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Raportul Auditorului Independent 
 

Către Acţionarii Societăţii Ciech Soda Romania SA  

 

Opinia noastră 

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a  
Ciech Soda Romania SA („Societatea”), la data de 31 decembrie 2019, precum şi a performanței 
financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 cu modificările și 
completările ulterioare („OMF 1802/2014”) şi cu politicile contabile prezentate în Nota 5 a situațiilor 
financiare. 

Situaţiile financiare auditate 

Situațiile financiare ale Societății conțin: 

 bilanțul la 31 decembrie 2019; 

 contul de profit şi pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată; 

 situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată; 

 situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată; 

 note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative și alte 
informații explicative. 

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel: 

 Total capitaluri proprii: 251.135 mii lei; 

 Pierderea netă a exercițiului financiar: 41.604 mii lei; 

Societatea are sediul social în Râmnicu Vâlcea și codul unic de identificare fiscală RO 1467188. 

Bazele opiniei 

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) 
și Legea 162/2017 privind auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale 
consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare 
(“Legea 162/2017”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în 
secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. 

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Independenţa 

Suntem independenți față de Societate, conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili 
(Codul IESBA), emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili, 
coroborat cu cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare  din România, 
inclusiv Legea 162/2017. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform 
Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 162/2017. 
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Evidenţierea unor aspecte 

Atragem atenţia asupra Notei 5 A (3) și a Notei 8.7 din situaţiile financiare, care indică faptul că 
Societatea și-a redus semnificativ activitatea începând cu septembrie 2019 ca urmare a denunțării 
unilaterale a contractului de furnizare de abur industrial de către furnizorul său unic. Ca urmare 
Societatea a oprit producția sodei calcinate și continuă să activeze la o capacitate semnificativ redusă. 
Situațiile financiare includ ajustările și prezentările în legătură cu acest aspect. 

Atragem atenţia asupra Notei 8.2 din situațiile financiare, care menţionează că cea mai mare parte a 
vânzărilor Societăţii se realizează în relaţie cu părţi legate şi cu alte societăţi aflate sub control comun 
cu Societatea. De asemenea, cea mai mare parte a creanţelor sunt aferente acestor părţi. 
Continuitatea activităţii Societăţii şi performanţa financiară a Societăţii sunt condiţionate de menţinerea 
în viitor a acestor relaţii.  

Atragem atenţia asupra Notei 5 A (3) din situațiile financiare, care prevede că la 31 decembrie 2019 
activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, 
reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social. În conformitate cu Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atunci când se constată acest fapt, 
administratorii Societății sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a 
asociaților pentru a decide dacă Societatea trebuie dizolvată. Dacă adunarea generală extraordinară a 
asociaților nu va hotărî dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la 
încheierea exercițiului financiar ulterior, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum 
cel puțin egal cu cel al pierderilor ce nu pot fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al 
Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul 
social. Efectele posibile ale aspectelor menționate mai sus nu pot fi estimate la data acestui raport și, 
în consecință, situațiile financiare nu includ ajustările sau prezentările care ar putea rezulta din aceste 
aspecte.  

Opinia noastră nu este modificată în ceea ce privește aceste aspecte. 

Alte aspecte 

Situaţiile financiare nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operațiunilor şi un set 
complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate 
în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România inclusiv OMF 1802/2014. 

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor 

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind 
Raportul  Administratorilor și Declarația Nefinanciară, care este inclusă în Raportul Administratorilor, 
dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. 

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul Administratorilor 
și Declarația Nefinanciară. 

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații 
menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod 
semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în 
timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ. 

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a verifica dacă Declarația 
Nefinanciară a fost întocmită. Confirmăm că Declarația Nefinanciară a fost întocmită ca fiind parte din 
Raportul Administratorilor.



 

3 

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este a aprecia dacă acesta a 
fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492. 

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră: 

 informațiile prezentate în Raportul  Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost 
întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare; 

 Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492. 

În plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative 
în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii pentru situațiile financiare 

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 şi cu 
politicile contabile descrise în Nota 5 a situațiilor financiare şi pentru controalele interne pe care 
conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative 
datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru 
evaluarea capacitații Societății de a-şi continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele 
referitoare la continuitatea activității şi utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, 
cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze 
operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora. 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 
financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi 
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 şi sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod 
rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate 
în baza situațiilor financiare. 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional şi menținem 
scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

 Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de 
fraudă fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi 
obținem probe de audit suficiente şi 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 şi 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 al politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 
contabile şi al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.  

 Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a principiului 
continuității activității ca bază contabilă şi 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-şi continua activitatea. În cazul în care 
concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul 
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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 şi conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile 
aferente şi măsura în care tranzacțiile şi evenimentele care stau la baza situaţiilor financiare sunt 
reflectate în mod fidel. 

Comunicăm conducerii printre alte aspecte, ariile planificate şi desfășurarea în timp a auditului, 
precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe semnificative ale controlului 
intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 
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