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RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENÞI CÃTRE ACÞIONARII 
S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRÃ S.A MANGALIA 
 
 
1. Am auditat situaþiile financiare consolidate anuale ale SC Turism, Hoteluri, Resturante Marea Neagrã 

SA Mangalia (�Societatea�) întocmite la data de 31 decembrie 2014 formate din situația poziției 

financiare, situația rezultatului global, situaþia fluxurilor de numerar, situaþia modificãrii capitalurilor proprii 

ºi notele explicative la situaþiile financiare, identificate prin urmãtorii indicatori: 
 

 - rezultat net: 6.033.021 lei 
 - venituri operaționale: 47.223.130 lei 
 - total activ: 234.708.096 lei 

 
 

Responsabilitatea conducerii privind situaþiile financiare 
 
2. Conducerea Societãþii este responsabilã pentru întocmirea ºi prezentarea fidelã a acestor situaþii 
financiare în conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã adoptate de Uniunea 

Europeanã și Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementãrilor 

contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiarã, aplicabile societãților 

comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piațã reglementatã, cu 

modificãrile și completãrile ulterioare. 
 
3. Aceastã responsabilitate include: 

 i) conceperea, implementarea ºi menþinerea unui control intern relevant pentru întocmirea ºi 

prezentarea fidelã a acestor situaþii financiare ce nu conþin denaturãri semnificative datorate fie fraudei, 

fie erorii; 
 ii) selectarea ºi aplicarea politicilor contabile adecvate; 
 iii) realizarea unor estimãri contabile rezonabile pentru circumstanþele date. 

 
 
Responsabilitatea auditorului 
 

4. Responsabilitatea noastrã este sã exprimãm o opinie asupra acestor situaþii financiare anuale, pe 

baza auditului efectuat. 
 
5. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit (ISA) elaborate de 

International Federation of Accountants (IFAC) ºi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România 

(CAFR). Aceste Standarde cer ca noi sã ne conformãm cerinþelor etice ºi sã planificãm ºi sã realizãm 

auditul în vederea obþinerii unei asigurãri rezonabile cã situaþiile financiare nu conþin erori semnificative. 
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6. Descrierea unui audit: 

 i) Un audit implicã realizarea procedurilor necesare pentru obþinerea probelor de audit referitoare 

la sume ºi alte informaþii publicate în situaþiile financiare. 

 ii) Procedurile selectate depind de raþionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca 

situaþiile financiare sã prezinte denaturãri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva 

evaluare a riscurilor, auditorul analizeazã sistemul de control intern relevant pentru întocmirea ºi 

prezentarea fidelã a situaþiilor financiare ale entitãþii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate 

în circumstanþele date, dar nu în scopul exprimãrii unei opinii cu privire eficacitatea sistemului de control 

intern al Societãþii. 

 iii) În cadrul unui audit se evalueazã, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile 

folosite ºi mãsura în care estimãrile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum ºi 

prezentarea globalã a situaþiilor financiare. 

 

Considerãm cã probele de audit pe care le-am obþinut sunt suficiente ºi adecvate pentru a forma o bazã 

pentru opinia noastrã de audit. 

 

 

Baza opiniei cu rezerve 

 

7. Societatea a recunoscut în valoarea imobilizãrilor corporale în curs, înregistrate în exercițiul încheiat 

la 31 decembrie 2014, valoarea unor cheltuieli cu demolãri și demontãri în sumã de 434.904 lei (405.861 

lei la data de 31 decembrie 2013, 1.013.157 lei la data de 31 decembrie 2012) ocazionate de pregãtirea 

lucrãrilor în cadrul obiectivelor de investiții modernizate, practicã ce, în opinia noastrã, nu este în 

conformitate cu IAS 16 Imobilizãri corporale, paragraful 22 unde se precizeazã: �Costul unui activ 

construit în regie proprie este determinat prin utilizarea acelorași principii ca pentru un activ dobândit. Prin 

