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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Catre R.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIA" TG. MURES 

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situa$iile financiare ale R.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIA" TG. MURES ("Regie") care 
cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar care s-a 
Tncheiat la aceasta data, situatia modificarilor capitalurilor proprii si un surnar al politicilor contabile 
semnificative §i alte note explicative. Situatiile financiare se refera la:

■  Capitaluri proprii: 456.808 Lei
■  Active total: 13.556.421 Lei
■  Datorii totale, provizioane si venituri Tn avans: 13.099.613 Lei
■  Cifra de afaceri neta: 8.194.848 Lei
■  Venituri totale: 9.524.039 Lei
■  Cheltuieli totale: 9.524.039 Lei
■  Rezultatul exercitiului financiar: 0 Lei

2. Tn opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile asupra cifrelor corespondente ale aspectelor mentionate in 
paragraful Baza pentru opinia cu rezerve din raportul nostru, situatiile financiare anexate prezinta Tn mod 
fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a R.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIA" TG. MURES la 
31 decembrie 2016, performan$a sa financiara si rezultatelor operatiunilor, pentru anul care s-a mcheiat la 
aceasta data, Tn conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile descrise Tn 
notele la situatiile financiare.

Baza pentru opinia cu rezerve

3. Tn aeord cu reglementarile contabile aplicabile Regiei, valoarea Tnregistrata la data bilantului 31 decembrie 
2016 Tn contul -  Subventii guvernamentale pentru investitii trebuie sa refleete valoarea ramasa neamortizata 
pentru activele imobilizate, valoarea investitiilor Tn curs si a altor active circulante, Tn legatura cu care au fost 
acordate aceste subventii. Tn urma procedurilor de audit pe care noi le-am aplicat, nu au rezultat suficiente 
probe de audit adecvate care sa justifice soldul Tn valoare de 10.452.483 lei, raportat de Regie la data

......  bilantului 31 decembrie 2016. Denaturarea pozitiei .financiare a fost ideotificata la nivelul perioadei de
raportare Tncheiata la 31 decembrie 2012. Tn perioada 2013 -  2016, Regia nu a efectuat corectiile care se 
impuneau Tn capitaluri proprii. La data bilantului 31 decembrie 2016, valoarea recalculata de noi pe baza 
probelor de audit colectate Tn legatura cu subventiile guvernamentale, este de 8.767.437 lei.

Cadrul de raportare financiara solicita Regiei sa efectueze teste de depreciere asupra imobilizarilor, pentru a 
surprinde posibile ajustari care sa refleete valoarea recuperabila a acestora. Ca urmare a procedurilor noastre
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de audit, am identificat unele elemente de imobilizari aflate Tn afara exploatarii Regiei, pentru care nu exista 
indicii privind recuperarea valorii contabile prin utilizare. Tn opinia noastra siTn acord cu principiul prudentei 
contabile, Regia arfi trebuit sa recunoasca la data bilantului ajustari pentru depreciere corespunzatoare, pana 
la valoarea recuperabila estimate Tn legatura cu aceste denatured, efectul posibil al ajustarilor in pozitia 
financiare raportata de Regie la data bilantului este de 468.286 lei.

Regia nu a recunoscut provizioane pentru obligatiile de plata aferente concediilor de odihna neefectuate de 
angajati Tn perioada de raportare Tncheiata la 31 decembrie 2016. Pe baza probelor de audit pe care le-am 
obtinut, estimam valoarea acestor provizioane la suma de 82.175 lei.

La data bilantului 31 decembrie 2016, Regia a raportat creante bugetare de recuperat (TVA) in valoare de 
54.468 lei, neconfirmate de autoritatea fiscala. Tn consecinta, avand in vedere lipsa unor indicii din care sa 
rezulte posibilitatea de recuperare, consideram ca nu este adecvata recunoasterea acestor creante fiscale la 
data bilantului.

Tncepand cu luna noiembrie 2016 si pana in prezent, Regia a fost afectata de necesitatea efectuarii unor 
lucrari de reparatii la pista de aterizare care se afla in proprietatea Consiliului Judetean Mures, ceea ce a 
generat suspendarea activitatii aeroportuare. Noi nu suntem Tn masura sa estimam posibilele consecinte si 
efecte financiare asupra continuitatii exploatarii, Tn aceste circumstante.

4. Am efectuat auditul nostru Tn conformitate cu Standardele Internationale de Audit, adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din Romania ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastra este 
descrisa Tn continuare Tn sectiunea Responsabilitaple Auditorului pentru Auditul Situapilor Financiare din 
raportul nostru. Noi suntem independent! fata de Regie, Tn conformitate cu Codul de Etica al Contabililor 
Profesioni§ti ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etica pentru Contabili Tmpreuna cu cerintele de 
etica relevante pentru auditul situatiilor financiare Tn Romania, §i am Tndeplinit celelalte responsabilitati Tn 
ceea ce prive§te etica, Tn conformitate cu aceste cerinte §i Codul IESBA. Consideram ca probele de audit pe 
care le-am obtinut sunt suficiente §i adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra cu rezerve.

