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INFORMAȚII EMITENT 
 

 

Informații despre acest raport financiar 

Tipul raportului Raport Semestrial pentru Semestrul I 2021 
conform Regulament ASF nr. 5/2018 ANEXA 14 

Pentru exercițiul financiar (interimar) 01.01.2021 – 30.06.2021 

Informații emitent 

Nume MAMBRICOLAJ S.A. 

Cod fiscal 27933834 

Număr înregistrare în Registrul Comerțului J40/599/2011 

Sediu social București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2 

Informații despre valorile mobiliare 

Capital subscris și vărsat la 30.06.2021 846.500 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare 

SMT AeRO Premium 

Caracteristici cheie ale valorilor mobiliare 
emise de companie  la 30.06.2021 

8.465.000 acțiuni ordinare cu valoare nominală 
de 0,1 lei 

Simbol MAM 

Detalii contact 

Telefon +40 740 40 98 13 

Email investitor@mam-bricolaj.ro   

Website https://webshop.mam-bricolaj.ro 
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DESPRE MAMBRICOLAJ 
Scrisoare Fondator și Administrator Unic MAMBricolaj 

Dragi Acționari, 

Anul 2021 și semestrul 1 2021 marchează un moment special pentru 
noi: MAMBricolaj aniversează 10 ani de activitate pe piața din 
România. 

Când am pornit MAMBricolaj am avut un scop clar: să le oferim 
clienţilor cele mai bune materiale, accesorii, sfaturi şi suport pentru a-
şi transforma mobila şi casa aşa cum vor. Ne bucurăm că am reuşit să 
facem asta, de-a lungul unui deceniu, din ce în ce mai bine, iar 
creșterea sustenabilă a companiei și reuşita de la BVB confirmă că 
suntem pe drumul cel bun.  

Acum ne-am propus să folosim toate pârghiile oferite de piaţa de capital pentru susţinerea creşterii 
accelerate şi să dezvoltăm continuu un parteneriat de succes cu clienții, investitorii, angajații si toți 
partenerii noștri de afacere. Ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri, tocmai de aceea vizăm 
extinderea reţelei de magazine şi să fim prezenţi în principalele centre urbane din România. Odată cu 
fiecare nou centru inaugurat le promitem clienţilor beneficiile care ne-au consacrat, materiale de calitate 
şi consultanţă profesionistă ca să ia cele mai bune decizii. 
Cele mai importante momente ale companiei în primii 10 ani de activitate au fost: deschiderea MAMBricolaj 
Morarilor în 2011, urmat de deschiderea MAMBricolaj Luică din 2015 și achiziționarea primelor utilaje 
automatizate. Anul 2017 a adus achiziția primului ERP (Nexus) și introducerea de indicatori de performanță 
(KPIs) pentru angajați. Un alt moment important din activitatea MAMBricolaj a fost achiziția programului 
IMOS pentru proiectare, dar și introducerea serviciului de proiectare. Anul 2020 a adus un moment 
important prin achiziția companiei GEOMAM PAL GROUP SRL. În ianuarie 2021, MAMBricolaj se listează la 
Bursa de Valori București și deschide cel de-al treilea magazin în București, MAMBricolaj Ghencea în martie 
2021. 

În prima săptămână de funcționare, cel mai nou magazin MAMBricolaj a ajuns deja la o medie de 120 de 
tranzacții zilnice, în creștere față de prima zi când s-au înregistrat 101 de tranzacții. La data acestui raport 
deja vorbim de peste 15,000 tranzacții și peste 8,500 de clienți care au trecut pragul magazinului nostru. În 
locația din Ghencea predomină articolele destinate bucătăriei și dormitoarelor.  

În urmă cu 10 ani, piața era orientată către produse economice, dar în ultimii doi sau trei ani se simte o mai 
mare aplecare a consumatorilor către produse premium. Mai mult, dacă atunci când am început noi, 
specialiștii în mobilă aveau utilaje cu care procesau singuri palul melaminat, în timp, din cauza lipsei de 
personal, tot mai mulți s-au orientat către firme prestatoare de servicii.  

În semestrul al doilea al anului, în luna octombrie vom deschide un nou magazin MAMBricolaj la Brasov – 
al patrulea in cadrul rețelei actuale. Pentru următorii ani (2022-2024) avem în plan deschiderea de 
magazine în mai multe orașe mari din România, dar ne gândim și la câteva unități în afara țării.  

În acest deceniu de activitate am fost părtași la schimbările prin care a trecut piața de bricolaj din România 
și am învățat să ne adaptăm și să evoluam odată cu ea. Acum, putem spune că MAM Bricolaj a devenit o 
rețea de magazine și ceea ce ne dorim pentru următorii ani este să continuăm dezvoltarea. Rezultatele 
primului semestru din 2021, care înregistrează o creștere de peste 47% în vânzări față de 2020 (încheiat cu 
+36% vs. 2019) ne dau încredere în strategia noastră.  
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Evenimente Importante în perioada de raportare 

• 21 ian 2021 – MAMBricolaj a debutat cu success pe piaţa AeRO din cadrul Sistemului Multilateral 
de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti, unde acţiunile sunt tranzacţionate sub simbolul 
bursier MAM 

• Ianuarie 2021 – finalizare investiție în extindere spațiu Magazin Morarilor – Etaj 1: noua suprafață 
totală este de 3.570 mp din care 2.100 mp aferent spațiu de vânzare; s-au listat categorii noi de 
produse: grupa electrice si Home-Deco. Investiția în extinderea magazinului Morarilor s-a cifrat la 
circa 0,1 milioane euro în amenajare și 0,25 milioane euro capital de lucru necesar, precum stocuri, 
personal, marketing, chirii  

• Martie 2021 – inaugurare magazine Ghencea-Militari, 1.500 mp și o investiție de 1,65 milioane euro 
în clădire, teren și amenajare magazine la care se adaugă încă 0,9 milioane euro în capital de lucru 
necesar – stocuri, personal, marketing, chirii 

• Investiții majore în achiziționarea de utilaje/echipamente tehnologice noi în Atelier Morarilor 
(integrat prin achiziția Geomam PAL Group Srl) și Atelier Luică – 0,325 milioane euro în sistem buy-
back cu Raiffeisen leasing și Felder Gruppe Echipamente Srl 

• Iunie 2021 – semnare contract de închiriere pentru 10 ani cu Locator Brașov pentru deschiderea 
noului magazin MAMBricolaj Brașov în octombrie 2021 – 1,26 milioane euro. Noua investiție în 
magazinul de 1.500 mp se va cifra la 0,5 milioane euro în amenajare și echipamente/utilaje pentru 
atelier la care se va adăuga un necesar de capital de lucru de circa 0,9 milioane euro – stocuri, 
personal, marketing, chirii  

• Contractarea de linii de credit pentru capital de lucru cu Raiffeisen Bank și Banca Transilvania în 
valoare de 3,5 milioane de lei necesare pentru aprovizionarea cu marfă și deschiderea noilor 
magazine. La data acestui raport, suma utilizată este de 0,9 milioane de lei 

• Iunie-Iulie 2021 – ASF certifică prin emiterea CIIF, majorarea de capital social cu 6.772.000 acțiuni 
noi conform AGA din 22.04.2021. Acțiunile noi emise vor fi distribuite în proporție de 4 acțiuni noi 
emise la 1 acțiune deținută cu un preț de compensare al fracțiilor de 38,68125 lei. Operațiunea de 
alocare și compensare este în derulare la Depozitarul Central. 

• În urma majorării, capitalul social al SC MAMBricolaj SA este de 846.500 lei divizat în 8.465.000 
acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune   

• La data de 30.06.2021 structura acționariatului este deținută de persoane fizice și juridice:  
o Cristian Gavan: 67,3952% din capitalul social 
o Alti Actionari: 32,6048% din capitalul social (din care 2 persoane fizice cu pondere 

semnificativă > 5%) 

             

Scurt istoric 

Compania a fost înființată ca societate cu răspundere limitată de către Cristian Găvan în anul 2011, inițial 
fiind denumită Materiale Accesorii Mobilă – MAM SRL. Din 16 aprilie 2018, compania a fost transformată 
în societate pe acțiuni, schimbându-și denumirea în MAMBricolaj, fiind vizată astfel extinderea companiei.  

Primul magazin MAMBricolaj a fost deschis în data de 7 aprilie 2011, acesta fiind deschis în partea de Est a 
Bucureștiului, pe B-dul Basarabia, într-o zonă ușor accesibilă și la vedere, având o suprafață totală de 800 
mp. La început, magazinul oferea profesioniștilor în mobilă o selecție de materiale și accesorii de bază, însă 
treptat, gama acestora a fost extinsă pentru a satisface cererea în creștere din partea acestora.  

Dat fiind faptul că portofoliul de clienți era limitat la profesioniștii de mobilă, compania a căutat soluții 
pentru extinderea în timp a clientelei, motiv pentru care a inițiat în urmă cu 6 ani un proiect propriu de 
cursuri de formare profesională pentru pasionații de mobilă – „Școală de mobilă”. Ideea a fost una inspirată 
deoarece a creat o nouă categorie de clienți fideli, pasionații de mobilă și noi profesioniști în fabricarea de 
mobilă la comandă, aspect ce s-a reflectat în creșterea vânzărilor de produse. Inițiat ca un proiect pilot, 
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„Școala de mobilă” a devenit o referință pentru specialiștii de mobilă, formând an de an zeci de noi 
specialiști. 

În anul 2014, ca urmare a cererii în creștere, dar identificând oportunitatea extinderii și în alte zone din 
București, Emitentul a deschis cel de-al doilea magazin, de această dată în partea de Sud a capitalei. Prin 
această extindere, noul magazin a completat activitatea companiei și cu servicii de debitare și cantuire a 
corpurilor pentru mobilier, ceea ce a adus valoare adăugată mai ridicată a magazinului și acoperind în acest 
fel mai bine necesitățile profesioniștilor și pasionaților de mobilă. 

Emitentul a introdus în magazinele proprii și servicii de proiectare mobilă, ceea ce a determinat practic ca 
orice persoană care dorește să achiziționeze mobilă să poată să se adreseze MAMBricolaj. Astfel, în loc să 
meargă la un magazin care comercializează mobilă standard, orice persoană putea merge și la MAMBricolaj 
pentru fabricarea acesteia, beneficiind în același timp de o serie de facilitați semnificative:  

- proiectarea mobilei în funcție de necesitățile specifice de spațiu ale clientului; 

- plierea pe cerințele clienților oferind o gamă extinsă de materiale din care poate să fie făcută 
mobila dorită; 

- preț semnificativ mai bun comparativ cu mobila la comandă sau mobila standard; 

- experiența unui nou mod de procurare de mobilă, în care clientul participă activ la procesul de 
fabricare a acesteia. 

Astfel, treptat compania și-a extins grupul de clienți țintă, ajungând să se adreseze într-o măsură din ce în 
ce mai mare publicului larg, care urmărește să-și achiziționeze mobilă conform cerințelor specifice de spațiu 
și de calitate a materialelor. Practic, acest lucru s-a produs și ca urmare a faptului că Emitentul a identificat 
această nouă nișă de piață, neexplorată până la acel moment, la granița dintre industria mobilei și a 
bricolajului în mobilă, care aduce avantaje concrete clienților comparativ cu modalitățile de procurare de 
mobilei clasice. 

La succesul acestei schimbări de viziune a afacerii a contribuit și locația magazinelor, acestea fiind situate 
în centre cu densitate ridicată a populației, în care predomină persoanele cu venituri medii sau mici, care 
sunt vizate cu preponderență de către MAMBricolaj. 

Cu scopul de a răspunde mai bine acestei noi direcții de dezvoltare a afacerii, în aprilie 2019, Emitentul a 
decis schimbarea locației primului magazin deschis, fiind vizată atât extinderea spațiului pentru a permite 
accesul în același timp a unui număr mai ridicat de clienți, dar și pentru extinderea gamei de produse oferite 
acestora.  Astfel, noul magazin are o suprafață mai mare – de 1,500 mp și a fost deschis tot în partea de Est 
a capitalei (Magazin Luica). În ianuarie 2021, MAMBricolaj a finalizat extinderea magazinului Morarilor (Sud 
București) operând acum o suprafață de circa 3.500 mp inclusiv atelierul de producție și depozit marfă. 
Oportunitatea exploatării de spațiu extins de vânzare s-a concretizat în listarea de categorii noi de produse 
din zona articolelor electrice și Home Deco. 

În martie 2021 s-a lansat Magazinul Ghencea (situat în zona cu același nume), magazin propriu cu o 
suprafață operabilă de 1.500 mp.   

Începând cu anul 2014 compania a lansat și un magazin online - https://webshop.mam-bricolaj.ro prin 
intermediul căruia comercializează materiale și accesorii pentru casă, reușind să acceseze noi categorii de 
clienți din afara Bucureștiului și pregătind astfel extinderea și în alte centre urbane importante din țară. 
Treptat, Emitentul urmărește ca magazinul online să poată oferi gama completă de produse și servicii din 
cele 3 magazine proprii, inclusiv partea de consultanță pentru proiectarea de mobilă, ceea ce poate crește 
semnificativ vânzările pe acest canal de distribuție.  
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Descriere activitate de bază  

Compania are ca obiect principal de activitate comercializarea de mobilă și accesorii mobilier, articole de 
menaj și fierărie (cod CAEN 4615). 

