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  SC TRANSCOM SA 

Bucuresti, str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5 

Nr.inreg. ORC : J40/846/1991 

C.I.F. RO1574478 

 

 

 

RAPORT ANUAL 2020 

Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018 

Raport al Administratorului unic 

Pentru exercitiul-financiar 2020 

 

 

 

Data raportului: 26.03.2021 

Denumire: SC TRANSCOM SA 

Sediul social: str. Spataru Preda, nr. 7B, sector 5, Bucuresti 

Tel./fax: 0213177148/49 

C.I.F. RO1574478 

Nr. ORC : J40/846/1991 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise –sistemul alternativ de tranzactionare – ATS – 

AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti 

Capital social subscris varsat: 1169822,20 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala – actiuni nominative in 

forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA. 

 

1. Analiza activitatii societatii comerciale 

1.1.  

a) Activitatile desfasurate de SC TRANSCOM S.A. in cursul anului 2020 au fost: 

- Activitati comerciale , incluzand si inchirierea spatiilor pentru activitati de service-auto, 

platforme betonate. 

- Inspectii si revizii tehnice prin statie ITP autorizata de RAR 

- Activitati de parcare autovehicule (camioane si autoturisme), depozitare. 

b) SC TRANSCOM SA s-a infiintat la 05.03.1991 in baza HG 1264/1990. 

c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2020. 

d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active. 

 

1.1.1. Elemente de evaluare generala 

a) Profit                  -     946.565 lei 

b) Cifra de afaceri  - 1.322.449 lei 

c) Export – nu e cazul 

d) Costuri – chelt. totale – 4.803.907 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1.815.497 lei 

e) % din piata detinut – nesemnificativ 

f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente  a fost la 31.12.2020 de  6,3, iar 

disponibilitatile bancare de 180.780 lei 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii 

a) In activitatea de transport am avut incheiat  contract dee inchiriere auto cu societatea APRODEX 

S.A..Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice intr-un spatiu de aproximativ 600 mp 

dotat cu tehnica specifica conform domeniului. 

b) Ponderea serviciilor in cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani a fost urmatoarea: 
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LEI VENIT 

 

                                             2020                                 2019                            2018 

- Chirii spatii    -    922344  – 69,7%     945209  – 85,7%      1035106  – 82,8% 

- ITP                      - 146456 –  11,1 %     117762  – 10.7%          93113  – 7,44% 

- Parcari auto        – 23447–  1,8%           38797   - 3,5%          34839  - 2,7% 

 

c) Nu intentionam in 2021 sa facem dotari cu autovehicule. 

1.1.3. Aprovizionarea reprezinta la SC TRANSCOM SA: carburanti, uleiuri, piese si materiale auto, 

diverse echipamente pentru statia ITP. Nu inregistram  stocuri semnificative de piese si 

materiale. 

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare 

a) Cu parcul auto actual nu estimam o evolutie semnificativa in viitor. 

b) Pe piata transporturilor, concurenta este mare, motiv pentru care tarifele sunt scazute in 

conditiile cresterii costurilor carburantilor, piese si materiale, asigurarilor etc.. 

c) Nu consideram ca avem o dependenta semnificativa a societatii de anumiti clienti. 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale 

a) SC TRANSCOM SA are 10  salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe 

perioada nedeterminata, dintre acestia: 

- 4 studii superioare 

- 3 studii medii 

- 2 muncitori calificati 

- 1 muncitor necalificat 

Nu este constituita organizatie de sindicat. 

b) Intre manageri si angajati sunt raporturi normale de lucru, neinregistrandu-se elemente 

conflictuale. 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului 

inconjurator 

SC TRANSCOM SA nu detine statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate, nu detine piste 

permanente, depozite de carburanti si prin urmare nu desfasoara activitati cu impact semnificativ 

asupra mediului. 

Activitatea desfasurata in prezent de SC TRANSCOM SA nu impune proceduri de autorizare din 

punct de vedere al protectiei mediului conform comunicarii Agentiei pentru Protectia Mediului 

Bucuresti. 

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 

Nu s-au facut cheltuieli in acest scop si actionarii nu au in vedere astfel de cheltuieli in exercitiul 

financiar 2021. 

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului 

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 0. 

La 31.12.2020 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie: 

- Indicatorul lichiditatii curente ca raport intre activele curente si datorii curente este de 6,38, 

iar indicatorul lichiditatii imediate este de 6,36. 