Aspecte cheie de audit
i

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, Tn baza rationamenfului nostru profesional, au avut cea mai
mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate 
Tn contextul auditului situatiilor financiare Tn ansamblu si Tn formarea opiniei noastre asupra acestora si nu 
oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte. Aceste aspecte cheie se refera la:

Identificarea ?i evaluarea estimarilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, imobilizarilor, creantelor si 
a ajustarilor pentru depreciere aferente acestora;

- Recunoasterea, constituirea $i evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli si litigii;
— Stabilirea valorii corecte a subventiilor guvernamentale, identificarea achizitiilor subventionate si a 

sumelor nepreluate la venituri;
- Stabilirea obligatiilor bugetare de achitat Tn perioada urmatoare..........

Tn urma procedurilor de audit efectuate, noi am obtinut probe de audit suficiente si adecvate cu privire la 
■ aspectele cheie.
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Alte aspecte
6. Acest raport este adresat exclusiv Consiliului de Administrate ai Regiei si Autoritatii Tutelare (Consiliului 

Judetean Mures) Tn calitatea sa de organism finantator al Regiei. Auditul nostrua fost efectuat pentru a 
putea raporta Consiliului de Administratie alRegieisi Autoritatii Tutelare acele aspecte pe care trebuie sa le 
raportam Tntr-un raport de audit financiar, si nu Tn alte scopuri. Tn masura permisa de lege, nu acceptam si 
nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Regie si de Autoritatea Tutelara, Tn ansamblu, pentru 
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

7. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara §i rezultatele operatiunilor Tn 
conformitate cu reglementarile contabile si principiile contabile acceptate Tn fori $i jurisdictii altele decat 
Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu suntTntocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 
reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finanfelor Publice nr. 
1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aplicarea Standardelor Internationale de 
Raportare Financiara.

8. Situatiile financiare ale Regiei pentru exercitiul financiar Tncheiat la 31 decembrie 2015 au fost auditate de 
catre un alt auditor, care a exprimat o opinie cu rezerve cu privire la acestea, Tn data de 30.05.2016. Baza 
pentru opinia cu rezerve a fost justificata prin lipsa unor probe de audit suficiente si adecvate cu privire la 
corecta evaluare a imobilizarilor, stocurilor, creanfelor si datoriilor Regiei, inclusiv a provizioanelor pentru 
litigii la data bilantului si pentru concedii de odihna neefectuate Tn exercitiul financiar 2015.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

9. Conducerea este responsabila pentru pregatirea si prezentarea corecta a acestor situatii financiare Tn 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si pentru controlul intern pe care aceasta Tl considera necesar pentru a permite pregatirea de 
situatii financiare care sa nu confina denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

10. Tn Tntocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii Regiei de a- 
§i continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si 
utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului Tn care conducerea fie 
intehtioneaza sa lichideze Regia sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta altemativa realista Tn 
afara acestora.

11. Persoanele Tnsarcinate cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 
financiara al Regiei.

Responsabilitatea auditorului

12. Obiectivele noastre eonstau Tn obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura Tn care situatiile 
financiare, Tn ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, 
precum si Tn emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra, Tn conformitate cu 
Standardele Internationale de Audit promulgate de Federatia Internafionala a Contabililor si adoptate de 
Camera Auditorilor Financiari din Romania. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, 
dar nu este o garande a faptului ca un audit desfasurat To conformitate cu ISA-urile va detecta Tntotdeauna 
p denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si
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sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca aeestea, individual sau
cumulat, vor influenza deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situa^ii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitam rationamentul profesional §i mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De aseitienea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de 
frauda, fie de eroare, proiectam si executant proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si 
obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de 
nedetectare a unei denaturari semnificative ca urmare a fraudei este mai ridicat decat riscul ce rezulta 
din nedetectarea unei denaturari semnificative ca urmare a erorii, deoarece frauda poate presupune 
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern;

• Jntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate 
circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al

......... Regie i;................................................................................... ..............................................................................

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor 
contabile si al prezentarilor aferente realizate de catre conducere;

• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe
baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o 
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli 
semnificative privind capacitatea Regiei de a-§i continua act|yitatea. Tn cazul in care concluzionam ca 
exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra 
prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, 
sa he modificarn opinia. Concliiziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data 
raportului auditorului. Cu toate aeestea, evenimente sail condi^ii viitoare pot determine Regia sa nu isi 
mai desfasoare activitatea cu respectarea principiului continuitatii activitatii. |

• Cornunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si
programarea in timp a auditului> precum si principalele constatari ale auditului, inejusiv orice 
deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului. j

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare !

13. Consiliul de Administrate este responsabil pentru intocmirea §i prezentarea raportului administratorilor in 
conformitate cu ceriniele Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, punetele 489-492, care sa 
nu contina denaturari semnificative §i pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar 
pentru a permite intocmirea raportului administratorului care sa nu contna denaturari semnificative, 
datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat separat §i nu face parte din situatiile 
financiare individuale. Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul 
administratorilor.
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14. Tn legatura cu auditul nostru privind situaliile financiare individuale, noi am citit raportul 
administratorilor anexat situatiilor individuale §i raportam ca:

a) in raportul administratorilor nu am identificat informa$ii care sa riu fie consecvente, in toate aspectele 
semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile 
cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;

c) in baza cuno§tintelor §i mtelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiile financiare individuale 
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Regiesi la mediul 
acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate 
semnificativ.
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