
SC ALTUR SA SLATINA  
Raport de audit privind situatiile financiare  
intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 

 

MICONT EXPERT SRL, GALATI, AUT CAFR 189/2002, AUT ASPAAS FA189/2019, CIF RO13319231, J17/536/2000 

 

1 

 

 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 

Destinatar  : CONSILULUI DE ADMINISTRATIE   SC ALTUR SA   

                               : ADUNĂREA GENERALA  A ACŢIONARILOR  SC ALTUR SA 

   

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare 

 

Opinia  

Am auditat situaţiile financiare ale companiei  ALTUR SA SLATINA  la data de 31 

decembrie 2019 intocmite in baza Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară modificat prin Ordinul 3189/2017 si  Ordinul nr. 3781/2019 privind 

principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile care  

cuprind: Situatia pozitiei financiare la 31.12.2019 si situatia rezultatului global , situatia 

modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxul de trezorerie aferent exercitiului incheiat 

la data respectiva,  notele la situatiile financiare , precum si un sumar al politicilor 

contabile semnificative. 

Situatiile financiare individuale la 31.12.2019 se identifica astfel: 

 Indicatori                                                  2018                   2019              2019/2018 

                                                                       Lei                   Lei                     % 

Total capitaluri proprii                       64.070.519             62.084.401           96,90 

Cifra de afaceri                                 96.044.149           103.659.546          107,93    

Disponibilităţi băneşti                             114.620                 199.612           174,15           

Rezultatul net al exercitiului                (830.697)              (1.986.118)         239,09 

(pierdere)           
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În opinia noastră,  situaţiile financiare  individuale anexate ofera o imagine  fidelă,  

a poziţiei financiară a societatii ALTUR SA   la 31.12.2019,   precum şi a  performanţei  

financiare şi fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar incheiat la această dată, in 

conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară modificat prin Ordinul 

MFP nr. 3189/2017, publicat în Monitorul oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017 si 

Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici 

la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor 

aspecte contabile 

Baza pentru opinie  

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ( 

ISA-uri) , Regulamentul U.E, nr. 537 al Parlamentului şi al Consilului European . 

Responsabilitatea noastra in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea 

„Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru . 

Suntem independenţi fata de companie conform  Codului Etic al Profesionistilor 

Contabili ( Codul  IESBA), emis de Consilul pentru Standarde Internationale de Etica 

pentru Contabili financiari  în România conform cerintelor etice care sunt relevante 

pentru auditul situatiilor financiare  in Romania si ne-am indeplinit responsabilitaţile etice  

conform acestor cerinte.  Considerăm că probele de audit obţinute sunt suficiente şi 

adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre de audit. 

Aspecte cheie de audit  

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru        

profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale 

perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor 

financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o 

opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.  

Vom rezuma mai jos acele aspecte care au avut cel mai mare impact asupra 

auditului nostru  

Aspecte cheie  Abordarea auditului cu privire la aspectele cheie de audit  

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgnjxhaza/ordinul-nr-3189-2017-privind-modificarea-si-completarea-reglementarilor-contabile-conforme-cu-standardele-internationale-de-raportare-financiara-aprobate-prin-ordinul-ministrului-finantelor-publice-nr
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dgnjxhaza/ordinul-nr-3189-2017-privind-modificarea-si-completarea-reglementarilor-contabile-conforme-cu-standardele-internationale-de-raportare-financiara-aprobate-prin-ordinul-ministrului-finantelor-publice-nr
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Recunoasterea veniturilor  
Veniturile din activitatea de exploatare 
reprezinta o valoare semnificativa de 109.512 
mii lei reprezentand un volum mare de 
tranzactii. 
Tipurile de tranzactii identificate , referitoare la 
recunoasterea veniturilor conduc la 
urmatoarele riscuri: 
  - completitudinea si existenta veniturilor 
inregistrate; 
  - corectitudinea veniturilor recunoscute pentru 
tranzactiile referitoare la reducerile comerciale 
acordate care sunt in afara procesului de 
facturare normala si prin natura lor comporta 
un nivel ridicat de judecata al managementului;  
  - politica de recunoastere a veniturilor este 
prezentata in  Nota „5.3 Principalele politici 
contabile reprezentand un extras din politicile 
contabile prezentate de societate in situatiile 
financiare nota 2  pag 8 -20”    

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele : 
      - evaluarea principiilor de recunoastere a veniturilor 
in conformitate cu IAS 18 „ Venituri” si in raport cu 
politicile contabile ale societatii; 
      - proceduri analitice privind marja bruta pentru 
principali parteneri ;  
     - testarea existentei  si eficacitatii controalelor interne 
( control de gestiune , control financiar preventiv) in 
scopul verificari inregistrari corecte a tranzactiilor,  
      - testarea pe baza de esantion a soldurilor creantelor 
comerciale la 31.12.2019 cu scrisorile de confirmare  

