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RAPORTUL  AUDITORULUI  INDEPENDENT 
 

 

 

 

Către Acționarii  

 S.C. MAMBRICOLAJ S.A. 

 

 

Raport asupra situațiilor financiare la 31.12.2020 

 

 

Opinie 

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. MAMBRICOLAJ S.A., cu sediul social în 

București, str.Serii nr.2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/599/2011 

având Codul Unic de Înregistrare 27933834 care cuprind bilanțul (F10) la data de 31 decembrie 2020, 

contul de profit și pierdere (F20), date informative (F30), situația activelor imobilizate (F40), situația 

amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, un sumar al politicilor 

contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la: 

 

   

- Capitaluri proprii                               15.389.567  lei    

- Cifra de afaceri                                                    39.911.038   lei 

- Total venituri                              40.339.612   lei 

- Total cheltuieli                              36.102.389   lei 

- Rezultatul net al exercițiului financiar (profit)                    3.606.158   lei  

 

 2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare  

a S.C. MAMBRICOLAJ S.A. la data de 31 decembrie 2020 precum și a rezultatului operațiunilor sale 

și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată in conformitate cu 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu 

modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”). 

 

3 Baza pentru opinie  

. Am desfășurat auditul nostru  în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și 

Legea 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în 

secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. 

Suntem independenți față de S.C. MAMBRICOLAJ S.A., conform cerințelor de etică profesională 



                                                                    Membru:                  

    

2 

 

relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte 

responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-

am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

 

4 Evidențierea unor aspecte 

 

In baza contactului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 18016/28.10.2020, SC 

MAMBRICOLAJ SA a cumparat un imobil compus din Teren in suprafata de 3.396,57 mp si 

Cunstructie cu o suprafata de 1.317,78 mp situate in municipiul Bucuresti, Prelungirea Ghencea, nr. 

299-301 plus teren in suprafata de 19,36 mp si Constructie cu o suprafata de 9,17 mp la aceiasi 

adresa. Valoarea contractului este de 1.350.000 EUR. 

 

In data de 24.09.2020 prin contract de cesiune SC MAMBRICOLAJ SA a achizitionat partile sociale 

ale SC GEOMAM  PAL GRUP SRL contra sumei de 824.500 lei.  
 

Plata prețului cesiunii cuantifica atat valoarea transferului de active cat si a transferului de parti 

sociale dintre SC GEOMAM PAL GRUP SRL si SC MAMBRICOLAJ SA in conformitate cu 

contractul de transfer al ramuri de activitate semnat de catre parti in data de 01.10.2020. Fondul de 

comert inregistrat in urma acestei tranzactii este 201.628 lei si se va amortiza pe o perioada de 5 ani.  

 

5 Continuitatea activității 

 

În baza auditului nostru nu am identificat incertitudini semnificative privind continuitatea 

activității. 

Situațiile financiare individuale ale societății sunt întocmite în baza principiului continuității 

activității. Utilizarea acestui principiu este adecvată, în afara cazului în care conducerea fie 

intenționează sau nu are altă alternativă decât să lichideze societatea sau să înceteze operațiunile. 

Ca aspect al auditului situațiilor financiare individuale, am concluzionat că utilizarea principiului de 

continuitate a activității în întocmirea situațiilor financiare individuale ale societății este adecvată. 

Conducerea nu a identificat incertitudini care ar influnța semnificativ abilitatea societății de a-și 

continua activitatea, și de aceea nici o incertitudine nu este dezvăluită în situațiile financiare 

individuale ale S.C. MAMBRICOLAJ S.A. În baza auditului nostru, noi de asemenea nu am 

identificat astfel de incertitudini semnificative. În același timp, nici conducerea și nici auditorul nu 

pot garanta abilitatea societății de a continua activitatea. 

 

Activele imobilizate, raportate de societate in situatiile financiare incheiate la 31.12.2020, se refera 

la: imobilizari corporale, necorporale si financiare. Valoarea bruta a imobilizarilor este de 12.478.545 

lei, amortizarea inregistrata  de 648.393 lei  iar valoarea neta  a activilor imobilizate este de 

11.830.152  lei. 

 

Activele circulante - total raportate in situatiile financiare sunt in valoare  de 15.358.728 lei, 

inregistrand o crestere fata de anul precedent de 264,96 %. La 31.12.2020 activele circulante 

curente raportate de societate depasesc datoriile curente ale societatii cu 6.784.707 lei. 
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Datoriile inregistrate de societate la 31.12.2020 sunt in suma de 11.799.313  lei, din care: datorii pe 

termen scurt in suma de 8.574.021 lei, si datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an 

in suma de 3.225.292 lei.                                                                                                          .   

