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Raportul auditorului independent

MA,MAIA S.A.

Catre Actionarii :

MUNICIPIUL CONSTANTA

Opinie

1 Am auditat sil,uatiile financiare anexate ale societatii TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.

("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si

pierdere si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exerrcitiul financiar incheiat la aceasta

data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note e,xplicative. Situatiile

financiare mentionate se refera la:

. Activ net/Total capitaluri proprii:

. Profitul exercitiului financiar:

. Cifra de afilceri

17.927.441 lei;

1.132.894 lei',

3.498 551|ei;

ln opinia noastrar, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei flnanciare a

Societatii la datar de 31 decembrie 2020 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a

fluxurilor de trezcr,rerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu

Ordinul Ministrulrui Finantelor Publice nr. 180212014 pentru aprobarea Reglementarilor

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale

consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. '180212C114').

Baza pentru opinie

2 Am desfasurelt auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit

("lSA"). ResprDnsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in

sectiunea "Rersponsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul

nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala

relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte

responsabilitali de etica profesionala, conform acestor cerinte.

3 Fara a ne modifica opinia exprimata, atragem atentia asupra riscurilor privind

continuitatea rirctivitatii in contextul pandemiei Covid-19. Conducerea societatii a initiat o
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serie de masrJri de raspuns la efectele pandemiei in vederea aslgurarii continuitatii

activitatii socieltatii in conditiile date. Ca urmare a evaluarii conducerii privind riscul de

continuitate a activitatii, situatiile financiare auditate au fost intocmtte pe principiul

contin uitatii ac livitatii.

4 Credem ca prrcbele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a

furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

5 Aspectele chreie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru

profesional, au avut cea mai mare importanld pentru auditul situatiilor financiare din

perioada cureirnta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situaliilor

financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora s;i nu oferim o opinie

separata cu ptivire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect cheie de mai jos, am prezentat o descriere a moclului in care auditul

nostru a abordat aspectul in contextul respectiv.

a) Recunoasiterea veniturilor

La nivelul recunoasterii veniturilor exista riscuri de denaturare semnificativa ca acestea sa nu

fie recunoscute lie managementul Societatii conform Fi,eglementarilor r:ontabile aplicabile.

Pot exista riscuri atat in ceea ce priveste cuantumul veniturilor recunoscLlte, cat si momentul

recunoasterii acestora cu posibile denaturari semnificative in legaturd cu aplicarea principiului

contabilitatii de angajamente.

Rasounsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificativa s-a concTetizat in efectuarea

unor proceduri de audit care au avut ca scop: analiza contractelor, a documentelor

justificative, testarea modului de recunoastere a veniturilor, obtinerear probelor de audit

suficiente si adecl;vate atat in legatura cu momentul recunoasterii veniturilclr, dar si cu testarea

asertiunii de acu ratete.

b) Gontinuitiirtea activitatii

Conducerea Societatii este responsabila pentru evaluarea si aprecterea premiselor de

conti n uitate pentru intocmi rea situ ali il or fl na nciare.

Raspunsul nostru a vizat intelegerea riscurilor de denaturare semnificativa existente in

legatura cu aseftiunile conducerii pe planul continuitatii activitatii si am analizat aspecte

legate de evolutia Societatii, bugetul de venituri si cheltuielt aprobat pentru exerciliul financiar
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2020, evolutia acllivitatii in contextul pandemiei pe perioada anului 2020 prin comparatie cu

activitatea desfasurata istoric de Societate, impactul litigiilor in rezultatele pe termen scurt,

precum si ipotezele existente pentru sezonul turistic al exercitiului financiar 2021.

Toate acestea ne-au condus la aprecierea ca:

- orezumtia de ccrntinuitate a activitatii in intocmirea situatiilor financiare etnuale, asumata de

conducerea Socieirtatii, este adecvata; si

- noi nu am idei,ntificat nicio incertitudine semnificativia care ar putea pune la indoiala

capabilitatea Societatii de a-si continua activitatea, intr-un viitor previzibil.

Alte informatii

6 Alte informatii includ Raportul Consiliului de administratie. Administratorii sunt responsabili

pentru intocmfirea si prezentarea Raportului Consiliului de administratie in conformitate cu

OMFP nr. 18tC212014, punctele 489-492 din Reglernentarile contabile privind situatiile

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel

control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si

prezentarea lLaportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative,

datorate fraudei sau erorii.

