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RAPOR.TUL 
AUDIT.ORULUIINDEPENDENT 

Catre Actionarii REGIO INTEGRAL S.A. 

OpinJe 

Am auditat situatiile financiare individuale ale REGIO INTEGRAL S.A., avand sediul 
Curtici, str. Mepanu, nr. 22A, judetul Arad, inregistrata Ia Registrul Comertului Ia nr. 
J2/3~2/2015, cod unic lnregistrare RO 34296440, care cuprind bilantul prescurtat Ia data 
de 3l decembrie 2019, contul de profit ~i pierdere ~i un sumar al politicilor cantabile 
semt'ficative lncheiate Ia aceasta data. 

Situa iile financiare individuale Ia 31 decembrie 2019 se identifica astfel: 
-lei-

3112 2018 3112 2019 
A ~v net/Total capitaluri proprii 120.858 133.016 
R zultatul net al exercitiului financiar 110.702 12.159 

3. in opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a 
pozit ei financiare a Societatii Ia 31 decembrie 2019, precum ~i a performantei financiare 
~i a fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiul financiar lncheiat Ia aceasta data, In 
confc rmitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu 
modi~d:lrile $i completarile ulterioare f'OMFP 1802''). 

BaZ4 pentru opinie 

4. Am esfa~urat auditul nostru In conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
C'ISJl '') ~i Legea nr.162/2017 (,Legea''). Responsabilitatile noastre In baza acestor 
stan< arde sunt descrise detaliat In seqiunea ''Responsabilita_tile auditorului fntr-un audit 
a/ si uafiilor financiare // din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, 
confc rm Codului Etic al Profesioni~tilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde 
Interhationale de Etid3 pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt 
relevante pentru auditul situatiilor financiare In Romania, inclusiv Legea, ~i ne-am 
inde1linit responsabil itatile etice conform acestor cerinte !?i conform Codului IESBA. 
Cred ~m ca probele de audit pe care le-arn obtinut sunt suficiente !?i adecvate pentru a 
furni a o baza pentru opinia noastra. 



5. 
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Alte informatii- Raportul Administratorilor 

Adm,nistratorii sunt responsabili pentru lntocmirea ~i prezentarea altar informatii. Acele 
alte nformatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare ~i 

rapo ul auditorului cu privire Ia acestea ~i nici declarapa nefinanciara. 

Opin a noastra cu privire Ia situatiile financiare nu acopera ~i aceste alte informatii ?i cu 
exce tia cazului In care se menponeaza explicit In raportul nostru, nu exprimam nici un 
fel d concluzie de asigurare cu privire Ia acestea. 

In I gatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar lncheiat Ia 31 
dece brie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii ~i, In acest 
dem rs, sa apreciem daca acele alte informapi sunt semnificativ inconsecvente cu 
situa iile financiare, sau cu cuno?tintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau 
daca ele par a fi denaturate semnificativ. 

In c ea ce prive~te Raportul administratorilor, am citit ?i raportam daca acesta a fast 
lntoqnit, In toate aspectele semnificative, In conformitate cu cu cerintele OMPF 1802 
pund:ele 489-492. 

In b za exclusiv a activitatilor care trebuie desfa~urate In cursul auditului situatiilor 
fina ciare, In opinia noastra: 

a) nformatiile prezentate In Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 
entru care au fast intocmite situatiile financiare sunt In concordanta, In toate 
spectele semnificative, cu situatiile financiare; 

b) aportul administratorilor a fast lntocmit, In toate aspectele semnificative, In 
onformitate cu cerintele OMPF 1802 punctele 489-492. 

In pus, In baza cuno~tintelor $i lntelegerii noastre cu privire Ia Societate $i Ia mediul 
ace eia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 
Inch iat Ia data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat 
den urari semnificative In Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu 
privi e Ia acest aspect. 

