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Către Acționarii,  

BERMAS S.A.  

Șcheia, jud. Suceava 

 

 

RAPORT PRIVIND REVIZUIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE 

INDIVIDUALE la 30 IUNIE 2022 

 

 

Introducere  

 

1. Am revizuit situațiile financiare interimare individuale anexate ale BERMAS S.A. 

(„Societatea”) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 30 iunie 2022. Situațiile 

financiare la data de 30 iunie 2022 sunt compuse din: Situaţia poziţiei financiare, Situaţia 

rezultatului global, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi Situaţia fluxurilor de 

trezorerie pentru perioada încheiată la această dată şi alte note explicative la situaţiile 

financiare interimare individuale. 

Situaţiile financiare menţionate, se referă la: 

 Total capitaluri proprii                  21.862.169 lei 

 Cifra de afaceri       14.262.056 lei 

 Total rezultat global aferent perioadei - pierdere       174.717 lei 

 

Conducerea Societăţii BERMAS S.A. este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea 

adecvată a acestor situaţii financiare interimare individuale în conformitate cu IAS 34 

„Raportarea financiară interimară”.  

Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o concluzie cu privire la aceste situații 

financiare interimare individuale, bazate pe revizuirea efectuată.  

 

Aria de aplicabilitate a revizuirii  

 

2. Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de 

Revizuire 2410 „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor 

independent al entității”. O revizuire a situațiilor financiare interimare constă în efectuarea 

de investigații, în special asupra persoanelor responsabile pentru situația financiar - 

contabilă, și în aplicarea procedurilor analitice, precum și a altor proceduri de revizuire.  

Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui 

audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, prin urmare, nu 

putem să obținem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi 

identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.  
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Concluzia  

 

3. Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să 

credem că situațiile financiare interimare individuale atașate nu oferă o imagine fidelă sub 

toate aspectele semnificative a poziției financiare a entității la data de 30 iunie 2022, a 

performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de șase luni încheiată la 

această dată în conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară interimară”. 

 

Alte aspecte 

4. Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii în ansamblu. Revizuirea noastră a 

fost efectuată pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le 

raportăm într-un raport de revizuire şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu 

acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarii acesteia, 

în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluzia formată. 

 

 

In numele: TED EXPERT S.R.L. 

 

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari  

din Romania cu nr. 1293 / 2016 

 

 

 

Numele semnatarului: Dionisie Marcan    Suceava, 12 august 2022 

 

Auditor financiar       

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari  

din Romania cu certificatul nr. 2715 / 2009 