Referitor la stocuri : 
In conformitate cu cele prezentate la nota 7.2 
valoarea stocurilor la data bilantului comparativ 
cu anul financiar 2018 se prezinta astfel : 
        - valoarea totala a stocurilor la 31.12.19 
este de 33.231 mii lei din care produsele finite 
sunt in valoare de 20.457 mii lei 
       - valoarea totala a stocurilor la 31.12.2018 
este de 31.315 mii lei din care produsele finite 
sunt in valoare de 18.793 mii lei.  
Constatam o crestere a stocurilor cu 1.918 mii 
lei in special cresterea stocului de produse 
finite si  productia in curs de executie si 
scaderea stocului de materii prime.    
Aceste stocuri constau in cea mai mare parte 
in produse finite , productie in curs de executie 
si  materii prime. Cresterea cea mai mare a 
inregistrat-o productia in curs de executie si 
produsele finite , si in aceiasi masura au 
scazut stocurile de materii prime  

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele : 
Discutie  cu societatea privind situatia existenta . 
Un recalcul al indicatorilor privind lichiditatea imediata  a 
societatii respectiv numarul mare de zile de stocare de 
114 zile.  
Analiza comparativa a clientilor creditor astfel incat sa 
putem determina impactul pozitiv al fluxului de trezorerie 
inregistrat in anul 2019 
 Stocurile materiale sunt inregistrate la costul de achizitie  
care cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente achizitiei 
precum si alte costuri pentru a aduce stocurile la forma 
si in locul de utilizare. La iesirea din gestiune stocurile se 
evalueaza si inregistreaza in contabilitate  pe baza 
principiului „FIFO” .   Costul produselor finite, productiei 
neterminate include materiile prime, cheltuielile directe 
cu salariile, alte cheltuieli directe si indirecte de 
productie, dar exclude cheltuielile cu dobanzile, 
vanzarea si distributia. In ceea ce priveste produsele 
finite , valoarea neta estimata in raport cu pretul de 
vanzare inclusiv reducerile comerciale acordate. 

Evaluarea riscului de neincasarea 
creantelor de la clienti. 
 In conformitate cu cele prezentate la nota 7.3 

„Creante” creantele au o valoare neta de 

40.597 mii lei fata de 43.162 mii lei  

reprezentand o pondere importanta in 

structura activelor circulante din care clienti 

neincasati de 19.800 mii lei fata de 19.998 mii 

lei din anul precedent . De asemenea am 

considerat important acest aspect in raport cu 

situatia societatii care a recurs la credite 

bancare pentru finantarea propriei activitati de 

Procedurile noastre de audit au inclus printre altele : 
Creantele societatii sunt prezentate la valoarea maxima 
recuperabila. Din totalul creantelor au fost scazute 
provizioanele pentru clientii estimati ca incerti. Creantele 
in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil la 
data de 31 decembrie 2019. Am propus ajustarea valorii 
creantelor fata de clienti, pe seama ajustarilor 
corespunzatoare riscului de neincasare in scrisoarea 
adresata conducerii societatii.   
Testarea acestor solduri pe baza de esantion , pentru 
care am solicitat confirmarea directa la 31.12.2019.  
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exploatare in conditiile in care importante 

sume sunt indisponibile , drept creante fata de 

clienti in general externi care se incaseaza la 

anumite perioade  

Aspecte privind continuitatea activitatii  

Pentru asigurarea continuitaţi activitatii  societatea a intocmit o strategie de 

dezvoltare pe termen scurt si mediu.  

        Tendinţele economiei de piaţă se reflectă la ALTUR SA, prin creşterea exportului 

la clienţii actuali cât şi începerea colaborării cu noi clienţi. Societatea are în vedere 

dezvoltarea de noi produse atât pentru industria auto cât şi pentru fabricaţia de 

componente utilizate în alte sectoare de activitate destinate pieţii Uniunii Europene.    

        Pentru rentabilizarea activitatii, societatea preconizează o crestere a veniturilor 

din exploatare in anul 2020 cu 4,23% fata de realizarile anului 2019, adica  de 

114.147.500 lei  fata de 109.511.581 lei  realizat in  anul precedent . Din activitatea de 

exploatare se prevede a realiza un profit de 1.404.250 lei fata de 796.272 lei  

reprezentand pierdere  inregistrata in anul 2019 . Veniturile financiare preconizate a se 

realiza in anul 2020  in proportie de 143,00% fata de realizarile  anul 2019 pe seama 

diferentelor de curs valutar .  Pe total activitate profitul brut prognozat este de 404.250 

lei fata de 2.039.698 lei pierdere realizata in anul 2019. 