urmare, orice profituri interne se eliminã din obținerea unor astfel de costuri. În mod similar, costul 

cantitãților neobișnuite de deșeuri, manoperã sau alte resurse suportate pentru construirea în regie 

proprie a unui activ nu este inclus în costul activului� și paragraful 13 care precizeazã: �Componentele 

unor elemente de imobilizãri corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate [...] o entitate 

recunoaºte în valoarea contabilã a unui element de imobilizãri corporale costul pãrþii înlocuite a unui 

astfel de element când acel cost este suportat, dacã sunt îndeplinite criteriile de recunoaºtere. Valoarea 

contabilã a pãrþilor înlocuite este derecunoscutã în conformitate cu dispoziþiile de derecunoaºtere�. Astfel, 

Societatea a capitalizat integral aceste cheltuieli, fãrã a proceda la derecunoașterea pãrții înlocuite a 

activelor, conform dispozițiilor de derecunoaștere regãsite în IAS 16, paragraful 67, care prevede cã 

�Valoarea contabilã a unui element de imobilizãri corporale trebuie derecunoscutã:la cedare;sau când nu 

se mai aºteaptã beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa�. În cazul inexistenței unor 

indicii și informații suficiente de stabilire a costului pãrților înlocuite din active, Societatea ar fi putut, în 

opinia noastrã, sã considere costul înlocuirii drept cost al pãrții înlocuite a activului în temeiul paragrafului 

70 din IAS 16, care clarificã urmãtoarele: Dacã o entitate nu poate determina valoarea contabilã a pãrþii 

înlocuite, ea poate utiliza costul înlocuirii ca indicaþie a valorii costului pãrþii înlocuite la momentul 

achiziþionãrii sau construcþiei. 

 
 

 



 

 

 

8. La data de 31 decembrie 2014, Societatea a reflectat în situaþiile financiare ajustãri ale diferenþelor 

constatate la reevaluãrile din exerciþiile precedente ca urmare a eratelor depuse de evaluatorul extern 

independent prin care se precizeazã cã valoarea justã aferentã tuturor clãdirilor includea ºi valoarea 

instalaþiilor, respectiv valoarea tuturor modernizãrilor efectuate pânã la acea datã. Ca urmare a acestor 

erate, Societatea nu a estimat ºi prezentat la data de 31 decembrie 2014, efectul fiscal pentru impozitul 

pe profit curent antrenat de ajustãrile valorilor juste aºa cum solicitã IAS 12 Impozitul pe profit. Aplicarea 

procedurilor de audit privind verificarea impactului reprezentat de ajustãrile efectuate nu a permis 

estimarea cuantumului creanței privind impozitul pe profit curent pe care Societatea ar fi trebuit sã o 

reflecte în situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2014, iar în absența acestor informații, nu 

suntem în mãsurã sã cuantificãm impactul posibil pe care l-ar avea asupra situațiilor financiare întocmite 

de Societate pentru data de 31 decembrie 2014. 

 

 

Opinia cu rezerve 

 

9. În opinia noastrã, cu excepþia unor ajustãri care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare de situaþia 

descrisã la punctul 7 și a efectelor posibile descrise la punctul 8 din paragraful Baza pentru opinia cu 

rezerve, situaþiile financiare consolidate ale SC Turism, Hoteluri, Resturante Marea Neagrã SA Mangalia 

furnizeazã o imagine fidelã a situaþiei financiare, a poziþiei financiare ºi rezultatelor Societãþii la 31 

decembrie 2014, în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiarã 

adoptate de Uninunea Europeanã și cu Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 1286/2012 pentru 

aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiarã, 

aplicabile societãților comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piațã 

reglementatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare. 

