RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Către Acționarii

SEPSI REKREATIV S.A.

Raport asupra Auditului Situaţiilor Financiare
Opinie
1. Am auditat situaţiile financiare ale SEPSI REKREATIV S.A., care cuprind bilanţul la data de 31
decembrie 2020, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, un
sumar al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Situaţiile financiare menţionate
mai sus se referă la:
Total capitaluri proprii:
Rezultatul net al exerciţiului financiar(profit):

21.125 lei
219.933 lei

2. În opinia noastră, cu excepţia efectelor unor ajustări care ar fi putut fi considerate necesare asupra
situațiilor financiare cu aspectele menţionate în paragraful 3, situațiile financiare anexate ale
Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziţia financiară a
Societăţii la 31 decembrie 2020, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru
anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România
nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMF 1802”).
3. Baza opiniei
Noi nu am participat la inventarierea elementelor patrimoniale stabilit la data de 31
decembrie 2020 deoarece contractul de audit a fost încheiat după această dată, ca atare nu
putem să exprimăm o opinie referitor la procedura de inventariere.
În evidenţa societăţii la 31.12.2020 există sume neîncasate în valoare de 222.247,90 lei iar
din componența soldurilor rezultă că sunt solduri mai vechi de un an în valoare de
161.260,47 lei. Soldurile confirmate pe baza extraselor de conturi sunt în valoare de
178.195,47 lei. De la începutul anului 2021 pînă la întocmirea raportului de audit s-a încasat
suma de 22.711,50 lei. Realizarea unor proceduri de audit pentru verificarea creanţelor
comerciale în sold la data de 31 decembrie 2020, inclusiv procedura de confirmare a
soldurilor, ne-a condus la concluzia existenţei unor creanţe incerte, probabil necolectabile,
pentru care Societatea nu şi-a constituit ajustări pentru deprecieri, ca o consecință a aplicării
principiului prudenței, ceea ce în opinia noastră nu este în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”). Conform acestor standarde, responsabilitatea
noastră este descrisă în continuare în secţiunea Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul
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Situaţiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenţi faţă de Societate, în
conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesionişti (“Codul IESBA”) emis de Bordul
Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerinţele de etică relevante pentru auditul
situaţiilor financiare în România, şi am îndeplinit celelalte responsabilităţi în ceea ce priveşte etica,
în conformitate cu aceste cerinţe şi Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am
obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
Responsabilităţile Conducerii şi ale celor responsabili de Situaţiile Financiare
3. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în
conformitate cu OMF 1802/2014 şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră
necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
4. În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii SEPSI

REKREATIV S.A. de a continua activitatea în baza principiului continuităţii activităţii,
prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activităţii şi adecvarea utilizării principiului contabil
al continuităţii activităţii, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenţionează să lichideze Societatea
sau să înceteze operaţiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
5. Persoanele însărcinate cu guvernanţa au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de

raportare financiară al SEPSI REKREATIV S.A. .
Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor Financiare
6. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare,
precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în
conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se
poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie
de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele
riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia
noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat
decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece frauda
poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea
controlului intern;

•

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit
adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității
controlului intern al Companiei;

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor
contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
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•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilității pe baza continuității
continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute,
dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții
condi care ar putea
genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de aa-și
și continua ac
activitatea. În
cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția
aten în
raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situa
situațiile
țiile financiare sau, în cazul în care
aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modi
modificăm
ficăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe
probele de audit obținute
ținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
condiții
ții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza
principiului continuității activită
activității.
Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța,
guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice
deficiențe
țe ale controlului intern pe care le identifi
identificăm
căm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor
7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în
conformitate cu cerințele
țele OMF 1802, punctele 489-492,
489 492, raport care să nu conțină
con
denaturări
semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite
întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină
conțină denaturări semnificative, cauzate de
fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezent
prezentat
at în anexă nu face parte din situa
situațiile
financiare. Opinia noastră asupra situa
situațiilor
țiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
8. În legătură cu auditul nostru privind situațiile
situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor
anexat situațiilor financiare și raportăm că:
a) în raportul administratorilor nu am identificat informații
informații care să nu fie consecvente, în toate
aspectele semnificative, cu informa
informațiile
țiile prezentate în situațiile financiare;
b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile
informa
cerute de OMF
1802, punctele 489-492;
c) pe baza cunoștințelor
ștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia,
dobândite în cursul auditului situa
situațiilor
țiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de
31 decembrie 2020,, nu am identificat informa
informații
ții incluse în raportul administratorilor care să fie
eronate semnificativ.
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