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Către, 
Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
 
Raport curent conform  Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piata si  Regulamentului  ASF nr.5/2018 
 
Data raportului: 23.12.2022 
Denumirea unităţii emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A. 
Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, România. 
Număr de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559 
Cod unic de înregistrare fiscală: RO2980547 
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J13/696/1991 
Capital subscris şi vărsat:  57.600.848,70 lei. 
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

  

Evenimente importante de raportat: Masurile aplicate pentru reglementarea aspectelor 
sesizate de auditorul financiar in raportul cu privire la Situatiile financiare incheiate la 
31.12.2021 precum si urmare Deciziei ASF nr.1655/12.12.2022 

 
Consiliul de Administratie a luat act de hotararea AGOA din 21.06.2022 pentru adoptarea in 
anul financiar 2022 a unui set de masuri necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de 
auditorul financiar in raprtul cu privire la situatiile financiare 2021, si pentru care acesta si-a 
exprimat opinia cu rezerve. 
 
Astfel, s-au implementat urmatoarele masuri: 
 

I. In vederea indeplinirii unui control managerial mai bun, THR a implementat 
sisteme informatice și operaționale, astfel: 
 

Sistem de management hotelier și sistem de control acces 

La nivelul tuturor hotelurilor administrate direct de THR Marea Neagră SA a fost repus 
în exploatare sistemul de management hotelier Oracle Opera.  

Pentru restrângerea posibilităților de apariție a erorilor generate de operatori, în sistemul 
Opera au fost implementate o serie facilități/module de lucru care, coroborate cu acordarea 
drepturilor de utilizare pe niveluri, au dus la eficientizarea activităților.  

Acest sistem de management hotelier a fost interfațat cu sistemul de control acces 
Vostio furnizat de Assa Abloy și configurat astfel încât accesul unui oaspete în cameră să fie 
permis doar după îndeplinirea tuturor formalităților de cazare. Pentru facilitarea controlului și 
a operațiunilor de service/mentenanță, s-a optat pentru versiunea cloud a sistemului, o 
platformă web-based, nemaifiind necesare astfel servere fizice pentru instalare. Accesul în 
acest sistem este controlat, drepturile, pe niveluri de acces, fiind acordate doar în urma 
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unor cereri scrise, justificate și certificate de personalul din conducerea operațională a 
hotelurilor. 

Concret: 
- sezonul 2022 a fost primul sezon din istoria THR Marea Neagră SA în care 

accesul în toate spațiile de cazare, din toate hotelurile administrate direct, s-a făcut 
controlat, cu card magnetic, fiind posibil doar după întocmirea tuturor formalităților de 
cazare și confirmarea plății sejurului; 

- sezonul 2022 a fost primul sezon din istoria THR Marea Neagră SA în care, la 
nivelul hotelurilor administrate direct, facturile pentru serviciile oferite clienților au fost 
emise, în format electronic, direct din recepțiile hotelurilor, prin intermediul sistemului 
de gestiune Opera PMS, în baza și în acord cu datele existente în acesta, ulterior 
informațiile fiind verificate cu softul de contabilitate. 

Gestionarea și îmbunătățirea acestor sisteme informatice va continua în cadrul 
companiei noastre și pe parcursul sezoanelor următoare, fiind parte integrantă dintr-un proces 
mult mai amplu de transformare digitală și adaptare la actualitățile industriei hoteliere. 
 

II. Contabilizarea diferentelor dintre baza contabila si cea fiscala conform IAS 12 
Impozit pe profit. 

Gestionarea manuala a bazelor de date referitoare la diferentele din reevaluarea activelor 
imobilizate a survenit la data de 01.01.2018, cu ocazia schimbarii programului de contabilitate  
cu actualul program „”Clarvision”, implementarea fiind  incompleta. In acest context, evidenta 
pe acest segment a fost tinuta manual, extracontabil. 

Avand in vedere ca finalizarea implementarii se poate face numai la inceputul unui an financiar, 
aceasta operatiune se va putea corecta incepand cu ianuarie 2023, preluand valorile ramase la 
sfarsitul anului 2022 asa cum sunt ele evidentiate extracontabil. 

Acest aspect va fi  reanalizat  impreuna cu auditorul financiar cu ocazia auditului anului 2022, 
in baza rapoartelor de reevaluare, astfel incat, evidenta extracontabila  sa poata fi recunoscuta 
ca si document suport al rezultatelor regasite in balanta de verificare. 

III. Recunoasterea datoriilor conform IAS 37-Provizioane, active si datorii 
contingente. 

Faptul ca nu s-a respectat IAS 37 in ceea ce priveste recunoasterea unor obligatii curente, astfel 
incat acestea sa fie provizionate, a condus in anul 2022 la inregistrarea pe Rezultatul reportat 
provenit din rectificarea erorilor contabile din anii precedenti a sumei de 4.826.757,00 lei 
reprezentand accesorii aferente impozitului pe cladiri si teren datorate Primariei Mangalia in 
dosarul nr.264/36/2015. 
Aceasta suma va fi supusa aprobarii AGA pentru a fi acoperita la 31.12.2022 din sumele 
inregistrate in contul Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare 
impozitat. 
 
Consiliul de Administratie 
Prin Presedinte Ichim Mihaela 