Datoriile totale  inregistrate la 31.12.2020  au crescut  fata de anul 2019 cu  8.242.650 lei. 

 

Capitalul propriu inregistrat la 31.12.2020 este in valoare pozitiva de 15.389.567 lei, inregistrand o 

crestere fata de anul  precedent cu 11.752.894 lei.    Din datele prezentate reiese ca s-au respectat 

prevederile Legii nr.31, privind societatile comerciale.  

 

Contul de profit si pierdere 

La 31.12.2020 societatea inregistreaza o cifra de afaceri de 39.911.038 lei, cu o crestere fata de anul 

precedent de 135,89 %. 

Profitul net inregistrat  la 31.12.2020 este  in valoare de 3.606.158 lei,  mai mare dacat profitul anului 

2019, cu 846.685  lei.   

 

Avand in vedere indicatorii bilantieri prezentati mai sus si avand la baza previziunile estimate,  

consideram ca prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza  principiului continuitatii 

activitatii,  care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil.  

 

6- Independența 

 

Suntem independenți față de S.C. MAMBRICOLAJ S.A., conform Codului de Etică al 

Profesioniștilor Contabili (”Codul IESBA”) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de 

Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor 

financiare din România, inclusiv Regulamentul și Legea 162/2017, și ne-am îndeplinit celelalte 

responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe și Codului IESBA. 

În deplină cunoștință de cauză, declarăm că serviciile pe care le-am furnizat societății sunt în 

conformitate cu legea și reglementările aplicabile în România și că nu am furnizat servicii interzise, 

menționate la Articolul 5(1) al Regulamentului UE nr.537/2014. 

Situațiile financiare ale S.C. MAMBRICOLAJ S.A. sunt întocmite în baza principiului continuității 

activității. 

 

7- Alte aspecte 

 

In baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, nr. 3/04.08.2020 a deciziilor 

administratorului societatii nr. 04/28.08.2020 si nr. 5/08.09.2020 si a notifiicarii nr. 2618A din 

03.09.2020 primita de la SISIF TRADEVILLE SA s-a aprobat majorarea capitalului social al 

societatii prin emiterea de actiuni, admiterea acestora la tranzactionare pe sistemul multilateral de 

tranzactionare administrat de BVB SA astfel; 

- au fost subscrise un numar de 744.418 actiuni cu valoare nominala de 0.1 Ron/actiune; 

- s-au emis un numar de 423.000 actiuni; 

- s-a majorat capitalul social cu aport in numerar cu suma de 42.300 Ron. 

 Structura actionariatului rezultat in urma majorarii capitalului social este urmatoarea; 
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1. Gavan Cristian – aport la capitalul social constand in suma de 114.300 lei, subscris si varsat 

integral in numerar, divizat in 1.143.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0.1 Ron; 

2. Gavan Petruta- Puica – aport la capitalul social constand in suma de 12.700 lei, subscris si varsat 

integral in numerar, divizat in 127.000 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0.1 Ron; 

3. Persoane fizice si juridice – aport la capitalul social constand in suma de 42.300 lei, subscris si 

varsat integral in numerar, divizat in 423.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1 Ron/actiune; 

 

8- Strategia de audit 

 

Noi am conceput strategia de audit pornind de la determinarea pragului de semnificație și evaluarea 

riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare. În mod particular, noi am considerat 

acele arii care conțin judecăți subiective elaborate de către conducere și directori, cum ar fi estimările 

contabile semnificative, bazate pe diverse ipoteze, și care iau în considerare evenimente ulterioare cu 

un grad mare de incertitudine inerentă. De asemenea, la fel ca în toate auditurile efectuate, am adresat 

riscul de evitare a controalelor interne de către conducere, incluzând printre altele, existența unui 

subiectivism care reprezintă un risc de denaturare semnificativă din cauza fraudei. 

 

Am adaptat sfera de aplicare a auditului nostru, în scopul de a realiza proceduri suficiente de audit 

care să ne permită să emitem o opinie referitoare la situațiile financiare în ansamblu, ținând cont de 

structura societății, procesele și controalele contabile, precum și specificul în care S.C. 

MAMBRICOLAJ S.A. operează. 