Scopul inițial al MAMBricolaj a fost să deservească profesioniștii și pasionații de mobilă, oferindu-le prin 
intermediul unui supermarket specializat toate produsele esențiale de care aceștia au nevoie.  MAMBricolaj 
a creat un concept nou de magazin, situat la granița dintre bricolajul în mobilă și fabricarea de mobilă, 
permițând și publicului larg neavizat să participe la construcția propriei mobile, într-un mod similar 
procurării de mobilă la comandă, dar în condițiile unui raport calitate/preț sensibil mai avantajos.  

Noul concept de magazin aduce avantaje competitive multiple comparativ cu magazinele clasice de mobilă 
(care pun în vânzare mobila standard) dar și comparativ cu varianta de mobilă la comandă: 

Avantajele competitive comparativ cu magazinele clasice de mobilă: 

- Clientul își proiectează mobila cu ajutorul unui consultant MAMBricolaj, aceasta fiind adaptată 
perfect restricțiilor de spațiu ale clientului; 

- Clientul are la dispoziție o gamă mult mai extinsă de materiale/accesorii/culori decât mobila 
standard; 

- Raportul calitate/preț este mult mai avantajos față de varianta de mobilă standard; 
- Clientul participă din perspectiva creativă la crearea propriei mobile, ceea ce duce la crearea unui 

sentiment de satisfacție după procurarea mobilei; 
- Din punct de vedere al eficienței utilizării spațiului magazinului de desfacere, suprafața pentru 

magazinele MAMBricolaj este mult mai redusă; organizarea spațiului este făcută atât pe orizontală 
cât și pe verticală, crescând astfel eficiența și având ca efect reducerea costurilor fixe reflectându-
se în cele din urmă în marje de profit semnificativ mai ridicate ale emitentului; 

- Față de magazinele de mobilă standard, MAMBricolaj oferă și posibilitatea procurării de accesorii 
și materiale și nu numai mobilă propriu-zisă, ceea ce crește semnificativ rulajul magazinelor. 
 

Avantajele competitive comparativ cu varianta mobilei la comandă: 

- Varianta de proiectare și execuție de mobilă prin MAMBricolaj este mult mai accesibilă publicului 
larg, comparativ cu mobila la comandă, pentru care specialiștii sunt greu de găsit; 

- Calitatea mobilei produse de micii producători particulari de mobilă nu poate fi garantată, lucrările 
fiind de cele mai multe ori făcute la „negru”, ceea ce face imposibil ca respectivii clienți să se poată 
adresa autorităților în situații de calitate slabă a mobilei fabricate; 

- Prețul poate fi semnificativ mai mic față de varianta mobilei la comandă; 
- Clientul are la dispoziție o gamă mult mai extinsă de materiale/accesorii/culori (peste 9,000 de 

articole) decât in cazul mobilei la comandă; 
- Execuția proiectului este mult mai rapidă în cazul MAMBricolaj comparativ cu mobila la comandă.  

Rețeaua de Magazine MAMBRICOLAJ  

Curent, în 2021, rețeaua MAMBricolaj operează trei magazine:  

- Magazin Luica, localizat in partea de Sud a capitalei, la adresa de pe Str. Luica nr. 180. Magazinul 
are o suprafață de 1.500 mp din care 1.000 mp suprafață de vânzare. La 30.06.2021, magazinul are 
un număr mediu de 51 angajați.  

- Magazin Morarilor, localizat în partea de Est a capitalei, pe Șos. Morarilor nr. 2A. Magazinul are o 
suprafață de 3,570 mp din care suprafață de vânzare este de 2.100 mp. La 30.06.2021, magazinul 
are un număr mediu de 55 angajați. 

- Magazinul Ghencea, localizat pe str. Prelungirea Ghencea nr. 299-301. Magazinul are o suprafață 
de 1.500 mp din care suprafața de vânzare este de 1.000 mp. La 30.06.2021, magazinul are un 
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număr mediu de 16 angajați. Nu operează Atelier propriu de producție ca în cazul celorlalte 2 
magazine. 

Situația concurențială 

Clienții MAMBricolaj sunt atât din domeniul profesioniștilor cât și din sfera publicului larg, strategia 
companiei țintind constant creșterea numărului de clienți din cea de-a doua categorie prin diversificare 
gamă produse, prețuri competitive și acces la servicii complementare, cu valoare adăugată. La nivel de 2020 
creșterea numărului de clienți a fost cu 20% mai mare decât în 2019 din care ponderea vânzărilor către 
clienții din aria publicului larg a avut o creștere de 47% comparativ cu anul precedent. Volumul de tranzacții 
în 2020 a atins un număr de 125.875 de tranzacții la nivel de rețea în creștere cu 25,8% față de 2019. 
Creșterea bonului mediu per tranzacție a reprezentat circa 10,2% din creșterea cifrei de afaceri a anului 
2020, +36% vs. 2019. 

Principalii competitori sunt companii care au ca obiect de activitate vânzarea de accesorii de mobilier și 
servicii de cantuire și debitare pal dar și vânzări en-gros sau vânzarea altor produse conexe. Competitorii 
principali al MAMBricolaj includ: 

Denumire  Nr. 
magazine 

Cod 
CAEN  

Produse  Date financiare 2020 

Regency Company SRL  
 

8  4673 Balamale, glisiere, sine 

glisare, pal , cant 

CA: 139.1 mil lei 

Profit net: 4.1 mil lei 

Marja neta: 3% 

TRADY 2000 SRL  
  

11 4690  Holzsurub, glisiera 

tandem, suport pantaloni, 

picioare, glisiere, sine 

glisare, pal cant 

CA: 102.6 mil lei 

Profit net: 4.21 mil lei 

Marja neta: 4% 

Darel Impex SRL  
 

3 46    Pal+ blaturi, Accesorii 

mobilier, Serv debitare si 

cantuire  

CA: 34.65 mil lei 

Profit net: 0.99 mil lei 

Marja neta: 3% 

WOODEN TEHNIC PROD 
IMPEX  

6 4673 Accesorii de mobilier, pal, 

blaturi 

CA: 84 mil lei 

Profit net: 2.77 mil lei 

RON 

Marja neta: 3% 

CASA DI ADRIANO  4 4759  Accesorii de mobilier, pal, 

blaturi 

CA: 16 mil lei 

Profit net: minus 0.48 

mil lei 

Marja neta: -3% 

Eșantionul reprezentativ al companiilor considerate a fi în piața target a competitorilor direcți reprezintă în 
prezent 75% din piața concurentă (bricolaj) cu o creștere confirmată în 2020 de 15,6% comparativ cu anul 
precedent, și o valoare estimată de piață de 415,5 milioane euro, ceea ce duce la o estimare de 2% a cotei 
de piață curentă pentru compania MAMBricolaj SA. 

Comparativ cu această creștere a pieței pe segmentul de mobilă și accesorii, compania a avut în 2020 o 
creștere de 36% peste media eșantionului de competitori (venituri și profit net) – calculată la 20% peste 
2019, aspect care confirmă potențialul ridicat de creștere pentru afacerile MAMBricolaj SA. 

Performanța din primul semestru din 2021 a MAMBricolaj, +47% creștere în cifra de afaceri față de 2020 
vine să consolideze poziția companiei față de eșantionul de competitori față de care se poziționează și să-
și crească cota de piață având în vedere lichiditatea acestora (nivel scăzut comparativ cu MAMBricolaj) și 
gradul curent de îndatorare către bănci și alți creditori. Prognoza de creștere a pieței de bricolaj la nivel de 
2021 este estimată la minim 12% în funcție de evoluția prețului pe lanțul de aprovizionare dar și a 
parametrilor macroeconomici, puterea de cumpărare la consumatorul final. 
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Față de magazinele care vând produse similare (produse laminate, balamale, uși glisante, sertare, etc.) 
MAMBricolaj înregistrează următoarele avantaje competitive: 

- se adresează nu numai profesioniștilor și pasionaților de mobilă ci și publicului larg, prin oferirea 
de servicii de consiliere, proiectare de mobilă, debitare, găurire asistată de calculator; 

- eficiența mai ridicată a utilizării spațiului, reflectată în marje de profit consistente în cazul 
MAMBricolaj; 

- gama extinsă și variată de produse, nedepinzând de vânzările unui anumit tip de produs; 

- prezență online activă, prin intermediul site-ului: https://webshop.mam-bricolaj.ro/; 

- creșterea afacerii a fost organică și nu a fost susținută de o creștere semnificativă a îndatorării – 
foarte redus față de media pieței. 

Angajați  

Numărul mediu de personal raportat la 30.06.2021 este de 128 de salariați comparativ cu media de 79 
înregistrat la nivel de iunie 2020. În septembrie 2020, MAMBricolaj a preluat compania Geomam precum 
și angajații acesteia, 12 salariați în cadrul Atelier Magazin Morarilor. Pentru Magazinele din Morarilor și 
Ghencea s-a recrutat personal nou inclusiv pe partea de gestiune, administrare magazine, marketing, 
personal si TESA – creștere cu 49 de angajați, +60% vs. iunie 2020 aceeași perioadă. 

Numărul curent efectiv de salariați înregistrat la nivel de companie este în creștere cu 65% față de 2020, 
134 de salariați la 30.06.2021. Fondul de salarii cumulat la 6 luni este de 4,8 milioane de lei. Numărul 
persoanelor din administrație și conducere – TESA este de 11.  

Administrarea Companiei și Guvernanța Corporativă  

Compania este administrată de un Administrator Unic, în persoana domnului Cristian Găvan. 
Administratorul Unic are un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.04.2018, reconfirmat si de structura 
actuală a acționariatului după listarea pe AeRO.  

Dl. Cristian Găvan – fondatorul MAMBricolaj S.A. are calitatea de Administrator. Are o experiență de peste 
26 ani în industria de mobilier, dar și studii în domeniul fabricării de mobilier în cadrul UCECOM. Cristian 
Găvan este interesat mereu de noutățile din domeniu, fiind cel care a introdus acest nou concept de 
magazin care include supermarket de materiale și accesorii pentru mobilă, bricolaj în mobilă și serviciu de 
proiectare de mobilă, fiind destinat în același timp atât profesioniștilor și pasionaților de mobilă cât și 
publicului larg (interesat de mobilă la comandă). Cristian Găvan îndeplinește și un rol important de 
reprezentare, participând anual la târgurile și expozițiile de profil, precum și la conferințe pe teme de 
marketing și economie, susținând astfel creșterea notorietății brandului atât în rândul clientelei cât și în 
mediul de afaceri.  

În  ultimii  5  ani,  dl. Cristian Găvan nu  i-a  fost  interzis  de  către  o  instanță  de judecată să îndeplinească 
funcția de membru al consiliului de administrație sau supervizare a unei societăți comerciale. În ultimii 5 ani, 
nu au existat cazuri de insolvență, lichidare, faliment sau administrare specială ale unor societăți comerciale, 
din ale căror consilii de administrație sau supervizare să facă parte dl. Cristian Găvan. În ultimii 5 ani nu au 
existat litigii sau proceduri administrative în care a fost implicat dl. Cristian Găvan referitoare la activitatea 
acestuia în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea dl. Cristian Găvan de a-și îndeplini 
atribuțiile în cadrul emitentului.   

Administratorul Unic este și Directorul general al companiei si conduce echipa de management a SC 
MAMBricolaj SA.  

Administratorul companiei și conducerea sunt sprijiniți în elaborarea și implementarea strategiei de 
dezvoltare a companiei cât și în crearea cadrului adecvat, transparent de guvernanță corporativă de către 
un Consiliu Consultativ, format din dl. Marius Ghenea, Dna. Loredana Veisa și Dna. Mihaela Humelnicu, 
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executivi de top și antreprenori de succes cu experiență vastă în afaceri, marketing și financiar in retail, 
bricolaj și piața bunurilor de consum.  

MAM la BVB 

În data de 3 septembrie 2020, compania a lansat un plasament privat pentru acțiunile sale. Plasamentul 
privat a fost închis anticipat în prima zi, la prețul maxim de 20 RON/acțiune, cu o suprasubscriere de 76%. 
Toate acțiunile oferite au fost subscrise în primele 3 minute ale plasamentului. Un total de 423.000 de 
acțiuni, respectiv 25% din capitalul social al companiei, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune au fost 
vândute investitorilor. În consecință, capitalul social al companiei a crescut în 2020 odată cu majorarea, cu 
42.300 lei, reprezentând 423.000 acțiuni. 

La sfârșitul anului 2020 capitalul social era de 169.300 lei divizat în 1.693.000 acțiuni cu valoare nominală 
de 0,1 lei. 

Acțiunile MAMBricolaj (MAM) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT-AeRO al Bursei de Valori 
București în data de 21.01.2021. Aceasta înseamnă că nu a existat nicio activitate de tranzacționare pentru 
instrumentele financiare emise de companie în cursul anului 2020. Conform deciziei AGA din 22.04.2021 
din profitul nerepartizat aferent lui 2020 s-a alocat suma de 677.000 lei pentru majorare de capital și 
distribuirea de acțiuni cu titlu gratuit acționarilor societății.  

