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Raportul Auditorului Independent 
 

C tre Ac ionarii Societ ii Frigoglass Romania SRL 

Opinia noastr  
În opinia noastr , situa iile financiare ofer  o imagine fidel , a pozi iei financiare a Frigoglass Romania 
SRL („Societatea”), la data de 31 decembrie 2021, precum i a performan ei financiare i a fluxurilor 
de trezorerie ale Societ ii pentru exerci iul financiar încheiat la aceast  dat  în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finan elor Publice al României nr. 1802/2014 cu modific rile i complet rile 
ulterioare („OMF 1802/2014”) i cu politicile contabile prezentate în Nota 5 a situa iilor financiare. 

Situa iile financiare auditate 
Situa iile financiare ale Societ ii con in: 

 bilan ul la 31 decembrie 2021;

 contul de profit i pierdere pentru exerci iul financiar încheiat la aceast  dat ;

 situa ia fluxurilor de trezorerie pentru exerci iul financiar încheiat la aceast  dat ;

 situa ia modific rilor capitalului propriu pentru exerci iul financiar încheiat la aceast  dat ;

 note la situa iile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative i alte 
informa ii explicative.

Situa iile financiare la 31 decembrie 2021 se identific  astfel: 

 Total capitaluri proprii: 103.431 mii lei; 

 Profitul net al exerci iului financiar: 45.956 mii lei. 

Societatea are sediul social în Sat Par a, Comuna Par a, DN 59 Timi oara - Moravi a, KM 16, Jude  
Timi  i codul unic de identificare fiscal  6469724. 

Bazele opiniei 
Am desf urat auditul nostru în conformitate cu Standardele Interna ionale de Audit (ISA) i Legea 
162/2017 privind auditul situa iilor financiare anuale i al situa iilor financiare anuale consolidate i de 
modificare a unor acte normative cu modific rile i complet rile ulterioare (“Legea 162/2017”). 
Responsabilit ile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în sec iunea 
„Responsabilit ile auditorului într-un audit al situa iilor financiare” din raportul nostru. 

Consider m c  probele de audit pe care le-am ob inut sunt suficiente i adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Independen a 
Suntem independen i fa  de Societate, conform Codului Etic Interna ional pentru Profesioni tii 
Contabili (inclusiv Standardele Interna ionale privind Independen a) emis de Consiliul pentru 
Standarde Interna ionale de Etic  pentru Contabili (Codul IESBA)  i cerin elor de etic  profesional   
conform Legii 162/2017 care sunt relevante pentru auditul situa iilor financiare  din România. Ne-am 
îndeplinit celelalte responsabilit i de etic  profesional , conform Codului IESBA i cerin elor de etic  
ale Legii 162/2017. 
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Eviden ierea unor aspecte 
Atragem aten ia asupra Notei 8 h) din situa iile financiare, care men ioneaz  c  cea mai mare parte a 
vânz rilor Societ ii i o propor ie semnificativ  a achizi iilor Societ ii se realizeaz  în rela ie cu p r i 
legate i cu alte societ i aflate sub control comun cu Societatea. De asemenea, o propor ie 
semnificativ  a crean elor i datoriilor sunt aferente acestor p r i. Continuitatea activit ii Societ ii i 
performan a sa financiar  sunt condi ionate de men inerea în viitor a acestor rela ii. Opinia noastr  nu 
este modificat  în ceea ce prive te acest aspect. 

Incertitudine semnificativ  legat  de continuitatea activit ii 
Atragem aten ia asupra Notei 5 A3) din situa iile financiare, în care se descriu factorii pe care 
Societatea i-a luat în considerare cu privire la aplicabilitatea utiliz rii ipotezei continuit ii activit ii la 
întocmirea situa iilor financiare. Dup  cum este descris în nota 5 A3), filiala Grupului din Rusia, care 
reprezint  în prezent unul din principalii furnizori ai Societ ii, în urma incendiului din uzina din 
România din iunie 2021, se confrunt  cu întreruperi ale lan ului de aprovizionare privind circula ia 
materiilor prime i a produselor finite, ca urmare a sanc iunilor care au fost impuse Rusiei de SUA, 
Regatul Unit, UE i alte ri, precum i a contra sanc iunilor care au fost impuse de guvernul rus ca 
r spuns. Capacitatea filialei de a face fa  în mod eficient întreruperilor lan ului de aprovizionare, 
având în vedere durata necunoscut  a conflictului dintre Rusia i Ucraina, pot afecta capacitatea 
Grupului si a Societ ii de a- i îndeplini angajamentele financiare i, prin urmare, de a avea un impact 
asupra pozi iei sale financiare generale. Aceasta indic  existen a unei incertitudini semnificative care 
poate pune îndoieli semnificative asupra capacit ii Societ ii i a Grupului de a- i continua activitatea. 
Opinia noastr  nu este modificat  cu privire la aceast  chestiune. 

Alte aspecte 
Situa iile financiare nu sunt menite s  prezinte pozi ia financiar , rezultatul opera iunilor i un set 
complet de note la situa iile financiare în conformitate cu reglement ri i principii contabile acceptate 
în ri i jurisdic ii altele decât România. De aceea, situa iile financiare nu sunt întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglement rile contabile i legale din România inclusiv OMF 1802/2014. 

