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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către acţionarii S.C. PRIMCOM S.A.

Raport asupra situaţiilor financiare
[1]

Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii S.C. PRIMCOM S.A. (“Societatea”) care
cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit şi pierdere, situaţia
modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar
încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note
explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă la:


Activ net/Total capitaluri:



Rezultatul net al exerciţiului financiar – pierdere:

37,015
326

mii lei
mii lei

Responsabilitatea Conducerii pentru Situaţiile Financiare
[2]

Conducerea Societăţii are responsabilitatea întocmirii şi prezentării fidele a acestor situaţii
financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 şi pentru acel
control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea setului de
situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, fie cauzate de fraudă sau
eroare.

Responsabilitatea auditorului
[3] Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra
acestor situaţii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaţionale de
Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice, să planificăm şi să efectuăm
auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind
denaturări semnificative.
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. 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.
Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
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Opinia
[4]

În opinia noastră, situaţiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele
semnificative, a poziţiei financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 2013, precum şi a
performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exerciţiul financiar
încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României
nr. 3055/2009.

Evidentierea unor aspecte
[5]

Conform celor menţionate în Nota 10.9.2 – „Datorii contingente”, Societatea este implicată în
litigii pentru care nu s-a putut estima rezultatul final. Opinia noastra nu este calificată în
legatură cu acest aspect.

[6]

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii. 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 acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi
de acţionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situaţiilor financiare şi
raportul asupra conformităţii sau pentru opinia formată.

[7]

În conformitate cu cele menţionate în Nota 10.3 – “Informaţii despre impozitul pe profit”,
Societatea nu a făcut obiectul unui control fiscal de fond pentru o perioadă mai mare de 5
ani. Având în vedere desele modificări ale legislaţiei fiscale în această perioadă un eventual
control ar putea conduce la diferenţe între sumele prezentate în situaţiile financiare şi
concluziile autoritaţilor fiscale.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare
[8]

În concordanţă cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul
2, noi am citit raportul administratorilor ataşat situaţiilor financiare. Raportul
administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu
am identificat informaţii financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu
informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.
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