Aceste valori ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

In cadrul cash-flow, incasarile au acoperit platile efectuate si avand in vedere acest lucru nu s-au 

inregistrat obligatii restante la bugetul de stat si asigurarile sociale, impozite locale . 

Obiectivul societatii privind managementul riscului il reprezinta acoperirea costurilor din 

veniturile inregistrate. 

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale. 

a) Exista factori de incertitudine care pot afecta lichiditatea societatii, activitatea de transport fiind 

legata de beneficiarii transporturilor. 
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Nu intotdeauna solicitarile principalilor beneficiari sunt ritmice. 

Pe piata transporturilor concurenta este mare, iar tarifele sunt influentate de costul carburantilor, 

lubrefianti, asigurari RCA, piese si materiale, reparatii. 

Totodata pe piata fortei de munca este o lipsa de conducatori auto profesionisti cu toate avizele 

necesare. 

b) Comparativ cu 2020, in anul 2021 avem in vedere la capitolul investitii  - construirea unui ansamblu 

rezidential mixt de locuinte colective, comert si servicii pe terenul societatii din str. Ariei, nr.12, 

sector 1. 

 

2. Activele corporale ale societatii 

2.1. Sediul social al societatii a fost  in anul 2020 in str. Buzesti nr. 38, sector 1, Bucuresti. 

Principalul activ corporal se afla in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5. Pe amplasamentul 

respective sunt construite 2 hale de circa 1300 mp /  fiecare hala, unde se desfasoara activitati de 

reparatii auto. 

Alte active ale societatii cu teren si constructii se afla in : sos. Bucuresti-Targoviste nr 4, sector 

1, str. Ariei nr. 12, sector 1, si com. Gradistea jud Ilfov, str. Biserica Maxineni nr. 10. 

2.2. Constructiile respective au un grad de uzura avansat, fiind preluate de la fosta intreprindere 

ITAC Transcom ce le detinea in patrimoniu din anul 1975. 

Principalele mijloace fixe din dotarea amplasamentelor mentionate la pct. 2.1. sunt: 

- Stand verificat sistem franare – 1 

- Analizor gaze               - 1 

- Fumetru digital            - 1 

- Dispozitiv verificat sistem directie – 1 

- Autovehicule - 3 

               Gradul mediu de uzura al acestora este de circa 70%. 

2.3. Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii. 

 

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 

3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS-AeRO 

administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA potrivit deciziei nr. 1074/05.06.2015 emise de 

Autoritatea Supraveghere Financiara (ASF). 

3.2. In anul 2016 societatea a inregistrat pierderi. In anii 2017 , 2018si 2019 s-a inregistrat profit,dar 

nu s-au acordat  dividende, deoarece s-au acoperit pierderile din perioadele anterioare. 

3.3. SC TRANSCOM SA nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art. 103 din Legea 

31/1990-republicata. 

3.4. SC TRANSCOM SA nu are filiale. 

3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta. 

 

4. Conducerea societatii comerciale 

4.1.  

-  AGOA din data de 02.07.2019 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator 

unic pentru un mandat de 4 ani in persoana d-nei Mihai Florica ,  persoana cu experienta 

profesionala foarte buna. 

 

a) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si alta persoana datorita careia 

a fost numit administrator. 

b) Administratorul nu are participare la capitalul societatii. 

c)  Nu exista persoane afiliate societatii. 

 

4.2. Membrii conducerii executive 
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a) Mihai Florica  – administrator unic – numit pe o perioada de 4 ani 

 Misu Dumitru – director economic – perioada nedeterminata 

b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la pct. a. 

c) Persoanele de la pct. a nu au participare la capitalul societatii 

4.3. Persoanele de mai sus nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in perioada de 

cand activeaza in cadrul SC TRANSCOM SA. AGA din SC TRANSCOM SA a considerat ca 

persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului. 

 

5. Situatia financiar-contabila 

a) Elemente de bilant                                                                         Lei 

                                            2020                    2019                     2018                     

1. Active imobilizate  -    33647841         35374611             32107344                                   

2.  Stocuri                                7890                 2326                     5550                                      

3. Creante                           1023940             1234419             1414984    

4. Disponibilitati banesti –   691038              160338                234339   

5. Total active circulante – 1722868          1397083              1654873 

6. Datorii                              269629             592035                 297296                                                  

7. Capitaluri proprii          34483502         33817244             33792599                               

O crestere substantiala a activelor imobilizate are loc in anul 2017 datorita reevaluarii imobilizarilor 

corporale conform codului fiscal. 

In anul 2020 activele imobilizate au o descendenta normala datorita amortismentului contabil. 

