RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
Cňtre,
Asociatii SC TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A.
Ploiesti, str.Gageni, nr.88, jud.Prahova
Ruj3o,f

0511/3/0

Aiidżtit/iui Siíżtaţiżlor Fi,zwwiare

Qpine
Am auditat situaiiIe financiare ale societăţii TKĄNJSI'ORT CALAIURI
EXPRESS S.A. (“Societatea"), care cuprind. bilanţul Ia data de 31 decernbrie
2020 şi conwl de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar încheiat Ia această
data. Situaţiile financiare rnenţionate mai sus se referă la:

(

•
•
2.

Total capitaluri proprii:
Rczultatul net al exerciţiului flnanciar:

-7.400.802 Iei
-14.553.890 lei

În

opinia noastră, situaţiile financiare anexate ale Societatii sLlnt întocmite, sub
toate aspectele semnificative si prezintă poziţia financiară a Societăţii Ia data de
3 l decernbrie 2020, precurn şi performanţa sa financiară, pentru exercitiul
încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802").
Bczzc; Opiniei
Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA").
Conforrn acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare
în secţiunea Responsabilităţile Auditorului pentrLL Auditul Situaţiilor
Financiar&' din raportul nostru, Noi suntem independenţi faţă de Societate. în
conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesionişti (“Codul IESBA")
emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerinţele de
etică relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, şi am îndepiinit
celelalte responsabilităţi în ceea ce priveşte etica, în conformitate cu aceste
cerinţe şi Codul IESBA. Apreciem că probele de audit pe care Ie-arn obţinut
sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
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4.

Responsabi/ităţi/e Condueerżi şi de celor responsabi/i de Sitziaţżile Pinaneiare
Conducerea este responsabilă de întocrnirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor
financiare în conforrnitate cu „OMFP 1802", cu rnodiftcarile si cornpletarile
ulterioare şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a perrnite întocrnirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări
sernnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

5.

În întocrnirea situaţiilor flnanciare, conducerea este responsabi]ă pentru
evaluarea capacităţii „Societăţii" de a continua activitatea curenta, In baza
principiu]ui contabil al continuităţii activităţii, conducerea nu a sesizat aspecte
Jegśűe de aceasta.

6.

Persoanele însărcinate cu guvernanţa au responsabilitatea pentru supravegberea
procesului de rapoitare financiară al Societăţii.

7.

Responsabilităţi/e A uditoru/ui pentru A uduu/ Situaţü/or Pżnanciare
Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind
măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt Iipsite de denaturări
semnifîcative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum ş în emiterea unui
raport aJ auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un
audit desfăsurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o
denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de
&audă, fie de eroare i sunt considerate semnifkative dacă se poate preconiza,
în mod rezonabil, că accstea, individual sau curnulat, vor infiuenta deciziile
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercitărn raţionarnentul
profesional i rnenţinem scepticisrnul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea;
ldentiflcăm i evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor
financiare, cauzată fie de &audă, fie de eroare, proiectăm i executăm
proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri i obţinem probe de
audit suficiente ş adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă
este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări sernnificative
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cauzată de eroare, deoarece frauda poate presupune înţe]egeri secrete,
fa]s, ornisiuni intenţionate, declaraţii false i evitarea controlului intern

(

•

Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării dc
proceduri de audit adecvate circurnstanţelor, dar fără a avea scopul de a
exprima o opinie asupra elicacităţii controlului intern a] Companiei

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate i caracterul
rezonabil al estimărilor contabile i al prezentărilor aferente realizale de
către conducere

•

Formulărn o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către
conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii si determinărn.
pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o inceititudine
semniUcativă cu privire Ia evenirnente sau condiţii care ar putea genera
îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-i continua
activitatea, În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine
semniťicativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra
prezentărilor aferente din situaţiile flnanciare sau, în cazul în care aceste
prezentări sunt neadecvate, să ne rnodificărn opinia. Concluziile noastre
se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului
auditorului, Cu toate acestea, evenirnente sau condiţii viitoare pot
determina Compania să nu îi mai desMoare activitatea în baza
principiului continuităţii activităţii.

• Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte,
aria planificată i prograrnarea în timp a auditului, precum si principalele
constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe ale controlului intern pe
care le identificăm pe parcursul auditului.
Raporl asupra raportu/ui administratorilor
8

Adrninistratorii sunt responsabili pentru întocmirea i prezentarea raportului
administratorilor în conformitate cu cerinţele „OMF 1802", cu modiťicarile si
completarile ulterioare, punctele 489-492, raport care să nu conţină denaturări
semniticative, i pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră
necesar pentru a perrnite întocmirea raportuiui administratorilor care să nu
conţină denaturări semniuicative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul
administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situaţiile financiare.
Opinia noastră asupra situaţiilor financiare nu acoperă raportul
adm i n istratori lor.
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9

în Iegătură cu auditul nostru privind situaţiile ťinanciare, noi arn citit rapottul
administratori lor anexat situaţi i lor financiare i raportărn că:
a)

în raportul adrninis[ratorilor nu arn identiflcat informaţii care să nu tie
consecvente, în toate aspectele semniflcative, cu inťorrnaţiile prezentate
în situaţiile financiare;

b)

raportul administratorilor include, în toate aspectele sernnificative,
informaţiile cerute de „OMF 1802", cu modificarile si cornpletarile
ulterioare. puncteie 489-492;

c)

pe baza cunotintelor i înţelegerii noastre cu privire b Societate ş la
mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare pentru
exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decernbrie 2020, nu am
identiíicat inforrnaţii incluse in raportul administratorilor care să fie
eronate

Ec.ION ALINA ELENA, Auditor
Inrewstrata la Camera Auditorilor Financiari din Rornania
cu autorizatia nr.2892

Campina. I 8.05.202 I

C
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