Pentru anul 2020 se estimează o creştere a vânzărilor cu  aproximativ 9 % faţă de 

anul anterior,  ca urmare a cresterii portofoliului de comenzi.Societatea a incercat sa 

diminuieze dependenţa semnificativa faţă de un singur client sau faţă de un grup de 

clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.  

Compania ZF Active Safety cu unitatile de productie din Germania, Franţa, Polonia, 

Anglia, Cehia, si CONTINENTAL Teves cu unitatile de productie din Germania, Cehia si 

Romania sunt clienti semnificativi ai  ALTUR S.A SLATINA, având o pondere în cifra de 

afaceri a societăţii de peste 50%.     In ultima perioada ALTUR SA a realizat cresterea 

afacerilor cu un alt client important si anume RENAULT, iar incepand cu octombrie 

2018  ALTUR SA a inceput  livrarea in  serie pentru un alt mare client si anume BOSCH 

–Germania si deasemenea a contribuit semnificativ la dezvoltarea  paletei de clienti ce 

detineau cote mai mici in ponderea cifrei de afaceri. 
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Pentru anul 2020 societatea prognozeaza  un Buget de investitii in valoare de 

5.237.532 lei  realizabil din fondurile proprii,  astfel : 

- Extindere capacitate de productie sectia Turnare in valoare de 1.335.853 lei;  

- Extindere capacitate de productie sectia PM si SC  in valoare de 585.387 lei;  

-  Amenajare constructii sociale si de mediu in valoare de 18.000 lei;  

- Dotari pentru asigurarea calitatii in valoare de 228.435 lei  

- Dotari pentru activitatea de transport si intretinere in valoare de 997.205 lei 

- Dotari pentru activitatea informatica in valoare de 891.150 lei  

- Dotari pentru activitatea administrativa  (cladiri constructii speciale) in valoare 

de 1.201.500 lei  

Activitatea desfasurata de societate este reglementata prin Autorizatia de Mediu 

nr.1/22.07.2013, emisa de APM Olt,  valabila pana la data de 22.07.2023. 

ALTUR SA Slatina prin activitatea  desfasurata si prin prodúsele  pe care le 

realizeaza, conform obiectului de activitate, nu determina impact negativ asupra 

mediului inconjurator.   

Evidentierea unor aspecte 

Am verificat respectarea de catre SC ALTUR SA  SLATINA  , societate cu capital 

privat  100%, listata la Bursa de Valori categoria II cu indicativ ALT ,  obligatiile de 

raportare financiara   trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu art. 227 din 

«Legea 297 privind piata de capital » si am constatat ca acestea au fost indeplinite. 

În ceea ce priveşte controlul intern,  acesta se realizează în principal prin 

controlul de gestiune şi prin controlul financiar preventiv. Auditorul recomandă proceduri 

mai detaliate de control intern şi o mai atentă supraveghere din partea managementului 

cu responsabilităţi mult mai precise şi mai detaliate în fişele posturilor. 

Potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații 

financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de 

interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care 

îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să 

asigure exercitarea activității de audit intern.Totodată, pentru entitățile de interes public 

se prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii. 
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Neparticipând  la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru 

efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere şi comisiei centrale. 

             In raportul administratorilor sunt prezentate aspecte referitoare la Declaratia 

nefinanciara  care trebuie intocmita in  baza Ordinului Ministrului Finantelor  Publice 

nr.1938/2016 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile.  

Alte informaţii - Raportului administratorilor 

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. 

Acele alte informaţii cuprind: Raportul Administratorilor care include si  Declaraţia 

nefinanciara, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la 

acestea si nici declaratia nefinanciara.  

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera şi aceste alte 

informatii şi cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru , nu 

exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.   

În legătura cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar incheiat la 

31.12.2019 , responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informaţii şi în acest 

demers , să apreciem daca acele informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile 

financiare , sau cu cunoştinţele pe care le-am dobandit în timpul auditului sau dacă ele 

par a fi denaturate semnificativ.    

În ceea ce priveşte Raportul Administratorilor, precizăm  ca responsabili pentru 

intocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerintele Ordinul 

nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori 

mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, nu contine denaturari 

semnificative  pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru 

a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari 

semnificative datorate fraudei sau erorii.  

Administratorul sau o altă persoană care are obligația gestionării entității 

răspunde inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate, și pentru stabilirea naturii operațiunilor economico-financiare, în funcție de 

realitatea economică a acestora.  
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Raportul administratorilor  prezentat  nu face parte din situatiile financiare 

individuale.  

In legatura cu raportul nostru privind situatiile financiare individuale , noi am citit 

raportul administratorilor anexat situatiilor financiare  individuale si raportam ca : 

In raportul administratorilor nu am identificat informaţii  ca sa nu fie consecvente 

in toate aspectele  semnificative,  cu informaţiile prezentate în situatiile financiare 

individuale anexate.  

