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Aspecte cheie ale auditului Modul în care auditul nostru a abordat

aspectul cheie

piaţă, este dificil să validăm valorile juste cu 

tranzacţii de piață, astfel că rămâne un risc 

inerent ca aceste valori să fie supra sau 

subevaluate.

Mai multe informații privitoare la evaluarea 

instrumentelor financiare sunt prezentate în

notele 2-„Bazele întocmirii”, 4 g), 4i) Politici

contabile semnificative”, 6-„Estimări contabile și 

judecăţi semnificative” ,22-„Imobilizări 

corporale”, 21-„Investiții imobiliare” din situaţiile 

financiare consolidate anexate.

terenuri în zone rezidențiale şi 

industriale, ratele de ocupare, costurile de

întreținere, rate de actualizare şi valori 

terminale).

La 31 decembrie 2016, nu am identificat erori

neajustate ca rezultat al muncii noastre.

Concluzia referitoare la soldurile de

deschidere este inclusă în secțiunea „Bazele 

opiniei cu rezerve.”

Cum am adaptat sfera de aplicare a auditului Grupului

Am adaptat scopul auditului nostru pentru a efectua proceduri suficiente pentru a exprima o opinie

asupra situaţiilor financiare consolidate, luând în considerare structura Grupului, procesul de 

contabilitate şi controalele, precum şi industria în care operează Grupul.  

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA este societatea-mamă a unui grup de entități.  

Auditul de grup s-a concentrat asupra componentelor semnificative. Pentru componentele

semnificative datorita importantei financiare individuale pentru Grup, a fost necesara efectuarea

unui audit al setului complet de informații financiare.  Două componente au fost considerate 

semnificative. Am determinat acest fapt în primul rând pe baza unor criterii cantitative, dar şi pe 

baza evaluării noastre a profilului de risc al componentelor (evaluarea calitativă).  Treizeci și unu de 

componente suplimentare au fost incluse în sfera de aplicare auditului Grupului pentru a realiza o

acoperire suficientă pe elemente individuale din situațiile financiare consolidate.  În total, în 

efectuarea procedurilor de audit, am acoperit 100% din venituri, 97,77% din activele totale şi 96,7% 

din activele nete.  Procentajele de acoperire se bazează pe informațiile financiare ale componentelor 

pentru care am primit un raport de audit din partea auditorului componentei şi a acelor 

componentele care au fost supuse unor proceduri de audit specifice.  Aceasta înseamnă că, în cazul 

holdingurilor intermediare sau alte sub-consolidări, informațiile financiare consolidate sunt 

utilizate pentru a determina rata de acoperire. Sfera de cuprindere a auditului holdingurilor

intermediar sau alte sub consolidări nu sunt luate în considerare.  

Pentru restul componentelor am efectuat printre altele, procedurile analitice pentru a confirma

evaluarea noastră referitoare la existenta unor riscuri semnificative de denaturări semnificative în 

cadrul acestor componente. În cazul în care auditul a fost realizat de auditori ai componentelor, am

determinat nivelul de implicare în activitatea lor de audit pentru a putea concluziona dacă 

suficiente probe de audit au fost obținute ca bază pentru opinia noastră cu privire la situațiile 

financiare consolidate în ansamblu. Am identificat zonele de risc crescut, pe baza analizei noastre

asupra riscului de erori semnificative în situațiile financiare consolidate.  Am comunicat atât 