           Stocurile s-au diminuat  de la 5550 in anul  2018 la 2326 lei in 2019.    

          In decursul celor 3 ani creantele au crescut in anul 2018  la 1414984 lei si au scazut in anul 2020 la                

          1023940 lei prin urmarirea permanenta a soldului clienti. 

          In privinta datoriilor toate datoriile sunt datorii curente, nefiind obligatii restante fata de furnizori si  

          bugetul statului. 

          Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 3 ani a fost determinata de profitul inregistrat in 

decursul celor 3 ani.. 

 

b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulat de la inceputul anului, prin preluarea datelor 

inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2018, 31.12.2019 ,31.12.2020  rezultand: 

                                                                                  Lei 

                                                         2020                 2019                   2018                                              

- Venituri totale              -    5778902       1467006              1472055                                      

  din care : 

                  - venituri din exploatare      -  2667260       1465447             1471892                                      

                  -   cheltuieli totale               -  4803907       1424151             1423187                                

                        din care: 

                -cheltuieli din exploatare     -  1815497         1288571                 1417427                               

             - profit   (pierdere)                   -   974995         42855                     34148 

                   

            Ponderea cea mai insemnata in costuri in perioada ultimilor 3 ani o au: 

cheltuielile cu personalul   

2020-704469 lei reprezentand 39% din cheltuielile de exploatare 

2019 – 635256 lei reprezentand 44,6% din totalul cheltuielilor de exploatare 

2018 – 598263 lei reprezentand 40,60% din totalul cheltuielilor de exploatare 

            In cei 3 ani mentionati nu s-au constituit provizioane de risc sau pentru alte cheltuieli. 

            Nu s-au inregistrat dividende declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru     

acoperirea    pierderilor din perioadele anterioare 
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     Lei 

c) Cash-flow                                                    2020                  2019                      2018                                

- Disponibilitati banesti la              160338  234338                62842 

inceputul perioadei 

- Flux de numerar din                    -192431  -3320422     252880 

activitatea de exploatare  

- Flux de numerar din                      46920  93541                  -33880 

activitatea de investitii 

- Flux de numerar din                      676211  3152881               -47534       

activitatea financiara 

- Disponibilitati banesti la               691038              160338                  234338 

sfarsitul perioadei 

 

Cresterea disponibilitatilor in anul 2018 este urmarea aportului in numerar al actionarilor la majorarea 

capitalului social al societatii. 

In privinta obligatiilor restante catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale SC 

TRANSCOM S.A. nu inregistreaza restante la bugetele mai sus mentionate,, in decursul celor 3 ani 

analizati. 

 

 

 

 

                                    Administrator unic, - Mihai Florica 

 

 

a) Nu au existat acte de demisie/demitere; 

b) SC TRANSCOM SA nu are filiale si entitati controlate. 



1 

 

S.C. TRANSCOM S.A.
RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1

Tel: 021/317.71.49;Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail:transcom@transcom.ro

                               Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

Marca Inregistrata

R

 

 

DECLARATIE 

Privind indeplinirea principiilor de Guvernanta Corporativa – 2020 

 

Conducerea societatii a urmarit permanent cresterea eficientei economice pe termen lung 

prin acoperirea costurilor din veniturile inregistrate , fara contractarea de credite bancare pentru 

nevoile curente ale societatii. 

Acesta constituind un obiectivprincipal al unei bune guvernante corporative. 

Societatea are contractat un credit bancar de 340.588 lei prin care a achizitionat activul din 

str. Buzesti, nr.38, sector 1. 

Societatea nu are constituit consiliu de administratie , responsabilitatea fiind a 

adminsitratorului unic si a conducerii executive, conform prevederilor legii 31/1900 – republicata 

privind societatile comeriale. 

La data de 02.07.2019, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor a incredintat doamnei 

Mihai Florica , in baza contractului de administrare , organizarea, conducerea si gestionarea intregii 

activitati a societatii S.C. TRANSCOM S.A., avand competente complementare, experienta , 

cunostinta si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce ii revin. 

Auditul intern al societatii este realizat in anul 2020 de o comisie de cenzori in conformitate 

cu prevederile legii nr. 31/1990-republicata. 

Situatiile financiare anuale 2020 au fost auditate de auditul extern responsabil de auditarea 

situatiilor financiare anuasle . 

Nu au fost fuziuni sau reorganizari  in exercitiul financiar 2020. 

Indicatorul de risc al societatii ca raport catre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 

0. 

Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale activitatii. 

