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RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENT!
CATRE ACTIONARII ~I CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATl,I NATIONALE AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMl~OARA TRAIAN VUIA

Raport cu privire la situatiilor financiare
1

Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale Societatii Nationale AEROPORTUL
INTERNATIONAL TRAIAN VUIA SA (,,Societatea") , 1ntocmite 1n conformitate cu Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 1802/2014 (,,OMFP 1802"), situatii compuse din: bilant la data de
31 decembrie 2015, contul de profit ~i pierdere, situatia modificarilor capitalulului propriu,
situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiul financiar 1ncheiat la aceasta data, ~i un sumar
al politicilor cantabile semnificative ~i alte informatii explicative. Situatiile financiare auditate
prezinta informatii privitoare la:
Capitaluri proprii:
21.802.867 ron
Rezultatul net al exercitiului financiar:
809. 907 ron , profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2

Conducerea societatii este responsabila de 1ntocmirea ~i prezentarea fidela a acestor situatii
financiare anuale 'in conformitate cu reglementarile cantabile aprobate prin Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 1802/2014 (,,OMFP 1802") cu modificarile si completarile ulterioare ~i
pentru acel control intern pe care conducerea 'il determina necesar pentru a permite 1ntocmirea
situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativa, cauzate fie de frauda, fie de
eroare.

Responsabilitatea auditorului

3

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare pe
baza auditului nostru. Noi ne-am desfa~urat auditul 'in conformitate cu Standardele
Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice ~i planificarea
~i desfa~urarea auditului 1n vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura 'in care
situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.
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Un audit implica desfa~urarea de proceduri 1n vederea obtinerii de probe de audit cu privire la
valorile ~i prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul
profesional al auditorului , inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a
situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare . Tn efectuarea acestor evaluari ale
riscului, auditorul ia 1n considerare controlul intern relevant pentru 1ntocmirea de catre entitate
a situatiilor financiare, 1n vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate
circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern
al entitatii. Un audit include, de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
~i a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum ~i
evaluarea prezentarii generate a situatiilor financiare.

5

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente ~i adecvate pentru a furniza o
baza pentru opinia noastra de audit.

Opinia

6

Tn opinia noastra, situatiile financiare anuale anexate ale Societatii Nationale AEROPORTUL
INTERNATIONAL TRAIAN VUIA SA pentru exercitiul financiar 1ncheiat la 31 decembrie 2015 sunt
1ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, 1n conformitate cu, reglementarile
contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 (,,OMFP 1802").

Observatii

7

Atragem atentia asupra Notei 18 "Cifra de afaceri" la situatiile financiare, 1n cuprinsul careia
este mentionat faptul ca 89% din cifra de afaceri 1n exercitiul financiar 1ncheiat la 31 Decembrie
2015 este realizata prin intermediul a trei parteneri respectiv: Wizz Air Hungary Kft (41 %),
Deutsche Lufthansa (25%), Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM (23%).
Apreciem ca continuitatea activitatii societatii este conditionata 1n primul rand de continuarea
viitoare a acestor relatii. Perspectiva mentinerii nivelului de activitate depinde 1nsa ~i de modul
1n care managementul abordeaza evenimentele ~i conditiile economice viitoare, prezente 1n
mediul dificil 1n care opereaza Societatea. Opinia noastra nu este calificata 1n legatura cu acest
aspect.

8

A~a cum este precizat 1n cuprinsul notei 27 "Contingente" la situatiile financiare , Societatea este
constituita ca ~i parte responsabila civilmente 1n mai multe litigii aflate pe rolul diferitelor
instante. Pe baza probelor existente la dosarul cauzei coroborat cu sentintele instantelor
inferioare de judecata, conducerea societatii a considerat privitor la anumite litigii ca nu se
impune recunoasterea unor provizione pentru litigii , oferind 1nsa informatii suficiente cu privire
la acestea 1n cuprinsul notei 27 "Contingente". Opinia noastra nu este calificata 1n legatura cu
acest aspect.

9

Timi~oara - Traian Vuia SA, Ministerului

IBDO
Conducerea societatii considera aceasta solicitare a Carpatair ca fiind una nefondata,
conducerea societatii nu a luat in calcul posibilitatea pierderii acestui litigiu si prin urmare
recunoasterea unui provizion, apreciind pretentia Carpatair ca o datorie contingenta. Opinia
noastra nu este calificata 1n legatura cu acest aspect.

Evidentierea altar aspecte

10

Acest raport este ad resat exclusiv aqionarilor Societatii 1n ansamblu. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta aqionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le
raportam 1ntr-un raport de audit financiar, ~i nu 1n alte scopuri. Tn masura permisa de lege, nu
acceptam ~i nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate ~i de actionarii acesteia, 'in
ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formataAcest raport este
adresat exclusiv actionarilor Societatii 1n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea
raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam 1ntr-un raport de
audit financiar, ~i nu 1n alte scopuri. Tn masura permisa de lege, nu acceptam ~i nu ne asumam
responsabilitatea decat fata de Societate ~i de actionarii acesteia, 1n ansamblu, pentru auditul
nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

11

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul
operatiunilor ~i un set complet de note la situatiile financiare 1n conformitate cu reglementari ~i
politici cantabile acceptate 1n tari ~i jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile
financiare anexate nu sunt 1ntocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile
cantabile ~i legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Pub lice nr. 1802/2014 cu
modificarile ulterioare.

Raport cu privire la alte cerinte legale ~i de reglementare

12 Administratorii sunt responsabili pentru 1ntocmirea ~i prezentarea raportului administratorilor 1n
conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492, care sa nu contina denaturari
semnificative ~i pentru acel control intern pe care conducerea 11 considera necesar pentru a
permite 1ntocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative,
datorate fraudei sau erorii.
Raportul (consolidat al) administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 5 ~i nu face parte din
situatiile financiare.
Opinia noastra asupra situatiilor financiare nu acopera raportul administratorilor.
Tn legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare, noi am citit raportul administratorilor
anexat situatiilor financiare si prezentat de la pagina 1 la 5 ~i raportam urmatoarele:
(a) 1n raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, 1n
toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate 1n situatiile financiare anexate;
(b) raportul administratorilor identificat mai sus include, 1n toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492;
(c) 1n baza cuno~tintelor ~i 1ntelegerii noastre dobandite 1n cursul auditului situatiilor financiare
pentru exercitiul financiar 1ncheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate ~i
la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse 1n raportul administratorilor care sa
fie eronate semnificativ.
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