Raportul Administratorilor este prezeptat de la pagina 1 la 4 si nu face parte din situatiile

financiare. Opirria noastra cu priyire la situatiile financiare nu acopera Raportul

administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul flnanciar incheriat la 31 decembrie

2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers,

sa apreciem dall? exista neconcordante semnificative intre Raportul admintstratorilor si

situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative,

informatiile cerutr: de OMFP nr. 180212014, punctele 4€i9-492 din Reglementarile contabile

orivind situatiile financiare anuale individuale si situatiile flnanciare anuale consolidate, si

daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor

financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul

administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste

aspecte. lnbaza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportr,rl Administratorilor nu am identificat infonmatii care sa nu fie in concordanta,

in toate arspectele semnificative, cu informatirle prezentate in situatiile financiare

anexate;
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b) Raportul A,Cministratorilor identificat mai sus inclucle, in toate aspectele semnificative,

informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 din Reglementarile

contabile pr,rivind situatiile financiare anuale indivirjuale si situatiile financiare anuale

consolidateir.

ln plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor

financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data der 31 decembrie 2020 cu privire la

Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii inr:luse in Rapodul

Administratorilor (:;are sa fie eronate semniflcativ.

Responsabilitati,le conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru

s i tu ati i I e f i n a n c i'i.a re

7 Conducerea Siiocietatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa

ofere o imagirre fldela in conformitate cu OMFP nr. 180212014 si pentru acel control intern

pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatti financiare

lipsite de denerturari semnificative, cauzale fie de frauda, fie de eroare.

8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea

capacitatii Souietatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a

aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza

continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa

lichideze Sociratatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alter alternativa realista

in afara acestr:lra.

9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea

procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsa b i I itatli I e au dito ru I u i i ntr- u n au d it a I situ ati i lc> r f i n an c i a re

10 Obiectivele nclastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile pri'rind rTlasura In care

situatiile finanrciare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de

frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia

noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o

garantie a faprtului ca un audit desfasurat in conformitiate cu ISA va dertecta intotdeauna o

denaturare sermnificativa, daca aceasta extsta. Denaturarile pot fl cauzate fie de frauda,

fie de eroare r;i sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil,

ca acestea, irrdividual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate

in baza acestor situatii fi na nciare.
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11 Ca parte a unui audit

mentinem sce;rticismul p

ldentificram si eval

cauzatet fle de frauda

r?spurl$; la respecti

pentru a furniza o

denaturari semni

nedetectare a unei d

poate presupune I

evitareiit controlului in

Intelegem controlul

de audit adecvate ci

asupra eficacitatii

Evaluam gradul de

estimarilor contabile

conduc:ere.

Formuliam o concl

conducere a contabi

probelclr de audit

evenirnente sau

capacitatea Societatii

exista o incertitudi

auditorului asupra

care aceste prezen

noastreir se bazeaza

Cu toalle acestea,

isi mai desfasoare a

. Evaluam in ansa

inclusit,,' al prezentaril

tranzactiile si eveni

rezulte intr-o preze

1 2 Comunic?IT1 p@fseanelor

si programarera in timp a

cu lSA, exercitam rationamentul profesional si

al pe parcursul auditului. De asemeneia:

riscurile de denaturare semniflcativa a situatiilor financiare,

fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca

riscuri si obtinem orobe de audit suficiente si adecvate

za pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei

cauzale de frauda este mai ridicat decat cel de

naturari semnificative cauzate de eroarre, deoarece frauda

eri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si

rn.

rn relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri

o oprnretantelor, dar fara a avea scopul de a exprima

lui intern al Societatii.

are a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil a

i al orezentarilor aferente de informatii realizate de catre

cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre

i pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza

daca exista o incertitudine semnifir:ativa cu privtre la

ii care ar putea genr3ra indoieli semnificative privind

de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca

semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul

entarilor aferente din situatiile flnanciare sau, in cazul in

sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile

probele de audit obtinute pana la data rapoftului auditorului.

nimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu

tatea in baza principiului continuitatii activitatii.

u prezentarea, structura si continutul siituatiilor financiare,

de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta

tele care stau la ba;r-a acestora intr-o maniera care sa

re fidela.

onsabile cu guvernanta, printre alte aspr:cte, aria planificata
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ui, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv



orice deficienlle semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul

auditului.

ln numele MAR/IUDIT GENERAL S,R.L.

Autorizatie nr.1 1iY 7 126. 06. 20 1 3

Auditor financiar Stefan Marioara

Auto rizati e nr.34ffi5 128.04.201 0

Marioara
Stefan i ?S5?3?';,',1#

Semnat digital de
Marioara Stefan

Constanta ,12.04.2021
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