In privinta relatiei cu investitorii, societatea are in cadrul personalului angajat cunoscator de 

limba engleza in persoana – inspector resurse umane – Nadoliu Ana. 
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In privinta politicii de dividende a societatii in ultimii ani nu s-au inregistrat dividende 

declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea prevederilor din perioadele 

anterioare 

Ne propunem o crestere a cifrei de afaceri prin noi investitii pentru inregistrarea de profit cu 

directii referitoare la repartizarea profitului net cu respectarea intocmai a prevederilor legale 

financiar-contabil si a hotararilor adunarii generale a actionarilor . 

In anul 2021 la capitolul investitii am inceput construirea ansamblului mixt locuinte 

colective , comert si servicii pe terenul din str. Ariei, nr.12, sector 1 – punct de lucru al societatii. 

Pana in prezent nu am avut adoptata o politica cu privire la prognoze, urmand sa adoptam 

masuri in aceasta privinta . 

Nu sunt probleme in privinta datei si locului adunarilor generale . 

Probleme se pot ivi in cazul participarii unui numar mare de actionari cu respectarea 

reglementarilor ce privesc actuala pandemie. 

Avem in vedere organizarea de intalniri sau conferinte telefonice cu analisti si investitori cel 

putin o data pe an. 

Raportarile financiare ale societatii vor include informatii cu privire la principalii factori 

care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor , profitului sau orice alt indicator financiar relevant 

, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata si regulament ASF nr.5/2018. 

 

Administrator unic 

Mihai F|lorica 
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Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31



 

Declaratie  

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 

 

S-au intocmit situatii financiare anuale la 31/12/2020 pentru: 

Entitate: SC TRANSCOM SA 

Judetul – 40 Bucuresti 

Adresa: str. Buzesti nr. 44, sector 1  

Nr. reg. comertului: J40/846/1990 

Forma de proprietate: 34- societati comerciale pe actiuni 

Activitatea preponderenta : 4941- transporturi rutiere de marfuri 

Cod identificare fiscala:RO 1574478 

 

         Subsemnatul Mihai Florica – administrator unic si Misu Dumitru – director 

economic ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 

31/12/2020 si confirmam ca: 

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv Legea 

Contabilitatii nt. 82/1991 actualizata – Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene; 

- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 

desfasurata; 

- Totodata situatiile financiare –contabile anuale ofera o imagine corecta si 

conforma cu realitatea activelor, obligatiilor pozitiei financiare, contului de 

profit si pierdere; 

- Raportul Administratorului unic cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si 

performantelor societatii Transcom SA, precum si riscurile  si incertitudinile                           

specifice activitatii; 

- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

                     Administrator unic, 

                       Mihai Florica                                                       Director Economic, 

                                                                                                        Ec. Misu Dumitru 
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Nr.4/30.03.2021
RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Către Actionarii    SC TRANSCOM SA

Raport asupra situaţiilor financiare

1.Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societătii  SC TRANSCOM SA, cu sediul social în
BUCURESTI, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1574478, care cuprind bilantul la data de 31
decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situaţia  modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de
trezorerie  pentru exercitiul  financiar  incheiat  la  aceasta  data,  precum si  un sumar al  politicilor contabile
semnificative si notele explicative. 

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel: 

 Activ net/Total capitaluri proprii:                                            34.483.502 lei
 Profitul net al exercitiului financiar:                                                    946.565 lei 

 3.In opinia noastra  ,  situatiile  financiare  individuale  anexate  ofera  o imagine corecta  si  fidela cu
privire  la  pozitia  financiara  a societatii  la data de 31 decembrie  2020 ,  precum si  a  performantei
financiare  si  a  fluxurilor  de  trezorerie  pentru  exercitiul  financiar  incheiat  la  aceata  data  ,  in
conformitate cu reglementarile contabile.

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
      
4.Conducerea Societăţii este responsabila  pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare
în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014.
Această  responsabilitate  include  :  proiectarea,  implementarea  şi  menţinerea  unui  control  intern  relevant
pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări semnificative ,
datorate fraudei  sau erorii;  selectarea  şi  aplicarea  politicilor contabile  adecvate;  elaborarea  unor estimări
contabile rezonabile în circumstanţele date.
In intocmirea situatiilor financiare , conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de
 a-si  continua  activitatea  ,  pentru  prezentarea  ,  daca  este  cazul,a  aspectelor  referitoare  la  continuitatea
activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza principiului continuitatii activitatii , cu exceptia cazului in
care  conducerea  fie  intentioneaza  sa  lichideze  Societatea  sau  sa  opreasca  operatiunile  ,  fie  nu  are  alta
alternativa realista in afara acestora . Conducerea societatii  dupa o analiza de risc  atenta  a prezentat in
note , declaratie si Raportul Administratorului , ca Pandemia de Coronavirus –COVID 19 este un evenimemt
prezent in exercitiului financiar 2020 dar care nu determina ajustari asupra cifrelor din situatiile financiare
anuale si nu afecteaza continuitatea activitatii societatii. 
Persoanele  responsabile  cu  guvernanta  sunt  responsabile  pentru  supravegherea  procesului  de   raportare
financiara a societatii.