În urma operațiunii de majorare, capitalul social curent al SC MAMBricolaj SA este de 846.500 lei divizat în 
8.465.000 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune   

 
La data de 30.06.2021 structura acționariatului este deținută de persoane fizice și juridice:  

 
o Cristian Găvan: 67,3952% din capitalul social 
o Alți Acționari: 32,6048% din capitalul social (din care 2 acționari cu pondere semnificativa 

> 5%) 

             

Tendințe, elemente sau factori de incertitudine care pot afecta activitatea companiei 

ü Scumpirea mărfurilor și a materiilor prime începe să genereze o scădere majoră a cererii atât în 
rândul companiilor cât și al consumatorului final 

ü Criza mărfurilor și materiilor prime pe lanțul de aprovizionare a dus la creșteri semnificative de 
prețuri pe unele categorii de produse achiziționate de către MAMBricolaj, cu peste 10% comparativ 
cu lunile precedente – impact în marja bruta realizată pe aceste produse (magazine sau pe 
comandă) 

ü Creșterea prețului la transportul de marfă intern și extern plus a cheltuielilor de logistică aferente 
manipulării, stocării mărfii 

ü Întreruperi în lanțul de aprovizionare de la furnizori și întârzieri în livrarea comenzilor de marfă 
necesare asigurării unui flux continuu de vânzare pe grupele/categoriile principale de produse 

ü Dificultatea de a găsi personal în București și în orașele mari avute în vedere de către rețeaua 
MAMBricolaj. Creștere semnificativă a nivelului de salarizare a personalului din magazine (peste 
20% vs. 2020) pentru a susține atât nivelul de retenție adecvat cât și de a atrage oameni noi/ sau 
lucrători din Asia, necesari pentru a susține dezvoltarea rețelei și deschiderea de noi locații.  

ü Accelerarea procesului inflaționist (5,3% estimare BNR pentru semestrul 2, 2021) care va duce la 
un nou val de creșteri pe partea de mărfuri, utilități și servicii. Piața actuală concurențială este 
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agresivă pe segmentul de oferte/ promoții ceea ce va diminua considerabil pe termen mediu și 
scurt posibilitatea de a opera creșteri de prețuri la clienții finali ai rețelei de magazine MAMBricolaj. 
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ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE SEM 1 2021 
Analiza Performanței Financiare  

Vânzările în Semestrul 1 2021  

Cifra de afaceri realizată în primul semestru al anul 2021, a fost de 24,98 milioane de lei de lei, în creștere 
cu 47,75% față de anul precedent. Magazinul Luica inclusiv Atelier producție a contribuit cu o pondere de 
40.57% din cifra de afaceri totală, înregistrând vânzări nete de 10.14 milioane lei, +19.54% vs. 2020 aceeași 
perioadă. Magazinul Morarilor inclusiv Atelier producție a contribuit cu o pondere de 54.86% din cifra de 
faceri realizată, înregistrând vânzări nete de 13.71 milioane lei, +62.73% vs. 2020 aceeași perioadă. 
Magazinul Ghencea, nou deschis la finalul lunii martie contribuie cu 4.57%, 1.13 milioane lei în cifra de 
afaceri realizată pe primele 6 luni ale anului 2021.  

 

 

 

 

Și față de Buget valoarea actuală realizată este în linie cu ceea ce ne-am propus pentru acest semestru. 
Contextul actual pandemic cât și perioada concediilor concentrate în perioada iunie-august pune presiune 
pe atingerea obiectivelor în perioada trimestrului 3 și aduce în prim plan necesitatea de a investi continuu 
in acțiuni de marketing și oferte/promoții avantajoase pentru clienți MAMBricolaj.  

Începând cu iunie 2021, compania a implementat sistemul de plată în rate (carduri bancare) și credit 
acordat direct la nivel de rețea magazine cu scopul de a aduce un beneficiu cu plus valoare clienților noștri 
și de a facilita achiziția de produse cu valoare ridicată sau pentru proiecte de amenajare, design. 
Parteneriatele de finanțare sunt încheiate cu Banca Transilvania și Unicredit.     

Structură Vânzări pe Categorii de produse  

 
Gama actuală de produse conține în jur de 11.000 de repere. Politica de achiziție sortiment în magazine 
pune un accent deosebit pe diversificarea furnizorilor pentru produse similare, diminuând dependența de 
un singur furnizor, chiar dacă acesta oferă produse având un raport calitate-preț bun. În acest fel se reduce 
semnificativ riscul asociat unor întreruperi în furnizarea unei anumite categorii de produse și în plus, 
compania este în măsură să ofere clienților săi o gamă largă și variată de produse de același fel.  

 

 2020 S1 2021 S1 Evolutie % 
Magazin Luica  8.483.186 10.141.180 19,54% 
Magazin Morarilor 8.425.688 13.710.185 62.73% 
Magazin Ghencea 
Total 

 
16.908.874 

1.132.652 
24.984.017 

 
47,75% 
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Structură Marjă Brută % pe Categorii de produse  

 
Numărul de tranzacții înregistrat în perioadă a fost de 148.411, în creștere cu 36,6% față de iunie 2020 și o 
valoare medie a coșului de 168,4 lei/tranzacție în creștere cu 8,4% față de 2020. De remarcat și creșterea 
tranzacțiilor online în perioadă, circa 5.200 cu o valoare medie de 179 lei pe tranzacție. 

Baza de clienți a MAMBricolaj este formată în totalitate din clienți de retail (B2C). La nivel de semestru s-a 
înregistrat o creștere semnificativă a numărului de clienți +32% vs. 2020 sau 73.800 de clienți care au trecut 
pragul magazinelor MAMBricolaj în ultimele 6 luni. Conform estimărilor companiei, aproximativ 52% dintre 
clienți sunt utilizatorii finali, în timp ce între 48% sunt consultanți de mobilă/profesioniști/meșteri. Toți 
clienții plătesc numerar la plată, prin urmare compania nu întâmpină dificultăți cu încasările din vânzarea 
produselor. 

Situația Rezultatului Global  

Veniturile din exploatare ale MAMBricolaj au crescut în această perioadă cu 50%, ajungând la 25,5 milioane 
de lei, din care 24,9 milioane de lei reprezintă cifra de afaceri, iar 0,5 milioane de lei venituri din vânzarea 
de utilaje uzate. 

Cheltuielile în această perioadă au crescut față de 2020 cu 10,4 milioane lei (+72% din care 50% variabil la 
veniturile realizate și 22% din investițiile perioadei care se vor amortiza în 6-8 luni). De menționat că aceste 
cheltuieli au fost bugetate ca atare pentru perioada de raportare pentru semestrul I al anului 2021. 

Total Cheltuieli de exploatare bugetate pentru semestrul I din 2021 (parte din prognoza declarată pentru 
investitori) =  24,2 milioane de lei. Execuția bugetară indica o deviație netă în această perioadă în costul 
produselor vândute (datorat creșterii prețurilor la mărfuri cu peste 10% la unele categorii de produse) cât 
și al reducerilor estimate a fi primite în această perioadă de la furnizori și care se vor realiza în semestrul al 
doilea din 2021. 

Detaliere Variații: 
- Creștere vânzări cu 48% vs. 2020 – impact în cheltuieli marfă și materiale de 5,65 milioane lei  
- Creștere număr de personal de la 79 medie în iunie 2020 la 128 medie salariați în 2021 prin 

preluarea  personalului și al companiei Geomam PAL în trimestrul 4 2020 și prin deschiderea noului 
magazin MAMBricolaj Ghencea – impact în cheltuieli de personal 1,8 milioane lei 

- Creștere salarii baza 2020 vs. 2021 – impact în cheltuieli de personal cu inclusiv colaboratori 1,2 
milioane lei 

- Creștere cheltuieli de exploatare 1,5 milioane lei din care 0,22 milioane se datorează extinderii 
magazinului Morarilor Etaj 1, 0,9 milioane amenajări, chirii, utilități și prestări servicii pentru 
magazinul Ghencea, cheltuieli marketing – publicitate pentru susținerea creșterii cifrei de afaceri și 
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numărului de clienți pe magazine 0,23 milioane, cheltuieli cu pregătire personal și prestări 
colaboratori (listare bursă, prospect mărire capital, consultanță) 0,15 milioane lei 

Rezultatul operațional (EBIT) al perioadei este de 0,614 milioane lei, iar Rezultatul net se cifrează la 0,5 
milioane lei.  

EBITDA și EBITDA NORMALIZAT  

EBITDA operațional ia în calcul doar activitatea de exploatare, excluzând cheltuiala cu amortizarea, vânzările 
de active, elementele nerecurente și activitatea financiară. 

EBITDA normalizat în valoare absolută și ca % din veniturile realizate elimină din baza de comparație cu 
perioadele precedente elementele cu impact derivate din creșterea și extinderea rețelei de magazine cât și 
din cea din activitatea de M&A (cazul Geomam PAL preluat in Q4 2020). 

 
 

EBITDA normalizat reprezintă 10% din veniturile realizate în perioada comparativ cu 15,32% realizate în 
anul precedent. În valoare absolută, valoarea este aproape în linie cu nivelul de bază din semestrul I al 
anului 2020.  

Variația procentuală derivă în cea mai mare parte din creșterea masei salariale și aducerea salariilor la 
nivelul pieței pentru personalul deja existent din magazinele Morarilor și Luica. Gradul de acoperire al 
dobânzilor și valoarea datoriilor purtătoare de dobândă raportate la EBITDA rămân în continuare în 
parametrii foarte buni/performanți comparativ la media pieței de bricolaj/retail. 

Indicatori 

economico-financiari

EBITDA     1,151,025       2,589,857           909,942 
Marja EBITDA (%) 8.82% 15.32% 3.64%
Acoperirea cheltuielilor 
de dobanzi prin EBITDA

550.99 401.47 31.98

Gradul de indatorare 67.8% 47.3% 47.8%

EBITDA Normalizat
Impact net deschidere Ghencea (datorat investitiei) 595,200          

Impact preluare Atelier Morarilor 744,000          
Morarilor Q4 2020
Impact net extindere Morarilor 220,000          

TOTAL IMPACT 1,559,200       

EBITDA Normalizat 2,469,142       

Marja EBITDA Normalizat (%) 10%

S1 2019 S1 2020 S1 2021
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Evoluție Indicatori  

 
 

Situația poziției financiare (bilanț semestrial) 
Structura poziției financiare 
Total Active pe termen lung (imobilizate) = 14.054.059 lei, 50% 
Total Active Circulante = 14.013.212 lei, 50% 
 
Datorii pe termen scurt (furnizori, leasing-uri, overdraft si credite TS) = 10.776.723 lei, 38% 
 

Indicatori SEM 2020 SEM 2021 Evolutie % +/-

Cifra de afaceri neta 16,908,874        24,984,017      ▲ 8,075,143        48%
Alte venituri din exploatare 12,378               471,948           ▲ 459,570           3713%

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 16,921,252        25,455,965      ▲ 8,534,713        50%
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 
consumabile 226,989             376,264           ▼ 149,275           -66%

Alte cheltuieli materiale 129,234             124,680           ▼ (4,554)              4%
   b) Alte cheltuieli externe 74,245              163,398           ▼ 89,153             -120%

   c) Cheltuieli privind marfurile 10,979,893       16,513,463      ▼ 5,533,570        -50%
Reduceri comerciale primite 318,178           ▼ 318,178           0%
Cheltuieli cu personalul 1,672,868          4,873,337        ▼ 3,200,469        -191%
   a) Salarii si indemnizatii 1,638,866         4,720,874        ▼ 3,082,008        -188%
   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 34,002              152,463           ▼ 118,461           -348%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale 80,653               295,400           ▼ 214,747           -266%
    Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct 6818) 80,653               295,400           ▼ 214,747           -266%

Alte cheltuieli de exploatare 1,248,166          2,813,059        ▼ 1,564,893        -125%
   a) Cheltuieli privind prestatiile externe 1,074,028         2,580,946        ▼ 1,506,918        -140%
   b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate; 43,301              141,358           ▼ 98,057             -226%
   c) Cheltuieli privind calamitatilesi alte evenimente 
similare - - #
   d)  Alte cheltuieli 130,837            90,755             ▼ (40,082)           31%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 14,412,048        24,841,424      ▼ 10,429,376      -72%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: ▬ -                   
 - Profit 2,509,204          614,541           ▼ (1,894,663)       -76%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 171,861             20,061             ▼ (151,800)          -88%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 26,397               56,248             ▼ 29,851             -113%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA     -                   0%
 - Profit 145,464             (36,187)            (181,651)          -125%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:  ▬ -                   0%
                                                         - Profit 2,654,668          578,354           ▼ (2,076,314)       -78%
Impozitul pe profit 361,100             73,823             ▲ (287,277)          -80%
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI 
FINANCIAR:            -                   
                                                         - Profit 2,293,568          504,531           ▼ (1,789,037)       -78%
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Datorii pe termen lung (leasing-uri echipamente 4 ani plus Leasing clădire si teren Ghencea 7 ani) = 
2.628.359 lei, 9% 
 
Capitaluri proprii = 14.841.466 lei, 53% 
 

 
 

Poziția financiară comparații 
Activele imobilizate ale companiei au crescut semnificativ în 2020, atingând 11,8 milioane lei, o creștere de 
747% comparativ cu 2019. Valoarea brută a imobilizărilor corporale este de 12.478.545 lei, amortizarea 
înregistrată de 648.393 lei iar valoarea netă a activelor imobilizate este de 11.830.152 lei. La 31.12.2020, 
imobilizările corporale includeau terenuri și construcții în valoare de 8,1 milioane lei, instalații tehnice și 
mașini în valoare de 1,5 milioane lei, imobilizări corporale în curs de execuție în valoare de 0,2 milioane lei 
și avansuri în suma de 1,5 milioane lei.  

