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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

Către acționarii societății  FARMACEUTICA REMEDIA S.A. 

1. Raport asupra situațiilor financiare consolidate 
Am auditat situaţiile financiare consolidate ale companiei FARMACEUTICA REMEDIA S.A. 
(“Societatea”), care cuprind Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2014, Situația 
rezultatului global, Situația fluxului de numerar, Situaţia modificarilor capitalurilor proprii pentru 
exercițiul financiar la această dată precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte 
note explicative.   
 
2. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare consolidate 
Conducerea entităţii auditate este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor 
financiare consolidate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară și pentru implementarea și menținerea unui control intern necesar pentru întocmirea și 
prezentarea fidelă a acestor situații financiare consolidate fără existența unor denaturări 
semnificative datorate erorilor sau fraudei. 
 
3. Responsabilitatea auditorului 
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare 
consolidate pe baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele de 
Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde impun respectarea 
cerințelor eticii profesionale și planificarea și derularea auditului astfel incât să fie obținut un nivel de 
asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturărilor semnificative în situațiile financiare consolidate.  
Auditul constă în efectuarea de proceduri în scopul obținerii elementelor probante care să justifice 
sumele și informațiile conținute în situațiile financiare consolidate. Selectarea procedurilor se 
bazează pe judecata profesională a auditorului, incluzând evaluarea riscului existenței unor 
denaturări semnificative în situațiile financiare consolidate indiferent dacă sunt datorate erorilor sau 
fraudei. În efectuarea acestei evaluări a riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant 
pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare consolidate cu scopul de a stabili 
procedurile de audit  care sunt relevante in condițiile date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie 
asupra eficacității sistemului de control intern al entității. Auditul situațiilor financiare consolidate 
presupune și evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite, rezonabilitatea 
estimărilor contabile elaborate de către conducere precum și evaluarea prezentării situațiilor 
financiare consolidate luate in ansamblul lor. 
Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui 
o bază rezonabilă pentru opinia noastră de audit. 
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4. Opinia auditorului 
In opinia noastră, situaţiile financiare consolidate prezintă o imagine fidelă si justă, in toate 
aspectele semnificative, a poziţiei financiare consolidate la 31 decembrie 2014 a societăţii 
FARMACEUTICA REMEDIA S.A., precum şi a performanţei financiare consolidate şi fluxurilor 
de numerar consolidate ale acesteia pentru  exercițiul financiar încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 
  
5. Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare 
consolidate 
In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1286/2012 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, 
articolul nr.30 punctul c) din capitolul III, am examinat informaţiile furnizate în cadrul Raportului 
Administratorilor companiei FARMACEUTICA REMEDIA S.A. şi gradul de conformitate a 
acestuia cu situaţiile financiare consolidate la data de 31 decembrie 2014. În raportul 
administratorilor noi nu am identificat informaţii financiare care să fie in mod semnificativ 
neconcordante cu informaţiile prezentate în aceste situaţii financiare consolidate. 
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