Nechita Liliana Olivia PFA
Ion Urdareanu 2, sector Ii, Bqcuresti

Raport financiar de revi

asupra situatiilor financiare anuale

Catre actionarii INOX Sld

1. Am revizuit situatiile flrranciare anuale

bilantul la data de 31 decembrie 2014, contul de
aceasta data, date inforrhatir,,e (situatia cod 30),
modiflcarilor capitalului propriu, sitpatia fluxurilor de
la aceasta data. Conducerea Societatii este respo
financiare individuale anuale intocrinite in conformita
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, cu mod
martie 2010 privind aprobarea Instructiunii nr, t12
212007 orivind intocmirea si depunerea situatiilor fi
si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere

le Societatii INOX SA ("Societatea'), care cuprind:
si pierdere pentru perioada de 12 luni tncheiata la
activelor imobilizate (situatia cod 40), situatla
si note explicative la situatiile financiare anuale

pentru lntocmirea si prezentarea acestor situatii
prevederile Legti 297 12004, Regulamentul Comisiei

le 9i completirile ulterioare si Ordinul nr, 13 din 10
pentru modificarea si completarea Instructiunii nr,
re anuale de catre entitatile autorizate, reglementate
respectiv cu Ordinul Ministrului Finantelor

Publice din RomAnia nr. 3055/12009 si modificarile ult

2. Am efectuat revizuirea limitata tn conformitate
2400. O revizuire a situatiilor financiare consta in
activitatile financiare si contabile si in aplicarea proc

Aria de anlicabilitate a unei revizuiri este in mod
conformitate cu Standardele Interrnationale de Audit
sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi

Standardul International pentru Misiuni de Revizuire
rea, in special a persoanelor responsabile pentru
analitice, precum si a altor proceduri de revizuire.
iv mai redusa decat cea a unui audit efectuat in
urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom

ntificate in cadrul unui audit. In consecinta, noi nu

exprimam o opinie de audit,

3. Pe baza reviziei efectuate, nirnic nu ne-a at
financiare anuale la 31 decembrie 2014 nu redau o
financiare individuale a Socie[atii la 31 decembrie
sale si a fluxurilor consolid;rte de numerar pentr
conformitate cu prevederile Fl,egulamentului C'N'V.
resoectiv cu Ordinul MinistruluLi Finantelor Publice din

in sensul de a ne face sa credem ca sttuatiile
ine fidela in toaite aspectele semnificative a pozitiei
4, precum si a rezultatului individual al operatiunilor
a de 12 luni incheiata la aceasta dala, in
U 2006, cu modificbrile si completbrile ulterioare,
nia nr. 3055/2009 si modificarile ulterioare.

Mentionam ca rapoftarile anuale trebule sa fie i
2006, cu modificbrile si cornplgtirile ulterioare
Internationale de Raportare Financiara, in integralita

in baza prevederilor Regulamentului C.N,V.M. nr, 1/
nu in conformitate cu prevederile Standardelor

4. Angajamentul nostru il urmarit si revizuirea
pentru exercitiul financiar al anului 20t4 cu stuatiile
conformitate cu punctul 318 (2) si 320 (1) litera e di
Directiva a IV-a CEE). In baza reviziei efectuate
Administratorului cu situatiile finarlciare anuale ale

ui de conformitate a Raportului Administratorului
iare anuale pentru acelasi exercitiu financiar, in
FP 3055/2009 (Reglementarile contabile conforme cu
constatat elemente de neconformitate
tiului flnanciar incheiat la 31.12.2014.
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5, Acest raport destinat
pentru a putea rapofta actionarllol Societatii aceste

revizuire,

si nu in alte

scoPuri.

responsabilitatea decat fata de
oentru concluzia formata'

In masura

ietate si de

in ansamblu.
te pe care tr€
de lege, nu

i acesteia

in

i din Rom3nia cu

71212006

Situaliile financiare
set complet de note la

nu sunt menite

zinte pozilia

acceptate in ldri gi
intocmite pentru uzul

altele decdt

noastra a fost efectuata
sa le comunicam intr-un raPoft de
si nu ne asumam direct
pentru revizuirea noastra, sau

Bucuregti, 20 martie 2015

OrdinulMinistrului Fi

financiare in
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De aceea,

reglementdrile
Publice nr. 305

ciard, rezultatul opera[iunilor 9i un
dri gi princiPii contabile
financiare anexate nu sunt
abile gitegale din Romdnia inolusiv
ulterioare.

