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Raport financiar de revizuire asupra situa{iilor financiare anuale

Cdtre actionarii INOX SA

1. Am revizuit situatiile financiare anuale anexate ale Societdtii INOX SA ("Societatea"), care cuprind:

bilantul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit si pierdere pentru perioada de '12 luni incheiati la

aceasta dati, date infornrative (situa!ia cod 30), situa!ia activelor imobilizate (situatia cod 40), situatia

modificdrilor capitalului propriu, situa{ia fluxurilor de trezorerie gi note explicative la situatiile financiare anuale

la aceasti dati. Conducerea Societatii este responsabilS pentru intocmirea 9i prezentarea acestor situatii

financiare individuale anuale intocmite in conformitate cu prevederile Legii 297 12004, Regulamentul Comisiei

Nalionale a Valorilor Mobiliare nr 1/2006, cu modificirile si completarile ulterioare si Ordinul nr 13 din 10

martie 2010 privind aprobarea lnstructiunii nr.112010 pentru modificarea si completarea Instructiuniinr.2l200T

privind intocmirea si depunerea situaliilor financiare anuale de cdtre entitiitile autorizate, reglementate si

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiari, respectiv cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice

al Rom6niei 180212014 (,,CrMF 1802')cu modificdrile ulterioare.

2. Am efectuat revizuirea limitatd in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Revizulre

2400. O revizuire a situaliilor financiare constd in intervievarea, in special a persoanelor responsabile pentru

activitdtile financiare si corrtabile si in aplicarea procedurilor analitice, precum gi a altor proceduri de revizuire.

Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusd decAt cea a unui audit efectuat in

conformitate cu Standardele Internalionale de Audit si, prin urmare, nu putem si oblinem asigurarea cd vom

sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. in consecinti, noi nu

exprimdm o opinie de audir.

3 Pe baza reviziei eferctuate, nimic nu ne-a atras atenlia in sensul de a ne face sd credem cd situatiile

financiare anuale la 31 decembrie2015 nu redau o imagine fideld in toate aspectele semnificative a pozitiei

financiare individuale a Societifii la 31 decembrie2015, precum si a rezultatului individual al operatiunilor sale

si a fluxurilor consolidate cle numerar pentru perioada de 12 luni incheiata la aceastd datd, in conformitate cu

prevederile Regulamentului C.N.V.M nr 1l 2006, cu modificdrile si completSrile ulterioare, respectiv cu

Ordinul Ministrului Finantelor Publice al RomAniei 180212014 (,,OMF 1802") cu modificdrile ulterioare

Menfiondm cd raportirile anuale trebuie si fie intocmite in baza prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr

112006, cu modificirile:si sernpletirile ulterioare, si nu in conformitate cu prevederile Standardelor

Internationale de Raporlarr: Financiard, in integralitatea lor
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4. Angajamentul nostru a urmdrit 9i revizuirea gradului de conformitate a Raportului Administratorului

pentru exerci(iul financiaral anului 2015 cu situa{iile financiare anuale pentru acelagi exerciliu financiar, in

conformitate cu punctul 318 (2) 9i 320 (1) litera e din OMFP 180212014 (Reglementirile contabile conforme cu

Directiva a lV-a CEE). in baza reviziei efectuate nu am constatat elemente de neconformitate a Raportului

Administratorului cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2015.

5. Acest rapoft este destinat exclusiv actionarilor Societdtii, in ansamblu. Revizuirea noastrd a fost

efectuati pentru a putea raporta aclionarilor Societdtii aceste aspecte pe care trebuie sd le comunicam intr-un

raport de revizuire, si nu in alte scopuri. in misura permisd de lege, nu acceptdm gi nu ne asumim direct

responsabilitatea dec3t fali de Societate gi de acfionarii acesteia in ansamblu, pentru revizuirea noastri, sau

pentru concluzia formati.
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Situattile financiare anexate nu sunt menite sd prezinte pozilia financiard, rezultatul opera[iunilor gi un

set complet de note la situaliile financiare in conformitate cu reglementdri gi principii contabile

acceptate in ldri gijurisdictii altele decdt Romdnia. De aceea, situa[iile financiare anexate nu sunt

intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementdrile contabile gi legale din Romdnia inclusiv

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificdrile ulterioare.


