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RAPORTUL
COMITETULUI DE AUDIT
În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., societate administratăînsistemunitar,
comitetul de audit a fostconstituitprinHotararea nr. 21/11.08.2014emisă de consiliul de
administratie, comitetulavândurmătoareacomponentă:
- Cosneanu Lavinia
- Neata Gheorghe
- Borcan Marius
Conform

prevederilor

art.34,

alin.(3)

din

O.U.G.

109/2011

actualizatăprivindguvernanţacorporativă a întreprinderilorpublice, comitetul de audit
îndeplineşteatribuţiileprevăzute de art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
90/2008,

aprobată

cu

modificăriprinLegea

nr.

278/2008,

cu

modificărileşicompletărileulterioare.
Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atributiunilorce îi revin legat
de reglementările mentionate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:
a) monitorizareaprocesului de raportarefinanciară;
b) monitorizareaeficacitătiisistemelor de control intern, de audit intern, şi de
management al riscurilor din cadrulS.C. MEDSERVMIN S.A.;
c)

monitorizareaaudituluistatutar

al

situaţiilorfinanciareanualeşi

al

situaţiilorfinanciareanuale consolidate;
d) verificareaşimonitorizareaindependenţeiauditoruluifinanciar extern.
Înurmamonitorizărilorsiverificărilorefectuate,

comitetul

de

audit

a

constataturmătoarele:
 Procesul de raportarefinanciarăc ătre ANAF in anul 2014 s-a desfăsuratîn mod
corespunzător, cu respectarea prevederilor:
- Ordinului nr.79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea si
depunerea situatiilor financiare anuale si raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

- Ordinului nr.936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici
 Urmare monitorizării eficacitătii sistemelor de control, comitetul de audit a
constatat că este organizat Controlul financiar preventiv – acest sistem fiind organizat
în conformitate cu prevederile Ordonantei 119/1999 cu modificările si completările
ulterioare precum si cu ale Ordinului 923/2014 .
Pentru anul 2014 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-luiPaunescu
Liviu (inlocuitorStolojanu Ion). Societatea are elaborate, tabel cu operatiunilesi
documentele supuse CFP.
 AuditIntern : in cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A. nu este înfiintat si nu
functionează Compartimentul de Audit Intern.
 Auditul financiar extern: S.C. MEDSERVMIN S.A. nu are numit auditor
financiar extern, pe parcursul anului 2014 supravegherea gestiunii societăţii fiind
efectuata de catre cenzori . De asemenea:
o cenzorii au obligatia sa verifice dacă situaţiile financiare aferente anului
2013 si pentru semestrul I aferent anului 2014 sunt legal întocmite şi în concordanţă
cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor
patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare.Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le-au
considerat necesare cu privire la situaţiile financiare şi repartizarea profitului, cenzorii
au prezentat Adunării Generale un raport amănunţit.
o cenzorii au obligatia sa verifice dacă situaţiile financiare aferente anului
2014 sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt
ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Despre toate acestea,
precum şi asupra propunerilor pe care le-au considerat necesare cu privire la situaţiile
financiare şi repartizarea profitului, cenzorii au prezentat raportul nr. 2160/21.04.2015.
Cenzorii, nu au adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie –pe
parcursul anului 2014-faptul ca ar exista indicii privind nereguli în administraţie şi
încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv.
De asemenea, comitetul de audit a constatatexistenta gestiunilor de valori materiale si
bănestisi a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale, iarorganizarea

gestiunilor de valori materiale si bănesti este conformă cu Legea nr.22/1969, cu
modificarile si completarile ulterioare, asigurându-se reflectarea în evidentele sintetice
si analitice ale societătii a tuturor elementelor patrimoniale.
În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., conform rapoartelor cenzorilor, evidenta
contabilă a fost condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările
fiind efectuate pe bază de documente justificative, fiind respectate regulile si metodele
contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societatii..
In rapoartele intocmite de catre cenzori pe parcursul anului 2014 se stipuleaza faptul
ca societatea asigurătinerea acestora in conformitate cu prevederile legale.
In acest context comisia de cenzori apreciaza ca situatiile financiare anuale pentru
exercitiulincheiat la 31.12.2014 au fost intocmite in concordanta cu cadrul general de
raportare financiara si cu indeplinireacerintelor statutare.Astfel, in opinia cenzorilor
situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2014 reflecta corect pozitia financiara a
societatii si rezultatele activitatii acesteia pentru exercitiul financiar incheiat.
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