Responsabilitatea auditorului

5.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 Audiorilor Financiari
din România si Legea  nr.162/2017. Aceste standarde de audit cer  ca noi să respectăm cerinţele etice ale
Camerei  , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari  rezonabile ca situatiile
financiare nu cuprind denaturari semnificative.Trebuie a fim independenti fata de Societate, conform Codului
Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili
(codul IESBA) .Conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania
ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA..

6.Un audit  constă în  efectuarea  de proceduri  pentru  obţinerea  probelor  de  audit  cu privire  la  sumele şi
informaţiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate  depind de raţionamentul profesional al
auditorului incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei
sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea
şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale Societăţii pentru a stabili procedurile de audit  relevante în
circumstanţele date, dar nu şi în scopul exprimării unei opinii asupra eficienţei controlului intern al societăţii. 

1



TOMA GHEORGHE
             638

7.Un  audit  include  de  asemenea  evaluarea  gradului  de  adecvare  a  politicilor  contabile  folosite  şi
rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere precum şi evaluarea prezentării situaţiilor
financiare luate în ansamblul lor.
8.Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza
opiniei noastre de audit.

Opinia

9.În  opinia  noastră,  situaţiile  financiare  prezinta  fidel  ,  sub  toate  aspectele  semnificative  pozitia
financiara a societatii la data de 31 decembrie 2020, si performanta sa financiara si fluxurile sale de
trezorerie   aferente  exercitiului  incheiat  la  data  respectiva,  in  conformitate  cu  Standardele
Internationale de Raportare Financiara.Au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele
semnificative, în conformitate cu   Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 .

Evidenţierea unor aspecte

10.Fără a exprima rezerve suplimentare menţionăm că noi nu am  participat la inventarierea  anuală şi nu am
făcut  punctajul  tuturor  creanţelor  şi  datoriilor  la  31.12.2020 cu  clienţii,  debitorii,  furnizorii  şi  creditorii
societăţii (nu toate societăţile au confirmat soldul ).

Alte aspecte

11.Acest raport este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru
a putea raporta acţionarilor societăţii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm  într-un raport de audit
financiar şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accepătăm şi nu ne asumăm responsabilitatea
decât faţă de Societate şi de acţionarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau
pentru opinia formată.
12.Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operaţiunilor şi un set
complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în tări
şi  jurisdicţii  altele  decât  România.  De aceea  situaţiile  financiare  anexate  nu  sunt  întocmite  pentru  uzul
persoanelor  care  nu  cunosc  reglementările  contabile  şi  legale  din  România  inclusiv  Ordinul  Ministrului
Finanţelor Publice nr.1802/2014 cu modificările ulterioare.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare

13.În  concordanţă  cu  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.1802/2014  ,  noi  am  citit  raportul
administratorilor ataşat situaţiilor financiare. 
Administratorul  este   responsabil  pentru  întocmirea  și  prezentarea  raportului   administratorului  ,  în
conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale
individuale , punctele 489-492   si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a
permite intocmirea raportului administratorului, care sa nu contina denaturari semnificative , datorate fraudei
sau erorii
Raportul  administratorului este prezentat  și nu face parte din situațiile financiare anuale 2020.
Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul  administratorului.
În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului
anexat  situațiilor financiare individuale  prezentat  și precizm  că:

a) în raportul  administratorului  nu am identificat informații care să nu fie consecvente,  în toate
aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
b)  raportul   administratorului  identificat  mai  sus  include,  în  toate  aspectele  semnificative,
informațiile  cerute  de OMFP nr.  1802/2014,  punctele 489-492 ,punctele 554-555] (reglementari
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
c)  în  baza  cunoștințelor  și  înțelegerii  noastre  dobândite  în  cursul  auditului  situațiilor  financiare
individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate
și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul  administratorului care să fie
eronate semnificativ.

În  raportul  administratorilor  noi  nu  am identificat  informaţii  financiare  care  să  fie  în  mod semnificativ
neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.

AUDITOR ,
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