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RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

CATRE,

ADMINISTRATORUL SI ACTIONARII S.C. CARMESIN S.A.

Comisia de Cenzori a S.C. CARMESIN S.A., constituita din Rahmati Carmen

Maria, Laszlo Adrian Viorel si Hurmuzache Ioan, numiti de Adunarea Generala a

Actionarilor in conformitate cu Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, am

verificat modul de administrare a societatii, eficienta cu care administratorii au gospodarit

intreg patrimonial, precum si corectitudinea Situatiilor financiare intocmite pentru

exercitiul financiar 2018, incheiat la data de 31.12.2018.

Situatiile financiare sunt alcatuite din:

- Bilant,

- Contul de profit si pierdere,

- Notele explicative la Situatiile financiare anuale

si au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementarilor contabile privind Situatiile financiare anuale individuale si situatiile

financiare anuale consolidate, Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile

si completarile ulterioare.

Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile

general admise, sub responsabilitatea conducerii societatii.

Rezultatele inregistrate de societate au fost raportate de catre administratori in

Situatiile financiare ale anului 2018, care sunt anexate la prezentul Raport.

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila, având

la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plata, evoluţia

veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi au fost reflectate in balanţele de

verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus

analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de

neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Întocmirea Bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor

sintetice, cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F. si a Planului de

conturi.
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In ceea ce priveşte perioada analizata, menţionam ca S.C. CARMESIN S.A., a

desfăşurat in anul analizat activitati economice in domeniul fabricarii produselor metalice

obtinute prin deformare plastica, a realizat încasări si plaţi prin conturile deschise la

bănci, dar si încasări si plaţi prin caseria proprie. Din analiza soldurilor de casa si banca,

nu au rezultat diferenţe.

In anul 2018 capitalul social nu a suferit modificari.

Inventarierea patrimoniului s-a realizat in baza Deciziei nr. 07/27.11.2018.

Rezultatul exerciţiului încheiat la 31.12.2018 a fost stabilit pe baza datelor din

contabilitate si reprezintă o pierdere in suma de 69.195 lei.

Principalii indicatori prezentati in Bilantul exercitiului 2018 sunt:

-ACTIVE IMOBILIZATE 41.643 lei ;

- ACTIVE CIRCULANTE 896.956 lei ;

- TOTAL ACTIV MINUS DATORII CURENTE 204.505 lei ;

- CIFRA DE AFACERI 1.785.503 lei ;

- PIERDERE 69.195 lei.

Comisia de cenzori certifica, prin prezentul Raport, datele din Bilanţul Contabil

încheiat pentru exercitiul financiar 2018, Contul de profit si pierdere, precum si anexele

acestuia si le propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Prezentul Raport a fost intocmit in vederea depunerii Situatiilor financiare ale

exercitiului financiar 2018 la entitatile prevazute de normele legale.
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