RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI
CATRE ACTIONARII SC FARMACEUTICA
REMEDIA SA

1. Am auditat situaţiile finaciare ( „situaţiile finaciare”) ale SC
FARMACEUTICA REMEDIA SA („Societatea”) care cuprind in
conformitate cu IAS 1 Bilantul încheiat la 31 Decembrie 2009 si Contul de
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor
de numerar intocmit in conformitate cu IAS 7, notele explicative precum şi
politicile contabile prezentate in conformitate cu IAS 8.
Situaţiile finaciare se refera la:
- Total active

107.870.510 lei

- Total capitaluri proprii

25.710.871 lei

- Rezultatul net al exerciţiului finaciar

918.157 lei

2. Conducerea societaţii raspunde pentru intocmirea si prezentarea
fidela a acestor situaţii finaciare in conformitate cu OMFP nr.1121/2006,
privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara –
IFRS. Responsabilitatea include: organizarea unui control intern relevant
pentru intocmirea si prezentarea fidela a situaţiilor finaciare anuale, care sa
nu conţina denaturarii semnificative , datorate fraudei sau erorii; aplicarea
unor politici contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile
rezonabile in circumstantele date.

3. Responsabilitatea noastră este ca pe baza auditului efectuat ,să
exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare .Noi am efectuat auditul
conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din
Romania. Aceste standarde cer ca auditul să se efectueze astfel încât să
obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori
semnificative.

4. Auditul a constituit examinarea pe bază de teste atât a sumelor, cât
şi a celorlalte informaţii cuprinse în situaţiile financiare. De asemenea, am
procedat la evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor
semnificative făcute de către conducerea societăţii. De asemenea am efectuat
proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si
informaţiile prezentate in situaţiile financiare . Proceduriile selectate depind
de raţionamentul profesional, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare a
situatiilor finaciare datorate fraudei sau erorilor. In evaluarea acestor riscuri,
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea şi
prezentarea fidela a situatiilor finaciare. Auditul include de asemenea si
evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite, precum si
evaluarea prezentarii situaţiilor finaciare in ansamblul lor. Consideram că
auditul efectuat oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor
cu situatiile financiare
5. In concordanta cu OMFP nr.1752/2005 articolul 263, punctul 2, am
citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare

In raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa fie in
mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile
financiare.

6. In opinia noastră, situaţiile financiare au fost întocmite de o manieră
adecvată şi prezintă în mod corect sub toate aspectele semnificative, poziţia
financiară a societăţii Farmaceutica Remedia SA la 31 decembrie 2009.

7. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societaţii si a fost
efectuat pentru a putea exprima o opinie acţionarilor.
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Inreg. la Camera Auditorilor Financiari
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