 

 

Raport cu privire la alte cereri legale ºi de reglementare 

 

10. În concordanþã cu Ordinul ministrului finanþelor publice nr 1286/2012 pentru aprobarea 

Reglementãrilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiarã, aplicabile 

societãților comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piațã reglementatã, 

cu modificãrile și completãrile ulterioare, articolul 30, litera c), angajamentul nostru a fost extins asupra 

revizuirii conformitãþii Raportului administratorilor pentru exerciþiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 

cu situaþiile financiare anuale consolidate. Noi am citit Raportul administratorilor ºi nu am identificat 

informaþii financiare care sã fie în mod semnificativ neconcordante cu informaþiile prezentate în situaþiile 

financiare consolidate. Raportul administratorilor nu face parte din situaþiile financiare consolidate. 

 

 



 

Observații 

 

11. Fãrã a exprima și alte rezerve asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de Societate pentru 

data de 31 decembrie 2014, apreciem ca necesar sã fie prezentate și urmãtoarele aspecte: 

 

11.1 În conformitate cu IAS 29 și IAS 21, situațiile financiare consolidate ale unei entitãți a cãrei 

monedã funcționalã este moneda unei economii hiperinflaționiste ar trebui prezentate în 

unitatea de mãsurã curentã la data întocmirii situațiilor financiare, adicã elementele 

nemonetare ar trebui retratate folosind un indice general al prețurilor de la data achiziției sau 

contribuției. IAS 29 stipuleazã cã o economie este consideratã hiperinflaționistã dacã, printre 

alți factori, indicele cumulat al inflației depãșește 100% pe parcursul unei perioade de trei ani. 

 

 Scãderea continuã a inflaței și a altor factori legați de caracteristicile mediului economic din 

România, indicã faptul cã economia a cãrei monedã funcționalã a fost adoptatã de cãtre 

Societate, a încetat sã mai fie hiperinflaționistã, cu efect asupra perioadelor începând cu 1 

ianuarie 2004. Astfel, valorile exprimate în unitatea de mãsurã curentã la 31 decembrie 2003 

sunt tratate ca bazã pentru valorile contabile raportate în situațiile financiare consolidate ale 

Societãții. 

 

 Efectele hiperinflației asupra capitalului social ar fi generat o ajustare de naturã contabilã care 

însã nu ar fi avut incidențã asupra mãrimii capitalurilor proprii și care nu ar reflecta fidel natura 

juridicã a deținerilor acționarilor în cadrul SC Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagrã SA, 

putând da naștere unor confuzii în rândul acționarilor, prin prisma diferențelor care ar rezulta 

fațã de capitalul social subscris al Societãții, conform actelor statutare, pe de o parte, iar pe de 

alã parte obținerea unor astfel de informații sunt apreciate ca fiind neredundante în contextul 

informãrii financiare globale. 

 

11.2 Existenþa unor litigii � aºa cum este prezentat ºi la Nota 24 �Contingenþe� poate antrena riscuri 

legate de proprietatea asupra activelor, paralel cu evidenþierea unor pierderi din alte activitãþi 

de exploatare, precum ºi litigiul cu Direcþia Fiscalã a Municipiului Mangalia prin care existã 

riscul evidenþierii unor debite, majorãri ºi penalitãþi suplimentare peste nivelul recunoscut ºi 

asumat de cãtre Societate la data de 31 decembrie 2014, în funcþie de evoluþia viitoare a 

litigiului. 

 

 

Alte aspecte 

 

12. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societãții. Auditul nostru a 

fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societãții acele aspecte pe care trebuie sã le raportãm 

într-un raport de audit audit financiar, și nu în alte scopuri. În mãsura permisã de lege, nu acceptãm și nu 

ne asumãm responsabilitatea decât fațã de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, 

pentru raportul asupra situațiilor financiare consolidate și raportul asupra conformitãții sau pentru opinia 

formatã. 

 



 

13. Situațiile financiare consolidate anexate raportului de audit nu sunt menite sã prezinte poziția 

financiarã, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare consolidate în 

conformitate cu reglementãri și principii contabile acceptate în țãri și jurisdicții altele decât România. De 

aceea, situațiile financiare consolidate anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 

prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiarã, precum și reglementãrile legale în 

domeniu din România. 

 

 

 

 

Timiºoara, 19 martie 2015 
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