Creșterea a fost determinată în primul rând de o creștere de 875% în imobilizări corporale, ca urmare a 
achiziționării unui imobil compus în București pe Prelungirea Ghencea – locația pentru al treilea magazin al 
companiei. Valoarea contractului este de 1.350.000 euro cu plata eșalonată pe 7 ani. 

La 30.06.2021, valoarea activelor imobilizate a crescut cu 2,2 milioane lei față de 2020 datorită investițiilor 
realizate în dotarea cu echipamente/utilaje performante a secțiilor Atelier Morarilor și Luică (1,6 milioane 
lei) și al amenajărilor din noul magazin Ghencea și extindere Morarilor (0,6 milioane lei). 

 30.06.2020  30.06.2021 
 In 
Total 
2021 

 2021 vs 
2020  % -/+ 

72,801          482,580       2% 409,779       ▲ 563%
1,243,709   13,327,091 47% 12,083,382 ▲ 972%

177,075       244,388       1% 67,313          ▲ 38%
1,493,585   14,054,059 50% 12,560,474 ▲ 841%
3,112,399   7,405,749   26% 4,293,350   ▲ 138%
1,460,401   1,733,953   6% 273,552       ▲ 19%

-                 3,000,000   11% 3,000,000   ▲
2,564,706   1,873,510   7% 691,196-       ▼ -27%
7,137,506   14,013,212 50% 6,875,706   ▲ 96%

-                 179,277       1% 179,277       ▲
8,631,091   28,246,548 100% 19,615,457 ▲ 227%
3,965,934   10,776,723 38% 6,810,789   ▲ 172%

114,688       2,628,359   9% 2,513,671   ▲ 2192%
0% -                 ▬
0% -                 ▬

127,000       846,500       3% 719,500       ▲ 567%
-                 7,986,100   28% 7,986,100   ▲
-                 1,498,108   5% 1,498,108   ▲
200                8,465            0% 8,265            ▲ 4133%
-                 -                 0% -                 ▬
-                 -                 0% -                 ▬
-                 -                 0% -                 ▬

2,129,701   3,997,762   14% 1,868,061   ▲ 88%
2,293,568   504,531       2% 1,789,037-   ▼ -78%
4,550,469   14,841,466 53% 10,290,997 ▲ 226%
8,631,091   28,246,548 100% 19,615,457 ▲ 227%TOTAL PASIV

      Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii                                                                                                                                                                                
   V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT                                                                                                                                                                                   
   VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                                                                                                                                          
   CAPITALURI PROPRII - TOTAL                                                                                                                                                                           

      Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii                                                                                                                                                                           

J. CAPITAL SI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                   
   I. CAPITAL, din care:                                                                                                                                                                                                   
    1. Capital subscris varsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                               
   II. PRIME DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                 
   III. REZERVE DIN REEVALUARE                                                                                                                                                                                                               
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Imobilizările necorporale au crescut cu 370%, ajungând la 0,3 milioane lei, din această sumă 0,2 milioane 
lei reprezentând fondul comercial în timp ce 0,08 milioane lei sunt mărci comerciale, licențe și alte 
imobilizări necorporale. Imobilizările financiare, care au crescut cu 38% în 2020 atingând 0,24 milioane lei, 
includ împrumuturi.  

În perioadă nu au fost mișcări semnificative. 

La 31.12.2020 activele circulante au crescut cu 207%, ajungând la 15,4 milioane lei. Cea mai mare 
contribuție la activele circulante au reprezentat-o casa și conturile la bănci în valoare de 6,6 milioane lei - 
din închiderea cu succes a plasamentului privat din octombrie 2020, precum și de situația sănătoasă a 
fluxului de numerar.  

A doua cea mai mare poziție a fost reprezentată de stocuri, care au atins valoarea de 4,2 milioane lei. 
Această creștere a fost determinată în primul rând de creșterea cu 37% a produselor finite și mărfurilor 
disponibile pentru clienții din magazinele MAMBricolaj.  

La 30.06.2020, activele circulante au scăzut față de 2020 la 1,3 milioane lei în structura de evoluție având 
o creștere de 3,2 milioane lei în stocuri datorită investiției în noul magazin Ghencea compensată de o 
descreștere pozitivă în creanțe de 0,8 milioane lei și o descreștere a resursele de cash de circa 1,1 milioane. 
Ciclul de conversie al cash-lui rămâne aproape în linie cu nivelul lui 2020 (-15 zile).   

Datoriile curente în 2020 au crescut față de anul precedent, ajungând la 8,6 milioane lei la sfârșitul anului.  

La semestrul de raportare, 30.06.2021 totalul datoriilor pe termen scurt însumează 10,7 milioane lei din 
care cea mai mare creștere derivă din soldul furnizorilor de marfă și servicii (circa 2 milioane lei vs. 2020), 
în termen de plată și cu care s-au negociat condiții de plată mai avantajoase. 

La 31.12.2020, MAMBricolaj avea datorii pe termen lung – leasing-uri - în valoare de 3,2 milioane lei. 
Contractul de leasing pentru achiziția terenului și imobilului din Ghencea unde a fost deschis în martie 2021 
un nou magazin MAMBricolaj.  
 
La 30.06.2021, situația datoriilor pe termen lung a înregistrat o scădere de 0,6 milioane lei față de nivelul 
anului 2020.  
 
Capitalul propriu înregistrat la 31.12.2020 a fost de 15,4 milioane lei, înregistrând o creștere de 294% față 
de anul precedent. Capitalul propriu a crescut în 2020 în principal ca urmare a emiterii de noi acțiuni care 
au fost oferite investitorilor în plasamentul privat. Prima de emisiune la emiterea de acțiuni a fost de 8,4 
milioane lei.  
 
La 30.06.2021, rezultatele interimare indică o scădere in capitalurile proprii de circa 0,5 milioane lei, 
diferență temporară din impactul investițional aferent perioadei. 
 

 

                                                                               Comparatii cu inceputul de an 31.12.2019 30.06.2020 Evolutie % -/+ 31.12.2021 30.06.2021 Evolutie % -/+

1,396,662 1,493,585 96,923      ▲ 7% 11,830,152 14,054,059 2,223,907   ▲ 19%

2,881,195 3,112,399 231,204    ▲ 8% 4,197,458   7,405,749   3,208,291   ▲ 76%
1,886,470 1,460,401 (426,069)   ▲ -23% 2,546,265   1,733,953   (812,312)     ▲ 32%

-            -            -            ▬ 2,000,000   3,000,000   1,000,000   ▲ 50%
1,029,008 2,564,706 1,535,698 ▲ 149% 6,615,005   1,873,510   (4,741,495)  ▼ -72%
5,796,673 7,137,506 1,340,833 ▲ 23% 15,358,728 14,013,212 (1,345,516)  ▼ -9%

-            -            ▬ 179,277      179,277      ▲
7,193,335 8,631,091 1,437,756 ▲ 20% 27,188,880 28,246,548 1,057,668   ▲ 4%

3,556,663 3,965,934 409,272    ▼ -12% 8,574,021   10,776,723 2,202,702   ▼ -26%

114,688    114,688    ▼ 3,225,292   2,628,359   (596,933)     ▲ 19%

3,636,672 4,550,469 913,797    ▲ 25% 15,389,567 14,841,466 (548,101)     ▼ -4%
7,193,335 8,631,091 1,437,757 ▲ 20% 27,188,880 28,246,548 1,057,668   ▲ -4%TOTAL PASIV

F. CAPITALURI PROPRII - TOTAL                                                                                                                                                                           

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                                                                                                                                                                                       

                                ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                                                                                                                                                                    

C. CHELTUIELI IN AVANS                                                                                                                                                                                                        

TOTAL ACTIV

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE < 1 AN

E. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE > 1 AN

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT                                                                                                                                                              

I.STOCURI                                                                  

II.CREANTE

A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                                                                                                                   

                                 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                                                                                                                                                                    
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Analiza Fluxului de numerar  
Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională la semestru pentru 
rezultatele intermediare ale exercițiului financiar pentru 2021. Compania MAMBricolaj consideră 
important să prezinte această analiză investitorilor ca parte integrantă a poziției financiare curente a 
societății. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXUL DE NUMERAR/ CASHFLOW
(RON) Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Y2021
Rezultat net 81,167 131,123 -155,757 61,421 259,267 127,310 504,530
Ajustari

Amortizare 32,942 38,191 41,600 43,221 69,175 70,271 295,400
Variatii capital de lucru 0                

Stocuri 63,167 238,460 -3,568,575 1,166,210 -438,165 -669,391 -3,208,293
Clienti -215,259 69,880 -15,496 -55,570 193,481 -7,834 -30,799
Alte creante, ch. in avans 303 -65,723 -399,461 222,761 -128,836 -17,842 -388,799
Furnizori -688,500 419,344 4,352,273 -2,096,912 716,138 12,518 2,714,862
Alte datorii, ven in avans 7,707 74,240 -228,648 -143,506 154,306 -130,249 -266,150

Cash net din operare -718,472 905,515 25,935 -802,374 825,366 -615,217 -379,248

Cash net din investitii -153,908 -655,346 -491,633 -181,943 -178,771 -857,702 -2,519,303

Activitatea de finantare
Investitii TS 0 0 -1,000,000 0 0 0 -1,000,000
Imprumuturi banci TS 0 0 0 0 0 345,015 345,015
Datorii TL -1,646,762 -9,561 -9,603 -160,794 -36,425 -1,606,592 -3,469,737
Leasing TS 0 0 0 -677,200 0 2,281,778 1,604,578
Prime de capital 0 0 0 0 0 0 0
Modificari rezerve 0 0 0 0 0 0 0
Crestere cap social 0 0 0 677,200 0 0 677,200

Cash net din finantare -1,646,762 -9,561 -1,009,603 -160,794 -36,425 1,020,201 -1,842,944

Cash net -2,519,142 240,608 -1,475,302 -1,145,111 610,169 -452,718 -4,741,495

Cash la inceput 6,615,005 4,095,863 4,336,471 2,861,169 1,716,058 2,326,228 6,615,005

Cash la sfarsit 4,095,863 4,336,471 2,861,169 1,716,058 2,326,228 1,873,510 1,873,510

DEPOZITE CASH 2,000,000    1,000,000   3,000,000  
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Principalii Indicatori Economico-Financiari  

 
 
RISCURI 
Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atenția managementului este concentrată 
pe identificarea riscurilor și incertitudinilor emergente pentru a realiza eficient managementul 
evenimentelor de risc atât la nivel operațional cât și a riscurilor asociate schimbărilor legislative sau 
economice. 

RISCUL DE PREȚ -  este asociat schimbărilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor 
oferite pe piață de către o companie, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. MAMBricolaj 
practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora în funcție de evoluția prețurilor pe 
piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local.  

În contextul de piață actual acest risc devine semnificativ și cu impact în marja de profitabilitate a companiei 
atât prin prisma creșterii prețurilor la marfă și transport – logistica cât și a mediului concurențial în creștere 
care nu dă posibilitatea de a transfera impactul în prețurile de vânzare la clientul final (care va comuta spre 
oferte mai avantajoase ca și preț).  

RISCUL DE CASH-FLOW - acesta reprezintă riscul ca societatea să nu-și poată onora obligațiile de plată la 
scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea unui nivel suficient 
de numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități de credit contractate adecvat. 
Modelul de afaceri al companiei, unde toate achizițiile sunt plătite imediat după achiziție, ajută la 
gestionarea fluxului de numerar. Compania monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din 
încasarea creanțelor comerciale, precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor 
comerciale și a altor datorii. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate 
după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine. De asemenea, compania asigura un 
echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor. 

Indicatori financiari Dec-19 Dec-20 Jun-21
Profitabilitate operationala

Marja Brută (YTD) 30% 32% 34%
Profit Net margin (YTD) 9% 9% 2%
Profit Net Normalizat 9% 9% 5%
EBIT margin (YTD) 10% 10% 2%
EBITDA Margin (YTD) 11% 11% 4%
EBITDA Margin Normalizat 10% 10% 9%
EBIT margin Normalizat (YTD) 11% 11% 7%

Managementul capitalului de lucru
Active curente/Venituri 20% 38% 28%
Lichiditate curenta 1.6 2.7 1.3
Lichiditate imediata 0.8 2.0 0.6
Ciclul de conversie al cash-ului (zile) 4 -16 -15

Rotatia activelor (TAT) 4.1 2.3 1.8
Grad de indatorare (D/A) 49% 43% 47%
Multiplicatorul capitalului 2.0 1.8 1.9
Rentabilitatea activelor (ROA) 38% 21% 14%
Rentabilitatea capitalului (ROE) 76% 38% 27%
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RISCUL DE CREDIT - acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile 
conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere 
financiară. Compania este expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru 
creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții 
financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare. 

