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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre actionarii , S.C. ,,TRANSCOM

,,

SA SIBIU

l.Raport cu privire la situa{iile financiare individuale ale anului 20t5
Am auditat situafiile financiare individuale ale companiei TRANSCOM SA SIBIU , care cuprind
bilanlul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit gi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor
proprii qi situalia fluxurilor de trezorerie pentru anul care s-a incheiatla aceadati gi un sumar al
politicilor contabile semnificative pi alte informafii (note) explicative. Situatiile financiare
mentionate se refera la:

> Active totale din care
) Active imobilizate
) Active circulante
) Datorii totale
) Pana la un an
> Peste un an
) Capitaluri prorii
) Cifra de afaceri
) Total venituri
) Total cheltuieli
) Rezultatul net al exercitiului

= 5.907.731 lei
= 5.2I0.4OZlei

:

:

financiar-profit

= 697.3291ei
= 5.597.3761ei
= 5.24I.374lei
= 35.6021ei
= 626.706 lei
= 2.644.084Lei
= 3.012.953lei
= 2.844.876(ei
= 168.077 lei

2.Responsabilitatea conducerii pentru situa{iile financiare
Conducerea este responsabilS pentru intocmirea gi prezentarea fideld a acestor situafii financiare
in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802120L4 cu modificarile
sicompletarile si ulterioare si Ordinul Ministului Finantelor Publice nr.L2312016 -privind
principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale aferente
exercitiului financiar 2015 si pentru acel control intern, pe care conducerea il consider6 necesar
pentru a permite intocmirea de situa{ii financiare lipsite de orice denaturare semnificativd,, cauzatd,
fie de fraud6 fie de eroare.

3.Responsabilitatea auditorului
.i'

Responsabilitatea noastr[ este de a exprima o opinie cu privire la aceste situalii financiare , pebaza
auditului nostru. Ne-am desfbqurat auditul in conformitate cu Standardele Internafionale de Audit.
Aceste standarde cer conformitatea cu cerin{ele etice gi planificarea gi desfbgurarea auditul pentru a
obline o asigurare rezonabil[ asupra faptului cd situaliile flnanciare sunt lipsite de orice denaturare

semnificativ6.
Un audit implici indeplinirea de proceduri pentru a obline probe de audit despre valorile gi
prezentdrile din situaliile financiare. Procedurile selectate depind de ralionamentul auditorului,
inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a situaliilor financiare, cantzatd fie de

fraudd fie de eroare. in realizarea acelor evaluf,ri ale riscului, auditorul consideri controlul intern
relevant pentru intocmirea gi prezentarea fidel[ de cdtre entitate a situaliilor financiare, in vederea
conceperii de proceduri de audit adecvate circumstanlelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie
utrpru eficacitdlii controlului intem al entitalii. Un audit include, de asemene4 evaluarea nivelului
de adecvare al politicilor contabile utilizate gi caracterul ralional al estim[rilor contabile efectuate de
c6tre conducere, precum qi evaluareaprezentSrii generale a situaliilor financiare.
Considerdm cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente gi adecvate pentru a furniza

bazapentru o opinie de audit calificata.

A.Baza pentru opinia cu rezerve
Baza pentru opinia cu rezerve
Stocurile companiei sunt inregistrate in bilan! la 172.687 lei. Conducerea nu a evaluat stocurile la
minimul dintre valoarea net[ realizabild gi la costul, ci le-a evaluat exclusiv la valoarea costului,
care constituie o indepdrtare de Standardele Internafionale de Raportare Financiard. inregistrdrile
societ6lii indicd faptul cI in cazul in care conducerea ar fi evaluat stocurile la minimul diritre
valoarea netd realizabild gi la costul, o valoare ar fi fost solicitat6 pentru a reduce valoarea
contabild a stocurilor p6nd la valoarearealizabilS netd.
pe parcursul exercitiului finaciar 2015,s-a finalizatcontrolul autoritatilor din Germania in vederea

lichidarii punctului de lucru de la Heilbron care au stabilit sume suplimetare pentru activitatile
desfasurate in anii 2009 -2013.Aceste sume au fost contabilizate in contul de Rezultat Reportatfiind aferente exercitiilor financiare precedente, dar influentind astfel capitalurile proprii ale
companiei.
In25.LL.ZO11 s-a incheiat Raportul de Inspectie Fiscala al DGRFP Brasov,AJFP Sibiu referitor
la perioada verificata cuprinsa intre 01.12.2009-31.08.2015 ,prin care au fost stabilite sume
,rpli*.ntare (dobanzi,majorari si penalitati de intarziere ) aferente exercitiilor finaciare cuprinse
in perioada controlata.La fel ca in cazul relatat ma i sus si aceste sume au fost contabilizate in
de Rezultat Reportat diminuad capitalurile proprii.Mentionam ca la incheierea controlului
"ontul
.
societatea a beneficiat de prevederiile O.G.4 41201,5 si au fost compensate toate datoriile fiscale

S.Opinia cu rezerve
in opinia noastr6, cu exceplia efectelor aspectelor descrise la punctul privind Baza pentru o opinie
clt r-ezerve situaliile financiare prezintd in mod fidel, sub aspectele semnificative pozilia
financiarf, a companiei SC TRANSCOM SA SIBIU La3l decembrie}Ol,S qi a performanlei sale
financiare, fluxuiilor sale de trezorerie pentru anul care s-a inchei atla acea dat6, in conformitate
cu O.M.F.P.18021201"4 si O.M.F.P. 12312015.

6.0bserva{ii
Atragem atenlia asupra faptului ca in urma controlului fiscal al AJFP Sibiu privind achizitia
investiilor imobiliar. ,Dir""tia Fiscala l-ocala Sibiu a emis o decizie de impunere suplimentara
pentru impozitul pe cladiri datorat de SC TRANSCOMA SIBIU, care a fost contestata de
Lornpani. ,si nu ifost inregistrata inca evidentele contabile aferente exercitiului 2015.
opinia noastra nu este calificata in leg6tur[ cu acest aspect.

7.Alte aspecte
Pe parcursul exercitiului financiar 20L5 a avut loc o modificare a structurii actionariatului

SC TRANSCOM SA SIBIU astfel ca

la

31.12.20L5 actionarul majoritar
ATLASSIB SRL SIBIU cu un procent de 63,121484 % din capitalul social .

a devenit SC

8.Raport asupra raportului administratorilor cu situatiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru intocmire a )i prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerinlele OMFP nr. 180212014 Reglementari contabile
privind situaliile financiare anuale individuale qi situaliile financiare anuale individuale,
punctele 489-492, care si nu conlind denaturlri semnificative gi pentru acel control intern pe
care conducerea il considerd necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor
care si nu conlin5 denaturf,ri semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Raportul administratorilor este prezentat de la pagina I la 6 gi nu face parte din
situaliile financiare individuale.
Opinia noastrl asupra situaliilor financiare individuale nu acoperl raportul .
administratorilor.
in legdturd cu auditul nostru privind situaliile financiare individuale, noi am citit raportul
administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si prezentat de la pagina 1 la 6 9i
raportlm c5:
a) in raportul administratorilor nu am identificat informalii care sd nu fie
consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informaliile prezentate in situatiile
financiare individuale) anexate;
b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele
semnificative, informaliile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 (reglementari
contabile privind situaliile financiare anuale individuale ;
c) in bazacunogtinlelor si inlelegerii noastre dobdndite in cursul auditului situaliilor
financiare individuale pentru exerciliul financiar incheiat la data de 3L decembrie 2015 cu
privire la Societate gi la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul
administratorilor care s[ fie eronate semnificativ.
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