9- Pragul de semnificație 

 

Pragul de semnificație constituie nivelul erorii admis de auditor pentru a putea decide daca 

contul ofera o imagine fidela si clara. Pentru stabilirea sa se derermina nivelul cel mai mare al 

erorilor ce pot fi acceptate. 

 

Domeniul de aplicare al auditului a fost determinat în funcție de pragul de semnificație. Un audit este 

planificat în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări 

semnificative. Aceste denaturări se pot datora fraudei sau erorii. Ele sunt considerate a fi 

semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor 

influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare. 

Pe baza raționamentului nostru profesional, am determinat anumite limite cantitative pentru pragul de 

semnificație, inclusiv pragul de semnificație pentru situațiile financiare luate în ansamblu, așa cum 

este prezentat. Acestea, împreună cu aspecte calitative, ne-au ajutat la determinarea sferei de aplicare 

al auditului nostru și natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor noastre de audit pentru a 

evalua efectul denaturărilor, la nivelul individual sau agregat, asupra situațiilor financiare luate în 

ansamblu. 

 

Prag de semnificatie                                 423.722 lei 

 

Cum a fost dererminat ;                                 10 % - profit inaintea impozitarii  
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Criteriul de referinta selectat ( profit inaintea impozitarii), precum si procentul  de 10 % , 

(pragul de semnificatie) reflecta judecata noastra cu privire la ceea ce este considerat important de 

catre utilizatorii situatiilor financiare. 

 

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Manualul politicilor contabile 

adoptate de S.C. MAMBRICOLAJ S.A. 

În conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, există un risc implicit în recunoașterea 

veniturilor, datorită presiunii pe care conducerea o poate resimți în legatură cu obținerea rezultatelor 

planificate. 

Societatea realizează venituri direct de la clienți prin vânzarea mărfurilor și în baza contractelor 

încheiate cu clienții pentru vânzarea serviciilor. 

Veniturile sunt recunoscute la momentul transferului riscurilor și beneficiilor care decurg din 

transferul mărfurilor și finalizarea serviciilor, moment ce poate diferi în funcție de condițiile 

specifice. 

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele: 

▪ Evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 și 

în raport cu politicile contabile ale societății; 

▪ Efectuarea de teste de detaliu selectând tranzacții de vânzare în cursul exercițiului financiar; 

▪ Efectuarea de teste de detaliu în vederea identificării abaterilor de la principiul independenței 

exercițiilor, având în vedere prevederile contractuale referitoare la momentul transferului 

riscurilor și beneficiilor; 

▪ Testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanțelor la 31 decembrie 2020. 

 

10 . Alte informații – Raportul administratorilor  

 

. Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru 

întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, 

punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 

situațiile financiare anuale consolidate  și pentru acel control intern pe care administratorii îl 

consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu 

conțină denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

  

Raportul administratorilor este anexat la situațiile financiare dar nu face parte din acestea. 

  

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor. 

  

În legatură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, 

responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă 

există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă 

Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 

1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii 

noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, 
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informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate  semnificativ. Ni se solicită să raportăm 

cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că: 

 

a) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în 

toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate; 

 

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, 

informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. 

 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare 

pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul 

acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate  

semnificativ. 

 

11 .Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 

financiare 

 

 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o 

imagine fidelă în conformitate cu  OMFP nr.1802/2014 și pentru acel control intern pe care 

conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări 

semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 

 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității 

Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la 

continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția 

cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie 

nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

 

. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Societății. 

 

12.Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare  

. 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 va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. 

Denaturarile 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, exercităm raționamentul profesional și menținem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 
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• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie 

de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si 

obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de  

nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare 

a unei denaturări semnificative cauzate 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 fară a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului 

intern al Societății. 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 

estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 

contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă 

există o incertitudine semnificativă cu privire  la  evenimente sau condiții care ar putea  genera  

îndoieli semnificative  privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care 

concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului 

asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt 

neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până 

la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina 

Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității. 

• Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al 

prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele  

care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă. 

 

. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și 

programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 

deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

 

Nazarie Iosif  

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România 

Cu numărul  858   

Înregistrată în Registrul Public Electronic (RPE) pentru exercitarea activității de auditor financiar cu 

numărul AF 858 

 

 

În numele  

S.C. QUOTA AUDIT S.R.L. 

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din Romania 

Cu numărul 834 

Înregistrată în Registrul Public Electronic (RPE) cu numărul FA 834                                  

București,              

Data: ……………… 