RISCUL DE LICHIDITATE –  Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca societatea să nu fie în măsură să 
își onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile. Riscul de lichiditate este asociat 
deținerii de active imobilizate sau financiare. Având în vedere modelul său de afaceri, compania a menținut 
de-a lungul anilor un nivel ridicat de lichiditate și și-a finanțat dezvoltarea în primul rând prin capitaluri 
proprii. Prin urmare, compania nu deține datorii semnificative, nici pe termen scurt nici pe termen lung, iar 
datoria la 30.06.2021 a reprezentat 47.8% din capitalurile proprii ale companiei în linie cu 2020. În cazul 
apariției riscului de lichiditate, compania deține imobilizări corporale - terenuri în București. Dacă este 
necesar, emitentul ar putea potențial lichida aceste active. Dacă este cazul și în funcție de urgență, aceste 
active ar putea fi lichidate la un preț mai mic decât prețul pieței pentru a-și îndeplini obligațiile cu datoriile. 
Vânzarea activelor operaționale ar putea rezulta în repercusiuni serioase asupra capacităților viitoare de 
generare a veniturilor companiei. 

RISCUL ASOCIAT PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII – compania considera că are un plan moderat de 
dezvoltare care, în caz de necesitate, poate fi ajustat corespunzător cu resursele disponibile. De asemenea, 
o criză financiară ar putea determina bugete mai mici pentru gospodării, în consecință reducerea 
cheltuielilor alocate pentru mobilier, dotare și întreținerea locuințelor și astfel ar duce la scăderea 
comenzilor și reducerea veniturilor din vânzare a companiei. Cu toate acestea, chiar și în situația reducerii 
în ansamblu a cheltuielilor alocate mobilierului, compania este bine poziționată deoarece se adresează 
publicului larg și oferă și soluții de mobilier mai ieftine decât cele standard. 

RISCUL ASOCIAT CU REALIZAREA PROGNOZELOR - prognozele financiare sunt realizate în cadrul unei analize 
interne întâi la 6 luni, apoi revizuita la 1 an, aceasta analiză fiind întocmită de directorii de magazine, ulterior 
aprobată de echipa executivă. Bugetul privind vânzările ulterioare este realizat într-o manieră prudentă, 
însă există riscul de neîndeplinire al acestuia, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie 
pot fi semnificativ diferite de cele prognozate ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior 
sau al căror impact negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat la momentul realizării analizei interne. 

RISC PANDEMIC – la momentul publicării acestui raport, Romania continuă să se confrunte cu o creștere a 
numărului de cazuri COVID-19 cauzată de răspândirea variantei Delta a virusului. În 2021, România continuă 
să se afle în starea de alertă și implementează măsuri succesive și diferențiate de relaxare la nivel național 
cât și specific la nivel de localități și orașe. Cu toate acestea, în cazul în care numărul de cazuri de COVID-19 
începe să crească rapid din nou, există probabilitatea să fie implementată și în România o nouă perioadă de 
carantină, inclusiv închiderea treptată a frontierelor, limitarea sau interzicerea circulației de persoane sau 
vehicule în/către anumite zone. Carantina poate afecta operabilitatea și activitatea companiei de 
aprovizionare cu marfă sau vânzare a acesteia către clienți în magazinele din cadrul rețelei (preponderent 
acum în București). 

Adaptarea rapidă la noua realitate, care a contribuit la diminuarea efectului pandemiei la nivelul activității 
MAMBRICOLAJ, a pregătit deja conducerea pentru un răspuns adecvat în situația în care vor fi operate 
restricții la nivel local și național. 

Investitorii sunt încurajați să ia în considerare ca astfel de evenimente pot avea un impact negativ asupra 
activității companiei.  

RISCUL PRIVIND CONCURENȚA – intrarea unor noi competitori pe piață, în special din afara României va 
intensifica concurenta și va pune presiune asupra activității desfășurate de companie, având riscul de a 
înregistra o scădere a profitului și chiar intrarea în insolvență a companiei. Pentru a mitica acest risc, 
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compania consolidează punctele tari ale firmei (gama largă de produse; raport calitate-preț bine apreciat 
de client pentru produse s.a.) pentru a creștere gradul de fidelizare a clienților.  

RISCUL PRIVIND DEPĂȘIREA TERMENELOR DE LIVRARE – unele depășiri ale termenelor de livrare 
periclitează capacitatea de a respecta angajamentul convenit cu clientul și scade astfel satisfacția acestuia 
și posibilitatea unei noi comenzi din partea acestui client. Aceste depășiri ale termenelor de livrare pot duce 
la returnarea mărfii, pierderea clientului și chiar solicitarea de  despăgubiri din partea acestuia. Pentru a 
putea gestiona volumul de livrări și a evita pe cât posibil depășirea termenelor de livrare, compania planifică 
cât mai obiectiv etapele de furnizare a produselor și serviciilor în baza expertizei și a cunoștințelor 
organizaționale, punând  accent pe coordonarea muncii în echipă cu sprijinul managementului.  

RISCUL DE SCĂDERE A STANDARDELOR DE SERVIRE A CLIENŢILOR – scăderea standardelor serviciilor oferite 
clienților poate duce la pierderea bunei reputații a companiei și implicit a reducerii numărului de clienți din 
magazine, respectiv site-ul online. În vederea menținerii unor standarde înalte, compania planifică sesiuni 
de formare cu angajații, cursuri de calificare încă de la angajare, pentru a se asigura că vor parcurge toate 
aceste etape ale servirii. De asemenea, compania evaluează periodic angajații și desfășoară instruiri și 
discuții periodice, pentru a avea angajați motivați, interesați și implicați. 

RISCUL PIERDERII REPUTAȚIEI - este un risc inerent activității Emitentului, reputația fiind deosebit de 
importantă în mediul de afaceri, mai ales în cazul în care compania dorește extinderea activității și în alte 
zone din București sau chiar în alte orașe.  

RISCUL PRIVIND ANGAJAȚII – ofertă redusă la recrutarea forței de muncă cu aptitudini sau calificare în 
domeniul de activitate al firmei reprezintă un risc pentru companie. Dificultatea angajării, dar și păstrarea 
actualei forței de muncă cu aptitudini în domeniu, reprezintă un risc pentru companie, aceasta putând să 
întâmpine dificultăți precum scăderea profitului și chiar intrarea în insolvență. Pentru a diminua pe cât este 
posibil acest risc, compania a decis intensificarea acțiunilor de recrutare, dar și apelarea la serviciile 
Agențiilor de recrutare și selecție personal. În cadrul acestui risc, este inclus și riscul asociat cu persoanele 
cheie, compania depinzând de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a angajaților calificați. 
Rentabilitatea pe termen mediu și lung a companiei depinde, în mare măsură, de performanța angajaților 
calificați, a personalului și conducerii executive, deosebit de importanți pentru dezvoltarea sa. 

RISCURI ECONOMICE GENERALE - activitățile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și la condițiile 
economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic instabil pot avea efecte 
negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. 
Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei. Piețele financiare 
internaționale au resimțit efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au 
resimțit și pe piața financiara românească sub forma lichidității scăzute a pieței de capital, precum și printr-
o creștere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe 
viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta și eventualele pierderi semnificative suferite de piață 
financiara internațională, cu implicații majore pe piață locala, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a 
obține împrumuturi sau finanțări noi, în condiții sustenabile. 

RISC PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – în cadrul activității sale, compania 
colectează, stochează și utilizează date care sunt protejate de legi privind protecția datelor cu caracter 
personal. Cu toate că Emitentul ia masuri de precauție în vederea protejării datelor clienților, în 
conformitate cu cerințele legale privind protecția vieții private, mai ales în contextul implementării 
Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/79 și în Romania (începând cu 25 mai 2018), 
riscurile privind scurgerea de date nu pot fi complet eliminate.  

RISCUL FISCAL ȘI JURIDIC - compania este guvernată de legislația din România și chiar dacă legislația din 
România a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot apărea modificări ulterioare, 
respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activității companiei. 
Legislația din România este adesea neclară, supusă unor interpretări și implementări diferite și modificări 
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frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventuale evenimente generate de aplicarea 
acestora, se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea 
emitentului. 

RISCUL ASOCIAT ALTOR TIPURI DE LITIGII - în contextul derulării activității sale, emitentul este supus unui 
risc de litigii, printre altele, ca urmare a modificărilor și dezvoltării legislației. Este posibil ca emitentul să fie 
afectat de alte pretenții contractuale, plângeri și litigii, inclusiv de la contrapărți cu care are relații 
contractuale, clienți, concurenți sau autorități de reglementare, precum și de orice publicitate negativă pe 
care o atrage un astfel de eveniment.  

La momentul întocmirii acestui raport, MAMBricolaj S.A. nu era implicat în niciun litigiu în calitate 
procesuală activă sau pasivă. 

ALTE RISCURI - investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior 
sunt cele mai semnificative riscuri de care compania are cunoștință la momentul redactării acestui raport. 
Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate 
activității emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că aceasta cuprinde toate riscurile relevante. 
Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință la momentul redactării 
raportului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările 
emitentului și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui 
să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției. 

IMPACT ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Activitatea profesională a MAMBricolaj S.A. nu are un impact asupra mediului înconjurător.  Nu exista litigii 
și nici nu se preconizează apariția de litigii legate de protecția mediului înconjurător.  
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ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ/ PROGNOZA 2021  
Datele de Buget de Venituri si Cheltuieli 2021 prezentate, împreună cu principalele ipoteze pe care 
compania și-a bazat previziunea sunt aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor MAMBRICOLAJ 
SA din 22.04.2021 si reprezintă previziunea la nivel de 2021 care este în vigoare și valabilă la data 
publicării acestui raport. 

Declaratie privind prognozele      
În prezent, Societatea nu are o politică formalizată de prognoze, dar întocmește estimări lunare la nivel de 
magazine și la nivel de Societate. Aceste estimări sunt revizuite și actualizate periodic de către Societate, 
fiind adaptate în funcție de situația activității curente și a mediului în care activează. Un factor important 
este reprezentat de informațiile primite de la magazine, privind nivelul vânzărilor, a stocurilor și a 
comenzilor clienților. Analiza internă este efectuată întâi la 6 luni, apoi la 1 an și este realizată de către 
directorii de magazine, urmând a fi ulterior aprobată în ședințele cu echipa executivă.  

Estimările privind viitorul sunt realizate cu bună-credință de către managementul societății, care se bazează 
pe informațiile curente, dar și pe diverse procese interne rezonabile. Tendințele actuale de piață cât și riscul 
pandemic, inflaționist și de preț pot influența și impacta rezultatele prognozate ale societății pentru 
Semestrul 2 al anului 2021. 

In perioada următoare și conform aprobării AGA din 22.04.2021. SC MAMBricolaj va demara operațiunea 
de majorare a capitalului social și atragerea de noi resurse pentru dezvoltare de la investitori. Majorarea 
capitalului social se realizează prin oferirea acțiunilor noi spre subscriere, în cadrul dreptului de preferință, 
către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului 
social, care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora și 
persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare 
a acestora. Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa 
de Valori București. 

Sumele care vor fi atrase în cadrul ofertei descrise în prezentul prospect vor fi folosite, în principal, pentru 
susținerea planurilor de dezvoltare ale Emitentului. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin 
majorarea de capital va fi determinată de managementul societății, în funcție de cuantumul sumelor 
efectiv atrase și de oportunitățile identificate – în principal magazinul de la Brașov și pentru deschiderea 
unei alte locații fie în Iași sau București (semestrul 1 din 2022).  

Pentru 2021, compania își menține obiectivul strategic de a deschide al patrulea magazin MAMBricolaj în 
Brașov, în luna octombrie. Noua investiție în magazinul de 1.500 mp se va cifra la 0,5 milioane de euro în 
amenajare și echipamente/utilaje pentru atelier la care se va adăuga un capital de lucru necesar de circa 
0,9 milioane de lei pentru stocuri, personal, marketing, chirii).  
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Tranzacții Semnificative 
 
Informațiile financiare interimare prezentate în prezentul raportul semestrial pentru exercițiul financiar al 
anului 2021 preluate din situațiile financiare semestriale întocmite la 30.06.2021 au fost auditate. 
 
La acest raport se anexează formularele de raportare financiara (bilanț, Cont de profit și pierdere, date 
informative Bilanț semestrial la 30.06.2021), raportul auditorului și declarația administratorului care sunt 
parte integrantă a acestui raport. 

 

 

Cristian GĂVAN  

 

_______________ 

Administrator Unic 
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DECLARAȚIA CONDUCERII 
 
   

București, 31 August 2021 

 

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare interimare pentru 

perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a 

activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor MAMBricolaj S.A. și 

că raportul semestrial oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor 

importante care au loc în exercițiul financiar 2021 și a impactului acestora asupra situațiilor 

financiare ale companiei. 