In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor 

financiare  pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019 cu privire la societate si la 

mediul acesteia , nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa 

fie eronate semnificativ.   

Administratorii societăţii consideră, că aceasta îşi va putea continua activitatea în 

viitorul previzibil, şi prin urmare, situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului 

continuităţii activităţii. 

În situaţiile financiare ale acestui exerciţiu sunt prezentate şi principalele riscuri şi 

incertitudini cu care se confruntă societatea. Raportul administratorilor oferă de 

asemenea informaţii despre : dezvoltarea previzibilă a societăţii, utilizarea de către 

entitate a instrumentelor financiare, obiectivele şi politicile entităţii în materie de 

gestiune a riscului financiar şi expunerea entităţii la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul 

de lichiditate, riscul valutar  şi riscul ratei dobanzii. 

 Societatea  a realizat inventarierea generala a patrimoniului, rezultatele acesteia fiind 

înregistrate în contabilitate. 

Responsabilitatea conducerii societatii  pentru intocmirea  «Situatiilor 

financiare anuale »                                                                                                                      

            Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor 

financiare anuale » in conformitate IFRS –uri ,  cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 

Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele Internaționale de Raportare Financiară şi pentru acel  controlul intern pe 

care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea situaţiilor financiare 

care sunt lipsite de denaturare semnificativă, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.  



SC ALTUR SA SLATINA  
Raport de audit privind situatiile financiare  
intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 

 

MICONT EXPERT SRL, GALATI, AUT CAFR 189/2002, AUT ASPAAS FA189/2019, CIF RO13319231, J17/536/2000 

 

8 

In intocmirea situatiilor financiare conducerea este responsabila pentru 

aprecierea capacitatii societatii de a-si continua activitatea. Persoanele responsabile cu 

guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara 

al societatii  .    

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2019, precum  si declaratia 101 au 

fost intocmite si prezentate sub responsabilitatea conducerii societatii . 

Responsabilitatea auditorului.  

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura 

in care situatiile financiare in ansamblu , sunt lipsite de denaturari semnificative , 

cauzate fie de frauda , fie de eroare , precum in emiterea unui raport al auditorului care 

include opinia noastra . Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare 

dar nu este o garantie a faptului  ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va 

detecta intotdeauna o denaturare semnificativa , daca aceasata exista. Denaturarea 

poate fi cauzata fie de frauda fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se 

poate preconiza , in mod rezonabil, ca aceasta , individual sau cumulat, vor influienta 

deciziile economice ale utilizatorilor , luate in baza acestor situatii financiare.  

Ca parte a unui audit în conformitate cu IAS , exercitam rationamentul 

profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. 

 De asemenea :  

Identificarea si evaluarea riscului de denaturare semnificativa a situatiilor 

financiare cauzata fie de frauda, fie de eroare , proiectam si executam proceduri de 

audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adegvate 

pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unor denaturari 

semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei 

denaturari semnificative cauzate de eroare , deoarece frauda poate presupune 

intelegeri secrete , fals omisiuni intentionate , declaratii false si evitarea controlului 

intern.  

Intelegerea controlului intern relevant pentru audit in vederea proiectarii de 

proceduri adecvate circumstantelor ,dar fara a avea scop de a exprima o opinie asupra 

eficacitatii controlului intern al Societatii.  
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Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor 

contabile folosite si masura în care estimarile contabile elaborate de conducere sunt 

rezonabile, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. 

Formulam o concluzie cu privire la gradul adecvare a utilizarii de catre conducere 

a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam pe baza probelor de audit 

obtinute , daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii 

care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea societatii de a-si continua 

activitatea .  

Evaluam prezentarea , structura si continutul situatiilor financiare , inclusiv al 

prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si 

evenimentele care au stat la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte dintr-o 

prezentare fidela .  

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra corectitudinii 

informatiilor cuprinse in Situatiilor financiare , pe baza auditului statutar efectuat.  

Am evaluat in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, 

inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta 

tranzactiile si evenimentele  care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte 

intr-o prezentare fidela. 

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare .  

Am fost numiti in Adunarea Generala a Actionarilor la data de 27.04.2019 sa 

auditam situatiile financiare ale ALTUR SA pentru exercitiul financiar incheiat la 

31.12.2019. Durata angajamentului este pentru un an  . De asemenea in desfasurarea 

auditului nostru , ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata . Nu am furnizat 

pentru societate servicii non audit , interzise , mentionate la art. 5 aliniatul (1) din 

Regulamentul UE nr. 537/2014. 

Consecventa cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de audit .  

La data emiterii prezentului raport de audit, Societatea nu are un Comitet de Audit  catre 

care sa emit un raport suplimentar .     

Utilizare raport 