Res. onsabilitatile conducerii ~i ale persoanelor responsabi/e cu guvernanta 
pen v situafiile financiare 

6. Con ucerea Societatii este responsabila pentru lntocmirea situatiilor financiare care sa 
ofer o imagine fidela In conformitate cu OMFP 1802 $i pentru acel control intern pe 
care conducerea il considera necesar pentru a permite lntocmirea de situatii financiare 
lipsit de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 
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7. In i tocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea 
capa itatii Societapi de a-~i continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a 
asp elor referitoare Ia continuitatea activitatii ~i pentru utilizarea contabilitatii pe baza 
continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intenponeaza sa 
lichi eze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista 
in af ra acestora. 

a. Pers anele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea 
proc sului de raportare financiara al Societatii. 

Res. onsabilitatile Auditorului intr-un audit a/ situatiilor financiare 

9. Obie ivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 
situa iile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frau a, fie de eroare, precum ~~ in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noa ra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
gara tie a faptului ca un audit desfa~urat in conformitate cu ISA-urile va detecta 
intot eauna o denaturare semnificativa, dad3 aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate 
fie d frauda, fie de eroare ~i sunt considerate semnificative dad~ se poate preconiza, in 
mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale 
utiliz torilor, luate in baza acestor situatii financiare. 

10. Ca arte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional ~i 
men inem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identifidim ~i evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situapilor 
financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam $i executam proceduri 
de audit ca raspuns Ia respectivele riscuri $i obtinem probe de audit suficiente $i 
adecvate pentru a furniza a baza pentru apinia noastra. Riscul de nedetectare a 
unei denaturari semnificative cauzata de frauda este mai ridicat decat eel de 
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece frauda 
poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenponate, declaratii false $i 
evitarea controlului intern; 

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de 
proceduri de audit adecvate circumstantelar, dar tara a avea scopul de a exprima 
o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Companiei; 

• Evaluam gradul de adecvare a paliticilor cantabile utilizate $i caracterul rezonabil 
al estimarilar cantabile ~i al prezentarilor aferente realizate de catre conducere; 

• Formulam o concluzie cu privire Ia gradul de adecvare a utilizarii de catre 
conducere a contabilitatii pe baza continuitapi activitatii $i determinam, pe baza 
probelar de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire Ia 
evenimente sau conditii care ar putea genera lndoieli semnificative privind 
capacitatea Companiei de a-$i continua activitatea . In cazul in care concluzianam 
ca exista 0 incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul 
auditorului asupra prezentarilar aferente din situapile financiare sau, in cazul in 
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care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modifidim op1ma. Concluziile 
noastre se bazeaza pe probele de audit obpnute pana Ia data raportului 
auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condipi viitoare pot determina 
Campania sa nu l~i mai desfa~oare activitatea In baza principiului continuitatii 
activitatii; 

• Evaluam prezentarea, structura ~i continutul situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informapi, ~i masura In care situatiile financiare reflecta 
tranzacpile ~i evenimentele care stau Ia baza acestora intr-o maniera care sa 
rezulte intr-a prezentare fidela. 

11 . Com nidim persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria 
plani 1cata ~i programarea in timp a auditului, precum ~i principalele constatari ale 
audi ului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le 
iden ificam pe parcursul auditului. 

Inn mele: 

BBC AUDIT COMPANY SRL 

~edif l social: Arad, str. Gheorghe Lazar, nr.23, ap.3A, judetul Arad 

Inre istrata in Registrul ASPAAS cu nr.FA139 r.:::::-=:-------- __, 
Autorltatea pentru Supravegherea Publica a 

Activitaril de Audit Statu tar (ASPAAS) 

AUd tor financiar Firma de audit : BBC AUDIT COMPANY S.R.l. 

CIU E ADRIAN-RARE~ 

inre istrat in Registrul ASPAAS cu nr.AF4171 

Registrul Public Ele ctronic: FA139 

Autorltatea pentru Supraveiherea Publica a 
Actlvltl!~ll de Audit Statu tar (ASPAAS} 

Auditor financla r: CIUCE ADRIAN-RAR ES 

Registrul Public Electronic: AF41 71 
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