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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
către asociații ICS NP Base SRL 
 
 
Am auditat situațiile financiare anexate ale ICS NP Base SRL (“Societatea”), care 
cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2015, situația 
rezultatului global, situația modificărilor capitalului propriu şi situația fluxurilor de 
trezorerie aferente exerciţiului încheiat la această dată, şi un sumar al politicilor 
contabile semnificative şi alte informaţii explicative. 
 
Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare 
Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii 
financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi 
pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a 
permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 
 
Responsabilitatea auditorului 
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii 
financiare pe baza auditului nostru. Am desfăşurat auditul în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu 
cerinţele etice şi planificarea şi desfăşurarea auditului în vederea obţinerii 
asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situaţiile financiare sunt lipsite de 
denaturări semnificative. 
 
Un audit implică desfăşurarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit 
cu privire la valorile şi prezentările din situaţiile financiare. Procedurile selectate 
depind de raţionamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În 
efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern 
relevant pentru întocmirea de către entitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor 
financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate 
circumstanţelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficienţa 
controlului intern al entităţii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului 
de adecvare a politicilor contabile şi a caracterului rezonabil al estimărilor 
contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale 
a situaţiilor financiare. 
 
Considerăm că probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a oferi 
o bază pentru opinia de audit cu rezerve. 
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Baza pentru opinia cu rezerve 
După cum este menționat în Nota 5 “Imobilizări necorporale”, Societatea a 
capitalizat cheltuieli în sumă de 9,586 mii lei privind instalarea și punerea în 
funțiune a bazei de date a numerelor telefonice. Această sumă reprezintă valoarea 
justă a tuturor plăților aferente contractului cu furnizorul de servicii. Contractul a 
inclus de asemenea cheltuieli de instruire a personalului, analizei pieței și alte 
cheltuieli care nu sunt eligibile pentru a fi capitalizate. Nu am primit o detaliere a 
serviciilor prestate conform contractului în cauză. În consecință, nu am putut 
determina dacă valoarea cheltuielilor capitalizate ar trebui ajustată. Opinia de 
audit asupra situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014 
conține o rezervă în acest sens. 
 
Deoarece imobilizările necorporale participă la determinarea rezultatului 
operaţional, noi nu am putut determina dacă ajustările la rezultatul operaţional ar 
putea fi necesare pentru anul 2015. 
 
Opinia cu rezerve 
În opinia noastră, cu excepţia efectelor posibile ale aspectului descris în paragraful 
Bazei pentru opinia cu rezerve, situaţiile financiare prezintă fidel, din toate 
punctele de vedere semnificative, poziţia financiară a Societăţii la data de 31 
decembrie 2015, și performanța sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie pentru 
anul încheiat la această dată, în conformitate cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară. 
 
Evidențierea unor aspete 
Atragem atenția asupra Notei 18.7 la situațiile financiare care descrie 
incertitudinea cu privire la interpretarea legislaţiei fiscale de către autorităţile 
fiscale. Un eventual control ar putea conduce la diferențe între sumele prezentate 
în situațiile financiare și concluziile autorităților fiscale. Opinia noastră nu conține 
rezerve în legătură cu acest aspect. 
 
Alte aspecte  
Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care 
trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În 
măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât 
faţă de Societate şi de asociații acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest 
raport sau pentru opinia formată. 
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