Raportare privind alte informa ii inclusiv Raportul Administratorilor 
Administratorii sunt responsabili pentru alte informa ii. Alte informa ii cuprind 
Raportul  Administratorilor, dar nu cuprind situa iile financiare i raportul auditorului cu privire la 
acestea. 

Opinia noastr  privind situa iile financiare nu acoper  alte informa ii, inclusiv Raportul 
Administratorilor. 

În leg tur  cu auditul situa iilor financiare, responsabilitatea noastr  este s  citim aceste alte informa ii 
men ionate mai sus, i, în acest demers, s  apreciem dac  aceste alte informa ii sunt în mod 
semnificativ în neconcordan  cu situa iile financiare sau cu cuno tin ele pe care noi le-am ob inut în 
timpul auditului, sau dac  ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ. 

În leg tur  cu auditul situa iilor financiare, responsabilitatea noastr  este de a verifica dac  Declara ia 
Nefinanciar  a fost întocmit . Declara ia Nefinanciar  nu a fost întocmit . 

În ceea ce prive te Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastr  este a aprecia dac  acesta a 
fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492. 

În baza activit ilor care trebuie desf urate în cursul auditului, în opinia noastr : 

 informa iile prezentate în Raportul  Administratorilor pentru exerci iul financiar pentru care au fost 
întocmite situa iile financiare sunt în concordan  cu situa iile financiare;

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



3 

În plus, în baza cuno tin elor i în elegerii noastre cu privire la Societate i la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului, ni se cere s  raport m dac  am identificat denatur ri semnificative 
în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect. 

Responsabilit ile conducerii pentru situa iile financiare 
Conducerea r spunde pentru întocmirea situa iilor financiare, care s  ofere o imagine fidel  în 
conformitate cu OMF 1802/2014 i cu politicile contabile descrise în Nota 5 a situa iilor financiare i 
pentru controalele interne pe care conducerea le consider  necesare pentru a întocmi situa ii 
financiare f r  denatur ri semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situa iilor financiare, 
conducerea este responsabil  pentru evaluarea capacit ii Societ ii de a- i continua activitatea, 
prezentând dac  este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activit ii i utilizând principiul 
continuit ii activit ii ca baz  contabil , cu excep ia cazului în care conducerea fie inten ioneaz  s  
lichideze Societatea sau s  înceteze opera iunile, fie nu are o alternativ  realist  în afara acestora. 

Responsabilit ile auditorului într-un audit al situa iilor financiare 
Obiectivele noastre constau în ob inerea unei asigur ri rezonabile privind m sura în care situa iile 
financiare, în ansamblu, nu au denatur ri semnificative, cauzate fie de fraud , fie de eroare, precum i 
în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastr . Asigurarea rezonabil  reprezint  un 
nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garan ie a faptului c  un audit desf urat în conformitate cu 
ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativ , dac  aceasta exist . Denatur rile pot fi 
cauzate fie de fraud , fie de eroare i sunt considerate semnificative dac  se poate determina, în mod 
rezonabil, c  acestea, individual sau cumulat, vor influen a deciziile economice ale utilizatorilor, luate 
în baza situa iilor financiare. 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit m ra ionamentul profesional i men inem 
scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

 Identific m i evalu m riscurile de denaturare semnificativ  a situa iilor financiare, cauzat  fie de 
fraud  fie de eroare, proiect m i execut m proceduri de audit ca r spuns la respectivele riscuri i 
ob inem probe de audit suficiente i adecvate pentru a furniza o baz  pentru opinia noastr . Riscul 
de nedetectare a unei denatur ri semnificative cauzate de fraud  este mai ridicat decât cel de 
nedetectare a unei denatur ri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
în elegeri secrete, fals, omisiuni inten ionate, declara ii false i evitarea controlului intern.

 În elegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiect rii de proceduri de audit 
adecvate circumstan elor, dar f r  a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacit ii 
controlului intern al Societ ii.

 Evalu m gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate i caracterul rezonabil al estim rilor 
contabile i al prezent rilor aferente de informa ii realizate de c tre conducere.

 Formul m o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utiliz rii de c tre conducere a principiului 
continuit ii activit ii ca baz  contabil  i determin m, pe baza probelor de audit ob inute, dac  
exist  o incertitudine semnificativ  cu privire la evenimente sau condi ii care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea Societ ii de a- i continua activitatea. În cazul în care 
concluzion m c  exist  o incertitudine semnificativ , trebuie s  atragem aten ia în raportul 
auditorului asupra prezent rilor aferente din situa iile financiare sau, în cazul în care aceste 
prezent ri sunt neadecvate, s  ne modific m opinia. Concluziile noastre se bazeaz  pe probele 
de audit ob inute pân  la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condi ii 
viitoare pot determina Societatea s  nu î i mai desf oare activitatea în baza principiului 
continuit ii activit ii.

 Evalu m prezentarea, structura i con inutul general al situa iilor financiare, incluzând descrierile 
aferente i m sura în care tranzac iile i evenimentele care stau la baza situa iilor financiare sunt  
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reflectate în mod fidel.

Comunic m conducerii printre alte aspecte, ariile planificate i desf urarea în timp a auditului, 
precum i principalele constat ri ale auditului, inclusiv orice deficien e semnificative ale controlului 
intern, pe care le identific m pe parcursul auditului. 

În numele 

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. 

Firm  de audit 

înregistrat  în Registrul public electronic al auditorilor financiari i firmelor de audit cu nr. FA6 

Kenneth Spiteri 

Auditor financiar 
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