 

 

Cristian GĂVAN  

 

_______________ 

Administrator Unic 
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��������������EJO�DBSF�WFOJUVSJMF�PĆJOVUF�EF�MB�FOUJUǊ́JMF�BGJMJBUF �� ��
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SE� ���������� ����������

" # � �
"WBOTVSJ�BDPSEBUF�QFOUSV�JNPCJMJ[ǊSJ�OFDPSQPSBMF���
	DU������
��EJO�DBSF�

�� ��

����������BWBOTVSJ�BDPSEBUF�FOUJUǊǹJMPS�OFBGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�
QFOUSV�JNPCJMJ[ǊSJ�OFDPSQPSBMF�	EJO�DU������


�� ��B�
	���
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����������BWBOTVSJ�BDPSEBUF�FOUJUǊǹJMPS�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�QFOUSV�
JNPCJMJ[ǊSJ�OFDPSQPSBMF�	EJO�DU������


�� ��C�
	���


"WBOTVSJ�BDPSEBUF�QFOUSV�JNPCJMJ[ǊSJ�DPSQPSBMF���
	DU������
��EJO�DBSF�

�� �� ������

����BWBOTVSJ�BDPSEBUF�FOUJUǊǹJMPS�OFBGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�QFOUSV�
JNPCJMJ[ǊSJ�DPSQPSBMF�	EJO�DU������


�� ��B�
	���


����BWBOTVSJ�BDPSEBUF�FOUJUǊǹJMPS�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�QFOUSV�
JNPCJMJ[ǊSJ�DPSQPSBMF�	EJO�DU������


�� ��C�
	���


��*NPCJMJ[ǊSJ�GJOBODJBSF�ÔO�TVNF�CSVUF�	SE�������
��� �� �� ������� �������
��������"D́JVOJ�EF́JOVUF�MB�FOUJUǊ́JMF�BGJMJBUF�JOUFSFTF�EF�
QBSUJDJQBSF�BMUF�UJUMVSJ�JNPCJMJ[BUF�ǵJ�PCMJHB́JVOJ�ÔO�TVNF�
CSVUF�	SE�������������������
���

�� ��

�����������BD́JVOJ�OFDPUBUF�FNJTF�EF�SF[JEFOUJ �� ��

�����������QǊŚJ�TPDJBMF�FNJTF�EF�SF[JEFOUJ �� ��

������������BDUJVOJ�TJ�QBSUJ�TPDJBMF�FNJTF�EF�OFSF[JEFOUJEJO�DBSF� �� ��

����������������������EFUJOFSJ�EF�DFM�QVUJO���� �� ��B�
	���


������������PCMJHBUJVOJ�FNJTF�EF�OFSF[JEFOUJ �� ��

�����$SFBÓF�JNPCJMJ[BUF�ÔO�TVNF�CSVUF�	SE�������
��� �� �� ������� �������

������������DSFBÓF�JNPCJMJ[BUF�ÔO�MFJ�TJ�FYQSJNBUF�JO�MFJ�B�DBSPS�
EFDPOUBSF�TF�GBDF�JO�GVODUJF�EF�DVSTVM�VOFJ�WBMVUF��
�	EJO�DU�����


�� �� ������� �������

������������DSFBÓF�JNPCJMJ[BUF�ÔO�WBMVUǊ�	EJO�DU�����
 �� ��

$SFBÓF�DPNFSDJBMF�BWBOTVSJ�QFOUSV�DVNQǊSǊSJ�EF�CVOVSJ�EF�
OBUVSB�TUPDVSJMPS�ǷJ�QFOUSV�QSFTUǊSJ�EF�TFSWJDJJ�BDPSEBUF�
GVSOJ[PSJMPS�ǵJ�BMUF�DPOUVSJ�BTJNJMBUF�ÔO�TVNF�CSVUF��
	DU�������������������������������
��EJO�DBSF�

�� ��

��DSFBOǹF�DPNFSDJBMF�ÔO�SFMBǹJB�DV�FOUJUǊǹJMF�OFBGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�
BWBOTVSJ�QFOUSV�DVNQǊSǊSJ�EF�CVOVSJ�EF�OBUVSB�TUPDVSJMPS�ǷJ�QFOUSV�
QSFTUǊSJ�EF�TFSWJDJJ�BDPSEBUF�GVSOJ[PSJMPS�OFBGJMJBǹJ�OFSF[JEFOǹJ�ǷJ�BMUF�
DPOUVSJ�BTJNJMBUF�ÔO�TVNF�CSVUF�ÔO�SFMBǹJF�DV�OFBGJMJBǹJJ�OFSF[JEFOǹJ�
	EJO�DU���������EJO�DU���������EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU�����


�� ��

��DSFBOǹF�DPNFSDJBMF�ÔO�SFMBǹJB�DV�FOUJUǊǹJMF�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�
BWBOTVSJ�QFOUSV�DVNQǊSǊSJ�EF�CVOVSJ�EF�OBUVSB�TUPDVSJMPS�ǷJ�QFOUSV�
QSFTUǊSJ�EF�TFSWJDJJ�BDPSEBUF�GVSOJ[PSJMPS�BGJMJBǹJ�OFSF[JEFOǹJ�ǷJ�BMUF�
DPOUVSJ�BTJNJMBUF�ÔO�TVNF�CSVUF�ÔO�SFMBǹJF�DV�BGJMJBǹJJ�OFSF[JEFOǹJ�	EJO�
DU���������EJO�DU���������EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU�����


�� ��B�
	���


$SFBÓF�OFÔODBTBUF�MB�UFSNFOVM�TUBCJMJU��
	EJO�DU���������EJO�DU���������EJO�DU��������EJO�DU�����


�� �� ������� �������

$SFBÓF�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�QFSTPOBMVM�ǵJ�DPOUVSJ�BTJNJMBUF�
�	DU������������
������

�� ��

�$SFBÓF�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�CVHFUVM�BTJHVSǊSJMPS�TPDJBMF�ǵJ�CVHFUVM�
TUBUVMVJ�	EJO�DU����������������������������������������
����������������������������
��	SE����MB���


�� �� ������ ������

�����������DSFBOUF�JO�MFHBUVSB�DV�CVHFUVM�BTJHVSBSJMPS�TPDJBMF�
	DU�������������


�� �� ������ ������

����������DSFBOUF�GJTDBMF�JO�MFHBUVSB�DV�CVHFUVM�TUBUVMVJ��
	DU��������������������������


�� �� ������ ������

�����������TVCWFOUJJ�EF�JODBTBU	DU����
 �� ��

�����������GPOEVSJ�TQFDJBMF���UBYF�TJ�WBSTBNJOUF�BTJNJMBUF�	DU����
 �� ��

�����������BMUF�DSFBOUF�JO�MFHBUVSB�DV�CVHFUVM�TUBUVMVJ	DU�����
 �� ��
$SFBOǹFMF�FOUJUǊǹJJ�ÔO�SFMBǹJJMF�DV�FOUJUǊǹJMF�BGJMJBUF�
	DU�����
��EJO�DBSF�

�� �� ������

������������DSFBÓF�DV�FOUJUǊ́J�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF��
���������	EJO�DU�����
�EJO�DBSF�

�� ��
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�����������������DSFBÓF�DPNFSDJBMF�DV�FOUJUǊ́J�BGJMJBUF�
�����������������OFSF[JEFOUF�	EJO�DU�����


�� ��

$SFBÓF�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�CVHFUVM�BTJHVSǊSJMPS�TPDJBMF�ǵJ�CVHFUVM�
TUBUVMVJ�OFÔODBTBUF�MB�UFSNFOVM�TUBCJMJU�(din ct. 431+ din ct. 
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

�� ��

�"MUF�DSFBÓF�	DU�������������������������������������������
�
EJO�DBSF�

�� �� ���

���������EFDPOUBSJ�QSJWJOE�JOUFSFTFMF�EF�QBSUJDJQBSF�EFDPOUBSJ�DV�
BDUJPOBSJJ��BTPDJBUJJ��QSJWJOE��DBQJUBMVM�EFDPOUBSJ�EJO�
PQFSBUJVOJ�JO�QBSUJDJQBUJF�	DU�������������


�� ��

���������BMUF�DSFBOUF�JO�MFHBUVSB�DV�QFSTPBOFMF�GJ[JDF�TJ�
QFSTPBOFMF�KVSJEJDF�BMUFMF�EFDBU�DSFBOUFMF�JO�MFHBUVSB�DV�
JOTUJUVUJJMF�QVCMJDF�	JOTUJUVUJJMF�TUBUVMVJ
�
�������������	EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU���������


�� ��

��������TVNFMF�QSFMVBUF�EJO�DPOUVM�����h"WBOTVSJ�EF�USF[PSFSJFh�
SFQSF[FOUÉOE�BWBOTVSJMF�EF�USF[PSFSJF�BDPSEBUF�QPUSJWJU�MFHJJ�
ǵJ�OFEFDPOUBUF�QÉOǊ�MB�EBUB�EF�SBQPSUBSF�	EJO�DU�����


�� ��

��%PCÉO[J�EF�ÔODBTBU�	DU������
���EJO�DBSF����� �� ��
��������������EF�MB�OFSF[JEFOUJ �� ��

�%PCÉO[J�EF�ÔODBTBU�EF�MB�OFSF[JEFOǹJ�	EJO�DU���������EJO�DU��
����


�� ��B�
	���


�7BMPBSFB�ÔNQSVNVUVSJMPS�BDPSEBUF�PQFSBUPSJMPS��
FDPOPNJDJ ****) �� ��

��*OWFTUJ́JJ�QF�UFSNFO�TDVSU�ÔO�TVNF�CSVUF�	DU������������������
��������EJO�DU����
�EJO�DBSF�

�� �� ���������

�����������BD́JVOJ�OFDPUBUF�FNJTF�EF�SF[JEFOUJ �� ��

�����������QǊŚJ�TPDJBMF�FNJTF�EF�SF[JEFOUJ �� ��

�����������BDUJVOJ�FNJTF�EF�OFSF[JEFOUJ �� ��

�����������PCMJHBUJVOJ�FNJTF�EF�OFSF[JEFOUJ �� ��

�����������EFǹJOFSJ�EF�PCMJHBǹJVOJ�WFS[J �� ��B�
	���


�"MUF�WBMPSJ�EF�ÔODBTBU�	DU�������������
��������� �� ��
�$BTB�ÔO�MFJ�ǵJ�ÔO�WBMVUǊ�	SE�������
 �� �� ��������� �������
������������ÔO�MFJ�	DU������
� �� �� ��������� �������
������������ÔO�WBMVUǊ�	DU������
 ��� ��
�$POUVSJ�DVSFOUF�MB�CǊODJ�ÔO�MFJ�ǵJ�ÔO�WBMVUǊ�	SE������
 ��� �� ����� �������

����������ÔO�MFJ�	DU������
�EJO�DBSF� ��� �� �������

��������������DPOUVSJ�DVSFOUF�ÔO�MFJ�EFTDIJTF�MB�CǊODJ�OFSF[JEFOUF ��� ��

����������ÔO�WBMVUǊ�	DU������
�EJO�DBSF�� ��� �� ����� �����
          - conturi curente în WBMVUǊ�EFTDIJTF�MB�CǊODJ� 
���������������OFSF[JEente

��� ��

�"MUF�DPOUVSJ�DVSFOUF�MB�CǊODJ�ǵJ�BDSFEJUJWF�	SE������
 ��� �� �������

�������������TVNF�ÔO�DVST�EF�EFDPOUBSF�BDSFEJUJWF�ǵJ�BMUF�WBMPSJ�EF�
ÔODBTBU�ÔO�MFJ�	DU���������EJO�DU�������������
��������

��� �� �������

�������������TVNF�ÔO�DVST�EF�EFDPOUBSF�ǵJ�BDSFEJUJWF�ÔO�WBMVUǊ�	EJO�
DU�������������


��� ��

%BUPSJJ�	SE������������������������������������������������
���������������������
 ��� �� ��������� ����������

$SFEJUF�CBODBSF�FYUFSOF�QF�UFSNFO�TDVSU�	DSFEJUF�QSJNJUF�EF�
MB�JOTUJUVǹJJ�GJOBODJBSF�OFSF[JEFOUF�QFOUSV�DBSF�EVSBUB�
DPOUSBDUVMVJ�EF�DSFEJU�FTUF�NBJ�NJDB�EF���BO
��
	EJO�DU�����
�	SE�������
�

��� �� �������
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������������������ÔO�MFJ ��� �� �������

������������������ÔO�WBMVUǊ ��� ��
�$SFEJUF�CBODBSF�FYUFSOF�QF�UFSNFO�MVOH��	DSFEJUF�QSJNJUF�EF�
MB�JOTUJUVǹJJ�GJOBODJBSF�OFSF[JEFOUF�QFOUSV�DBSF�EVSBUB�
DPOUSBDUVMVJ�EF�DSFEJU�FTUF�NBJ�NBSF�TBV�FHBMǊ�DV���BO
�
	EJO�DU�����
�	SE��������
�

��� ��

��������������������ÔO�MFJ ��� ���

��������������������ÔO�WBMVUǊ��� ��� ���
�$SFEJUF�EF�MB�USF[PSFSJB�TUBUVMVJ�TJ�EPCBO[JMF�BGFSFOUF�	DU��
�������EJO�DU������


��� ���

�"MUF�ÔNQSVNVUVSJ�ǵJ�EPCÉO[JMF�BGFSFOUF�	DU����������������
�����������
�	SE���������
 ��� ���

���������������������ÔO�MFJ�TJ�FYQSJNBUF�JO�MFJ�B�DBSPS�EFDPOUBSF�TF�GBDF�
JO�GVODUJF�EF�DVSTVM��VOFJ�WBMVUF�

��� ���

���������������������ÔO�WBMVUǊ ��� ���

�"MUF�ÔNQSVNVUVSJ�ǵJ�EBUPSJJ�BTJNJMBUF�	DU�����
�EJO�DBSF� ��� ��� ���������

��������������������WBMPBSFB�DPODFTJVOJMPS�QSJNJUF�	EJO�DU�����
 ��� ���

��������������������WBMPBSFB�PCMJHBǹJVOJMPS�WFS[J�FNJTF�EF�FOUJUBUF ��� ���B�
	���


�%BUPSJJ�DPNFSDJBMF�BWBOTVSJ�QSJNJUF�EF�MB�DMJFÓJ�ǵJ�BMUF�
DPOUVSJ�BTJNJMBUF�ÔO�TVNF�CSVUF�	DU��������������������������
���������
��EJO�DBSF�

