A. VĂLENII DE MUNTE

Opinia cu rezerve
1. Am auditat situaţiile financiare anuale ataşate ale Sticloval S.A. Vălenii de Munte („Societatea”)
întocmite la data de 31 decembrie 2020 formate din bilanţ, cont de profit şi pierdere şi notele explicative
la situaţiile financiare, indentificate prin următorii indicatori:
- pierdere:
(584.313) lei
- cifra de afaceri:
3.386.553 lei
- total active:
9.165.204 lei
2. În opinia noastră, cu excepţia unor ajustări care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare de situaţia
descrisă la punctul 3 din paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situaţiile financiare anuale ale
Societății Sticloval S.A. Vălenii de Munte oferă o imagine corectă şi fidelă cu privire la poziţia financiară
și a performanţei financiare ale exerciţiului încheiat la 31 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinului
ministrului finanţelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, cu modificările şi completările ulterioare.

Baza pentru opinia cu rezerve
3. Pe baza testelor noastre de audit privind aserțiunea de evaluare a imobilizărilor corporale de natura
clădirilor și terenurilor aparținând Societății am observat că acestea au fost evaluate la data de 31
decembrie 2014 la valoarea justă pentru raportarea financiară la data de 31 decembrie 2020. OMFP
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare prevede că reevaluările
trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea
care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. Având în vedere aspectele prezentate
anterior şi faptul că, în ceea ce privește regularitatea prevăzută de reglementările contabile, intervalul de
revizuire a valorilor juste practicat de Societate până la ultima reevaluare realizată la 31 decembrie 2014
era de maxim trei ani, nu suntem în măsură să aplicăm alte proceduri care să ne ofere o asigurare
rezonabilă că valorile nete prezentate în situaţiile financiare pentru clădirile Societății nu conțin erori
semnificative. Precizăm că valoarea imobilizărilor corporale reprezintă o componentă materială în cadrul
activelor prezentate de Societate la data de 31 decembrie 2020.

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”).
Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul
pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice
care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și
ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem
ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru
opinia noastră.

Evidenţierea unor aspecte
5. Fără a emite rezerve suplimetare, considerăm că e necesar să facem unele precizări suplimentare
referitoare la:
5.1. La 31 decembrie 2020, Societatea a înregistrat o pierdere de 584.313 lei; în cele şapte exerciții
financiare anterioare Societatea a înregistrat pierderi (31 decembrie 2019: 244.708 lei, 31 decembrie
2018: 328.832 lei (pierdere operațională – excluzând câștigul din cedarea activelor imobilizate), 31
decembrie 2017: 143.244, 31 decembrie 2016: 377.896, 31 decembrie 2015: 945.423 lei, 31
decembrie 2014: 1.586.824 lei, 31 decembrie 2013: 912.574 lei). Aceste informații corelate cu faptul
că actualul climat de criză de sănătate publică generată de epidemia de COVID-19 care a condus în
România la declararea stării de urgență, respectiv a stării de alertă, determină, implicit, existenţa unui
risc referitor la posibilitatea unor evoluții imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor economicofinanciari bugetați de Societate, respectiv reconsiderarea aspectelor care au stat la baza estimării
valorilor juste pentru activele Societății. Gestionarea situației financiare a Societății depinde de modul
în care managementul abordează evenimentele şi condiţiile socio-economice viitoare prezente în
mediul dificil în care operează.
5.2. La data de 31 decembrie 2020, Societatea nu avea încheiate polițe de asigurare pentru clădiri,
fapt care poate reprezenta un risc în ceea ce privește securitatea și protejarea activelor Societății.
Conform prevederilor OMFP 1802/2014, managementul este responsabil pentru proiectarea și
urmărirea controalelor interne astfel încât să fie asigurată prevenirea și controlul riscurilor.
5.3. O parte a activelor şi datoriilor Societăţii provin din tranzacţii cu părţi afiliate, iar o componentă a
veniturilor şi cheltuielilor sale rezultă din acest tip de tranzacţii. Părţile afiliate pot avea tranzacţii pe
care părţile neafiliate ar putea să nu le realizeze, iar tranzacţiile dintre părţile afiliate ar putea să nu
producă aceleaşi efecte în aceleaşi termene, condiţii şi valori ca şi atunci când se realizează între
entităţi neafiliate. Legislaţia fiscală din România conţine reguli privind preţurile de transfer între
persoane afiliate încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineşte principiul „valorii de piaţă”
pentru tranzacţiile între persoane afiliate, precum şi metodele de stabilire a preţurilor de transfer. În
momentul în care autorităţile fiscale vor iniţia verificări ale preţurilor de transfer, este posibil ca
Societății să-i fie solicitat să întocmească şi să prezinte un dosar al preţurilor de transfer aşa cum
este prevăzut în Ordinul Agenţiei de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor,
termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi
procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal nu este
distorsionat de efectul preţurilor practicate în relaţiile cu persoane afiliate.

Alte aspecte
6. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societăţii. Auditul nostru a
fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le
raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu
acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru
auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru
opinia formată.
7. Situaţiile financiare anexate raportului de audit nu sunt menite să prezinte poziția financiară.
rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări
și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea. situațiile financiare
anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale
din România. inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte informații – Raportul Administratorilor
8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte
informații cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului
cu privire la acestea, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă și aceste alte informații și cu
excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de
concluzie de asigurare cu privire la acestea.
În legătură cu auditul situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31
decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să
apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu
acele cunoștințe pe care noi le-am obținut în timpul auditului dacă ele par a fi denaturate semnificativ.
În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate
aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile
privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489492.
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în
opinia noastră:
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au
fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu
situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu
cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situațiile
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate).

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia,
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data
de 31 decembrie 2020 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul
administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situaţiile
financiare
9. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o
imagine fidelă în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare şi cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe
care conducerea îl consideră necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de
denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității
Societații de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la
continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția
cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie
nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
11. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare
12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare,
precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în
conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate
preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale
utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns
la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o
bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative
cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete,
fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

•

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de
audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacității controlului intern al Societății.

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către
conducere.

•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții
care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie
să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm
opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data
raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina
Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

•

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor
de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele
care stau la bază acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice
deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Timişoara, 29 aprilie 2021
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