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Raport de Revizuire a informațiilor financiare interimare 
Către acționarii Ropharma S.A. 
 
[1] Am revizuit situațiile financiare individuale anexate ale societății 
comerciale Ropharma S.A. (denumita in continuare Societatea), cu sediul social în 
Brasov, Str. Iuliu Maniu, Nr.55E, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 
1962437, care cuprind situația poziției financiare la data de 30 iunie 2019, situația 
rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii si situația fluxurilor de 
trezorerie pentru perioada de șase luni încheiata la data respectiva, precum si un sumar 
al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. 
 
[2] Conducerea este responsabila de întocmirea si prezentarea adecvata a acestor 
informații financiare interimare, in conformitate Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 
nr. 2844/2016 pentru adoptarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană. 
Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații 
financiare interimare, pe baza revizuirii noastre. 
 
Aria revizuirii 
 
[3] Am desfășurat revizuirea in conformitate cu Standardul International privind Misiunile 
de Revizuire 2410 – Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuata de un 
auditor independent al entității. O revizuire a informațiilor financiare interimare consta 
in realizarea de intervievări, in special ale persoanelor responsabile pentru aspectele 
financiare si contabile si in aplicarea procedurilor analitice si a altor proceduri de 
revizuire. Aria unei revizuiri este, in mod substanțial, mai redus fata de aria unui audit, 
desfășurat in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit si, in consecința, nu 
ne permite sa obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar 
fi putut fi indicate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit. 
 
Concluzie 
 
[4] Pe baza revizuirii noastre, nu am identificat  aspecte care să ne facă să credem că  
informațiile  financiare interimare anexate  nu oferă o imagine  corectă și fidelă  cu 
privire la poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2019, precum si performanta 
sa financiara si fluxurile  sale de trezorerie pentru perioada de șase luni încheiata la data 
respectiva, in conformitate Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru 
adoptarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană. 
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Alte Aspecte 
 
[5] Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. 
Revizuirea noastră a fost efectuata pentru a putea raporta acționarilor Societății acele 
aspecte pe care trebuie sa le raportam într-un raport de revizie, si nu in alte scopuri. In 
măsura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de 
Societate si de acționarii acesteia, pentru revizuirea noastră, pentru raportul asupra 
situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata. 
 
In numele BDO Audit S.R.L. 
Victory Business Center, Str. Invingatorilor 24, 
Bucuresti, Sector 3, Romania, 030922 
  

 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor 
financiari si firmelor de audit cu nr. FA18 
 

Numele partenerului: Mircea Tudor 

Inregistrat in Registrul Public electronic al auditorilor 
financiari si firmelor de audit cu nr. AF2566 

Bucuresti, Romania 19 august 2019 

 