��� ��� ��������� ���������

���EBUPSJJ�DPNFSDJBMF�ÔO�SFMBǹJB�DV�FOUJUǊǹJMF�OFBGJMJBUF�
OFSF[JEFOUF�BWBOTVSJ�QSJNJUF�EF�MB�DMJFOǹJ�OFBGJMJBǹJ�
OFSF[JEFOǹJ�ǷJ�BMUF�DPOUVSJ�BTJNJMBUF�ÔO�TVNF�CSVUF�ÔO�SFMBǹJF�
DV�OFBGJMJBǹJJ�OFSF[JEFOǹJ�	EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU������
��EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU�����


��� ��� ��������� ���������

��EBUPSJJ�DPNFSDJBMF�ÔO�SFMBǹJB�DV�FOUJUǊǹJMF�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�
BWBOTVSJ�QSJNJUF�EF�MB�DMJFOǹJ�BGJMJBǹJ�OFSF[JEFOǹJ�ǷJ�BMUF�DPOUVSJ�
BTJNJMBUF�ÔO�TVNF�CSVUF�ÔO�SFMBǹJF�DV�BGJMJBǹJJ�OFSF[JEFOǹJ�	EJO�
DU��������EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU��������EJO�DU��������
EJO�DU�����


��� ���B�
	���


%BUPSJJ�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�QFSTPOBMVM�ǵJ�DPOUVSJ�BTJNJMBUF�	DU��������
����������������������������


��� ��� ������ �������

��%BUPSJJ�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�CVHFUVM�BTJHVSǊSJMPS�TPDJBMF�ǵJ�CVHFUVM�
TUBUVMVJ�	DU�������������������������������������������������
������������������
�	SE�����MB����


��� ��� ������� �������

�����������������EBUPSJJ�JO�MFHBUVSB�DV�CVHFUVM�BTJHVSBSJMPS�TPDJBMF�
	DU�������������


��� ��� ������ �������

�����������������EBUPSJJ�GJTDBMF�JO�MFHBUVSB�DV�CVHFUVM�TUBUVMVJ�
	DU��������������������������


��� ��� ������� �������

�����������������GPOEVSJ�TQFDJBMF���UBYF�TJ�WBSTBNJOUF�BTJNJMBUF�
	DU����


��� ��� ������ ������

�����������������BMUF�EBUPSJJ�JO�MFHBUVSB�DV�CVHFUVM�TUBUVMVJ�	DU�����
 ��� ���

%BUPSJJMF�FOUJUǊǹJJ�ÔO�SFMBǹJJMF�DV�FOUJUǊǹJMF�BGJMJBUF�	DU�����
���
EJO�DBSF�

��� ��� ������

������������EBUPSJJ�DV�FOUJUǊ́J�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF��
�
�����������	EJO�DU�����
�EJO�DBSF�

��� ���

����������������DV�TDBEFOǹB�JOJǹJBMǊ�NBJ�NBSF�EF�VO�BO ��� ���

����������������EBUPSJJ�DPNFSDJBMF�DV�FOUJUǊ́JMF�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�
JOEJGFSFOU�EF�TDBEFOǹǊ�	EJO�DU�����


��� ���B�
	���


4VNF�EBUPSBUF�BDUJPOBSJMPS���BTPDJBUJMPS�	DU����
�EJO�DBSF� ��� ���

�������TVNF�EBUPSBUF�BDUJPOBSJMPS���BTPDJBUJMPS�QFST�GJ[JDF ��� ���

�������TVNF�EBUPSBUF�BDUJPOBSJMPS���BTPDJBUJMPS�QFST�KVSJEJDF ��� ���
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"MUF�EBUPSJJ�	DU����������������������������������������������
���������������������
�EJO�DBSF�

��� ���

������������������EFDPOUBSJ�QSJWJOE�JOUFSFTFMF�EF�QBSUJDJQBSF��
EFDPOUBSJ�DV�BDUJPOBSJJ��BTPDJBUJJ�QSJWJOE��DBQJUBMVM�EFDPOUBSJ�
EJO�PQFSBUJJ�JO�QBSUJDJQBUJF��
������	DU�����������������


��� ���

������������������BMUF�EBUPSJJ�JO�MFHBUVSB�DV�QFSTPBOFMF�GJ[JDF�TJ�
QFSTPBOFMF�KVSJEJDF�BMUFMF�EFDBU�EBUPSJJMF�JO�MFHBUVSB�DV�
JOTUJUVUJJMF�QVCMJDF�	JOTUJUVUJJMF�TUBUVMVJ�
 �
�
������������������	EJO�DU����������EJO�DU�����EJO�DU����


��� ���

������������������TVCWFOUJJ�OFSFMVBUF�MB�WFOJUVSJ�	EJO�DU�����
 ��� ���

������������������WBSTBNJOUF�EF�FGFDUVBU�QFOUSV�JNPCJMJ[BSJ�GJOBODJBSF�
TJ�JOWFTUJUJJ�QF�UFSNFO��TDVSU��	DU��������


��� ���

��������������������������WFOJUVSJ�ÔO�BWBOT�BGFSFOUF�BDUJWFMPS�QSJNJUF�QSJO�
USBOTGFS�EF�MB�DMJFÓJ�	DU�����


��� ���

��%PCÉO[J�EF�QMǊUJU�	DU������
�EJO�DBSF�� ��� ���

��������������DǊUSF�OFSF[JEFOǹJ ��� ���B�
	���


��%PCÉO[J�EF�QMǊUJU�DǊUSF�OFSF[JEFOǹJ��
������	EJO�DU���������EJO�DU������


��� ���C�
	���


 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

��� ���

��$BQJUBM�TVCTDSJT�WǊSTBU�	DU������
�EJO�DBSF�� ��� ���

�������������BD́JVOJ�DPUBUF��
 ��� ���

�������������BD́JVOJ�OFDPUBUF��
 ��� ���

�������������QǊŚJ�TPDJBMF ��� ��� ������� �������

�������������DBQJUBM�TVCTDSJT�WBSTBU�EF�OFSF[JEFOUJ�	EJO�DU������
 ��� ���

�#SFWFUF�TJ�MJDFOUF�	EJO�DU����
 ��� ���

�*9��*OGPSNBUJJ�QSJWJOE�DIFMUVJFMJMF�DV�
DPMBCPSBUPSJJ��

/S��
SE� ���������� ����������

" # � �

���$IFMUVJFMJ�DV�DPMBCPSBUPSJJ�	DU�����
 ��� ���

�9��*OGPSNB́JJ�QSJWJOE�CVOVSJMF�EJO�EPNFOJVM�
QVCMJD�BM�TUBUVMVJ

/S��
SE� ���������� ����������

" # � �
�7BMPBSFB�CVOVSJMPS�EJO�EPNFOJVM�QVCMJD�BM�TUBUVMVJ�BGMBUF�ÔO�
BENJOJTUSBSF

��� ���

�7BMPBSFB�CVOVSJMPS�EJO�EPNFOJVM�QVCMJD�BM�TUBUVMVJ�BGMBUF�ÔO�
DPODFTJVOF

��� ���

�7BMPBSFB�CVOVSJMPS�EJO�EPNFOJVM�QVCMJD�BM�TUBUVMVJ�ÔODIJSJBUF ��� ���

9*��*OGPSNB́JJ�QSJWJOE�CVOVSJMF�EJO�QSPQSJFUBUFB�
QSJWBUǊ�B�TUBUVMVJ�TVQVTF�JOWFOUBSJFSJJ�DG��0.'1�
OS����������

/S��
SE� ���������� ����������

" # � �

7BMPBSFB�DPOUBCJMǊ�OFUǊ�B�CVOVSJMPS��
 ��� ���

�9**��$BQJUBM�TPDJBM�WǊSTBU� /S��
SE� ���������� ����������

4VNB�	MFJ
 ���
 4VNB�	MFJ
 ���

" # $PM�� $PM�� $PM�� $PM��

��$BQJUBM�TPDJBM�WǊSTBU�	DU������
��
��
����	SE�����������������������������������


��� ��� ������� 9 ������� 9
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����EF́JOVU�EF�JOTUJUV́JJ�QVCMJDF�	SE���������
 ��� ���

���������EF́JOVU�EF�JOTUJUV́JJ�QVCMJDF�EF�TVCPSE��DFOUSBMǊ ��� ���

���������EF́JOVU�EF�JOTUJUV́JJ�QVCMJDF�EF�TVCPSE���MPDBMǊ ��� ���

����EF́JOVU�EF�TPDJFUǊ́JMF�DV�DBQJUBM�EF�TUBU�EJO�DBSF�� ��� ���

���������DV�DBQJUBM�JOUFHSBM�EF�TUBU ��� ���

���������DV�DBQJUBM�NBKPSJUBS�EF�TUBU ��� ���

���������DV�DBQJUBM�NJOPSJUBS�EF�TUBU ��� ���

����EF́JOVU�EF�SFHJJ�BVUPOPNF ��� ���

����EF́JOVU�EF�TPDJFUǊ́J�DV�DBQJUBM�QSJWBU� ��� ���

����EF́JOVU�EF�QFSTPBOF�GJ[JDF ��� ��� ������� ����� ������� �����

����EF́JOVU�EF�BMUF�FOUJUǊ́J ��� ���
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9***��%JWJEFOEF�EJTUSJCVJUF�BDǹJPOBSJMPS��BTPDJBUJMPS�EJO�
QSPGJUVM�SFQPSUBU

/S��
SE� 4VNF �	MFJ


" # ���� ����
%JWJEFOEF�EJTUSJCVJUF�BDǹJPOBSJMPS��BTPDJBUJMPS�ÔO�QFSJPBEB�EF�SBQPSUBSF�EJO�
QSPGJUVM�SFQPSUBU

��� ���B�
	���
 ���������

9*7��3FQBSUJ[ǊSJ�JOUFSJNBSF�EF�EJWJEFOEF�QPUSJWJU�-FHJJ�OS��
��������

/S��
SE� 4VNF �	MFJ


" # ���� ����

- dividendele interimare repartizate 8) ��� ���C�
	���
 �������

97��$SFBÓF�QSFMVBUF�QSJO�DFTJPOBSF�EF�MB�QFSTPBOF�KVSJEJDF�
�����


/S��
SE� 4VNF �	MFJ


" # ���������� ����������
$SFBÓF�QSFMVBUF�QSJO�DFTJPOBSF�EF�MB�QFSTPBOF�KVSJEJDF�	MB�WBMPBSFB�OPNJOBMǊ
��
EJO�DBSF�

��� ���

�������DSFBÓF�QSFMVBUF�QSJO�DFTJPOBSF�EF�MB�QFSTPBOF�KVSJEJDF�BGJMJBUF ��� ���

$SFBÓF�QSFMVBUF�QSJO�DFTJPOBSF�EF�MB�QFSTPBOF�KVSJEJDF��	MB�DPTU�EF�BDIJ[J́JF
�
EJO�DBSF�

��� ���

�������DSFBÓF�QSFMVBUF�QSJO�DFTJPOBSF�EF�MB�QFSTPBOF�KVSJEJDF�BGJMJBUF ��� ���

97*��7FOJUVSJ�PĆJOVUF�EJO�BDUJWJUǊ́J��BHSJDPMF�������
��
/S��
SE� 4VNF �	MFJ


" # ���������� ����������

7FOJUVSJ�PĆJOVUF�EJO�BDUJWJUǊ́J�BHSJDPMF ��� ���

97**��$IFMUVJFMJ�QSJWJOE�DBMBNJUǊǹJMF�ǷJ�BMUF�FWFOJNFOUF�TJNJMBSF�	DU������
��
EJO�DBSF� ��� ���B�

	���


������������JOVOEBǹJJ ��� ���C�
	���


������������TFDFUǊ ��� ���D�
	���


������������BMVOFDǊSJ�EF�UFSFO ��� ���E�
	���




*/50$.*5

��/S�EF�JOSFHJTUSBSF�JO�PSHBOJTNVM�QSPGFTJPOBM�

h�UPUBM1MBUB@"�

���4FNOBUVSB�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

���4FNOBUVSB�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

��/VNFMF�TJ�QSFOVNFMF

h�DBMJU@JOUPDNJU�

��/VNFMF�TJ�QSFOVNFMF

("7"/�$3*45*"/

"%.*/*453"503

'PSNVMBS�
7"-*%"5

��$BMJUBUFB

����%*3&$503�&$0/0.*$

F30 - pag.8

 �
��
�4VCWFÓJJ�QFOUSV�TUJNVMBSFB�PDVQǊSJJ�GPŚFJ�EF�NVODǊ�	USBOTGFSVSJ�EF�MB�CVHFUVM�TUBUVMVJ�DǊUSF�BOHBKBUPS
���SFQSF[JOUǊ�TVNFMF�BDPSEBUF�BOHBKBUPSJMPS�QFOUSV�QMBUB�
BCTPMWFÓJMPS�JOTUJUV́JJMPS�EF�ÔOWǊ́ǊNÉOU�TUJNVMBSFB�ǵPNFSJMPS�DBSF�TF�ÔODBESFB[Ǌ�ÔO�NVODǊ�ÔOBJOUF�EF�FYQJSBSFB�QFSJPBEFJ�EF�ǵPNBK�TUJNVMBSFB�BOHBKBUPSJMPS�DBSF�
ÔODBESFB[Ǌ�ÔO�NVODB�QF�QFSJPBEB�OFEFUFSNJOBUǊ�ǵPNFSJ�ÔO�WÉSTUǊ�EF�QFTUF����EF�BOJ�ǵPNFSJ�ÔOUSF́JOǊUPSJ�VOJDJ�EF�GBNJMJF�TBV�ǵPNFSJ�DBSF�ÔO�UFSNFO�EF���BOJ�EF�MB�EBUB�
BOHBKǊSJJ�ÔOEFQMJOFTD�DPOEJ́JJMF�QFOUSV�B�TPMJDJUB�QFOTJB�BOUJDJQBUǊ�QBŚJBMǊ�TBV�EF�BDPSEBSF�B�QFOTJFJ�QFOUSV�MJNJUB�EF�WÉSTUǊ�PSJ�QFOUSV�BMUF�TJUVB́JJ�QSFWǊ[VUF�QSJO�
MFHJTMB́JB�ÔO�WJHPBSF�QSJWJOE�TJTUFNVM�BTJHVSǊSJMPS�QFOUSV�ǵPNBK�ǵJ�TUJNVMBSFB�PDVQǊSJJ�GPŚFJ�EF�NVODǊ��
���
�4F�WB�DPNQMFUB�DV�DIFMUVJFMJMF�FGFDUVBUF�QFOUSV�BDUJWJUBUFB�EF�DFSDFUBSF�EF[WPMUBSF�SFTQFDUJW�DFSDFUBSFB�GVOEBNFOUBMǊ�DFSDFUBSFB�BQMJDBUJWǊ�EF[WPMUBSFB�
UFIOPMPHJDǊ�ǷJ�JOPWBSFB�TUBCJMJUF�QPUSJWJU�QSFWFEFSJMPS�0SEPOBOǹFJ�(VWFSOVMVJ�OS����������QSJWJOE�DFSDFUBSFB�ǷUJJOǹJGJDǊ�ǷJ�EF[WPMUBSFB�UFIOPMPHJDǊ�BQSPCBUǊ�DV�NPEJGJDǊSJ�
ǷJ�DPNQMFUǊSJ�QSJO�-FHFB�OS�����������DV�NPEJGJDǊSJMF�ǷJ�DPNQMFUǊSJMF�VMUFSJPBSF��
����
�4F�WB�DPNQMFUB�DV�DIFMUVJFMJMF�FGFDUVBUF�QFOUSV�BDUJWJUBUFB�EF�JOPWBSF��-B�DPNQMFUBSFB�SÉOEVSJMPS�DPSFTQVO[ǊUPBSF�DBQJUPMFMPS�7*�ǷJ�7**�TVOU�BWVUF�ÔO�WFEFSF�
QSFWFEFSJMF�3FHVMBNFOUVMVJ�EF�QVOFSF�ÔO�BQMJDBSF�	6&
�����������BM�$PNJTJFJ�EJO����JVMJF������EF�TUBCJMJSF�B�TQFDJGJDBǹJJMPS�UFIOJDF�ǷJ�B�NPEBMJUǊǹJMPS�ÔO�UFNFJVM�
3FHVMBNFOUVMVJ�	6&
�����������BM�1BSMBNFOUVMVJ�&VSPQFBO�ǷJ�BM�$POTJMJVMVJ�QSJWJOE�TUBUJTUJDJMF�FVSPQFOF�EF�ÔOUSFQSJOEFSF�ǷJ�EF�BCSPHBSF�B����BDUF�KVSJEJDF�ÔO�EPNFOJVM�
TUBUJTUJDJMPS�EF�ÔOUSFQSJOEFSF�QVCMJDBU�ÔO�+VSOBMVM�0GJDJBM�BM�6OJVOJJ�&VSPQFOF�TFSJB�-�OS������EJO����BVHVTU�������1SJO�BDFTU�3FHVMBNFOU�B�GPTU�BCSPHBU�3FHVMBNFOUVM�EF�
QVOFSF�ÔO�BQMJDBSF�	6&
�OS�����������BM�$PNJTJFJ�EJO����PDUPNCSJF������EF�TUBCJMJSF�B�OPSNFMPS�EF�QVOFSF�ÔO�BQMJDBSF�B�%FDJ[JFJ�OS�������������$&�B�1BSMBNFOUVMVJ�
&VSPQFBO�ǷJ�B�$POTJMJVMVJ�QSJWJOE�QSPEVDǹJB�ǷJ�EF[WPMUBSFB�TUBUJTUJDJMPS�DPNVOJUBSF�ÔO�EPNFOJVM�ǷUJJOǹFJ�ǷJ�BM�UFIOPMPHJFJ��
�����
�·O�DBUFHPSJB�PQFSBUPSJMPS�FDPOPNJDJ�OV�TF�DVQSJOE�FOUJUǊ́JMF�SFHMFNFOUBUF�ǵJ�TVQSBWFHIFBUF�EF�#BODB�/B́JPOBMǊ�B�3PNÉOJFJ�SFTQFDUJW�"VUPSJUBUFB�EF�
4VQSBWFHIFSF�'JOBODJBSǊ�TPDJFUǊ́JMF�SFDMBTJGJDBUF�ÔO�TFDUPSVM�BENJOJTUSB́JFJ�QVCMJDF�ǵJ�JOTUJUV́JJMF�GǊSǊ�TDPQ�MVDSBUJW�ÔO�TFSWJDJVM�HPTQPEǊSJJMPS�QPQVMB́JFJ��
������
�1FOUSV�DSFBÓFMF�QSFMVBUF�QSJO�DFTJPOBSF�EF�MB�QFSTPBOF�KVSJEJDF�TF�WPS�DPNQMFUB�BUÉU�WBMPBSFB�OPNJOBMǊ�B�BDFTUPSB�DÉU�ǵJ�DPTUVM�MPS�EF�BDIJ[J́JF��
�1FOUSV�TUBUVUVM�EF�hQFSTPBOF�KVSJEJDF�BGJMJBUFh�TF�WPS�BWFB�ÔO�WFEFSF�QSFWFEFSJMF�BSU����QDU�����MJU��D
�ǷJ�E
�EJO�-FHFB�OS����������QSJWJOE�$PEVM�'JTDBM�DV�NPEJGJDǊSJMF�ǵJ�
DPNQMFUǊSJMF�VMUFSJPBSF��
�������
��$POGPSN�BSU�����EJO�3FHVMBNFOUVM�%FMFHBU�	6&
�OS�����������BM�$PNJTJFJ�EJO����NBSUJF������EF�DPNQMFUBSF�B�3FHVMBNFOUVMVJ�	6&
�OS������������BM�
1BSMBNFOUVMVJ�&VSPQFBO�ǷJ�BM�$POTJMJVMVJ�EF�TUBCJMJSF�B�VOPS�OPSNF�QSJWJOE�QMǊǹJMF�EJSFDUF�BDPSEBUF�GFSNJFSJMPS�QSJO�TDIFNF�EF�TQSJKJO�ÔO�DBESVM�QPMJUJDJJ�BHSJDPMF�DPNVOF�ǷJ�
EF�NPEJGJDBSF�B�BOFYFJ�9�MB�SFHVMBNFOUVM�NFOǹJPOBU�h	�
�����WFOJUVSJMF�PCǹJOVUF�EJO�BDUJWJUǊǹJMF�BHSJDPMF�TVOU�WFOJUVSJMF�DBSF�BV�GPTU�PCǹJOVUF�EF�VO�GFSNJFS�EJO�BDUJWJUBUFB�
TB�BHSJDPMǊ�ÔO�TFOTVM�BSUJDPMVMVJ���BMJOFBUVM�	�
�MJUFSB�	D
�EJO�SFHVMBNFOUVM�NFOǹJPOBU�	3�	6&
����������
�ÔO�DBESVM�FYQMPBUBǹJFJ�TBMF�JODMVTJW�TQSJKJOVM�EJO�QBSUFB�6OJVOJJ�EJO�
'POEVM�FVSPQFBO�EF�HBSBOUBSF�BHSJDPMǊ�	'&("
�ǷJ�EJO�'POEVM�FVSPQFBO�BHSJDPM�QFOUSV�EF[WPMUBSF�SVSBMǊ�	'&"%3
�QSFDVN�ǷJ�PSJDF�BKVUPS�OBǹJPOBM�BDPSEBU�QFOUSV�BDUJWJUǊǹJ�
BHSJDPMF�DV�FYDFQǹJB�QMǊǹJMPS�EJSFDUF�OBǹJPOBMF�DPNQMFNFOUBSF�ÔO�UFNFJVM�BSUJDPMFMPS����ǷJ����EJO�3FHVMBNFOUVM�	6&
�OS�������������
�7FOJUVSJMF�PCǹJOVUF�EJO�QSFMVDSBSFB�QSPEVTFMPS�BHSJDPMF�ÔO�TFOTVM�BSUJDPMVMVJ���BMJOFBUVM�	�
�MJUFSB�	E
�EJO�3FHVMBNFOUVM�	6&
�OS������������BMF�FYQMPBUBǹJFJ�TVOU�
DPOTJEFSBUF�WFOJUVSJ�EJO�BDUJWJUǊǹJ�BHSJDPMF�DV�DPOEJǹJB�DB�QSPEVTFMF�QSFMVDSBUF�TǊ�SǊNÉOǊ�QSPQSJFUBUFB�GFSNJFSVMVJ�ǷJ�DB�P�BTUGFM�EF�QSFMVDSBSF�TǊ�BJCǊ�DB�SF[VMUBU�VO�BMU�
QSPEVT�BHSJDPM�ÔO�TFOTVM�BSUJDPMVMVJ���BMJOFBUVM�	�
�MJUFSB�	E
�EJO�3FHVMBNFOUVM�	6&
�OS�������������
�0SJDF�BMUF�WFOJUVSJ�TVOU�DPOTJEFSBUF�WFOJUVSJ�EJO�BDUJWJUǊǹJ�OFBHSJDPMF��
�	�
���·O�TFOTVM�BMJOFBUVMVJ�	�
�hWFOJUVSJh�ÔOTFBNOǊ�WFOJUVSJMF�CSVUF�ÔOBJOUFB�EFEVDFSJJ�DPTUVSJMPS�ǷJ�JNQP[JUFMPS�BGFSFOUF�����h��
��
��
�4F�WPS�JODMVEF�DIJSJJMF�QMǊUJUF�QFOUSV�UFSFOVSJ�PDVQBUF�	DVMUVSJ�BHSJDPMF�QǊǵVOJ�GÉOF́F�FUD�
�ǵJ�BGFSFOUF�TQB́JJMPS�DPNFSDJBMF�	UFSBTF�FUD�
�BQBŚJOÉOE�QSPQSJFUBSJMPS�
QSJWB́J�TBV�VOPS�VOJUǊ́J�BMF�BENJOJTUSB́JFJ�QVCMJDF�JODMVTJW�DIJSJJMF�QFOUSV�GPMPTJSFB�MVDJVMVJ�EF�BQǊ�ÔO�TDPQ�SFDSFBUJW�TBV�ÔO�BMUF�TDPQVSJ�	QFTDVJU�FUD
��
��
�7BMPBSFB�ÔOTDSJTǊ�MB�SÉOEVM�hEBUPSJJ�DV�FOUJUǊǹJ�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�	EJO�DU�����
�EJO�DBSF�h�/6�TF�DBMDVMFB[Ǌ�QSJO�ÔOTVNBSFB�WBMPSJMPS�EF�MB�SÉOEVSJMF�hDV�TDBEFOǹB�JOJǹJBMǊ�
NBJ�NBSF�EF�VO�BOh�ǷJ�hEBUPSJJ�DPNFSDJBMF�DV�FOUJUǊǹJMF�BGJMJBUF�OFSF[JEFOUF�JOEJGFSFOU�EF�TDBEFOǹǊ�	EJO�DU�����
h��
��
�·O�DBUFHPSJB�h"MUF�EBUPSJJ�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�QFSTPBOFMF�GJ[JDF�ǵJ�QFSTPBOFMF�KVSJEJDF�BMUFMF�EFDÉU�EBUPSJJMF�ÔO�MFHǊUVSǊ�DV�JOTUJUV́JJMF�QVCMJDF�	JOTUJUV́JJMF�TUBUVMVJ
h�OV�TF�WPS�
ÔOTDSJF�TVCWFÓJJMF�BGFSFOUF�WFOJUVSJMPS�FYJTUFOUF�ÔO�TPMEVM�DPOUVMVJ������
��
�5JUMVSJ�EF�WBMPBSF�DBSF�DPOGFSǊ�ESFQUVSJ�EF�QSPQSJFUBUF�BTVQSB�TPDJFUǊ́JMPS�DBSF�TVOU�OFHPDJBCJMF�ǵJ�USBO[BD́JPOBUF�QPUSJWJU�MFHJJ��
��
�5JUMVSJ�EF�WBMPBSF�DBSF�DPOGFSǊ�ESFQUVSJ�EF�QSPQSJFUBUF�BTVQSB�TPDJFUǊ́JMPS�DBSF�OV�TVOU�USBO[BD́JPOBUF��
��
�4F�WB�DPNQMFUB�EF�DǊUSF�PQFSBUPSJJ�FDPOPNJDJ�DǊSPSB�MF�TVOU�JODJEFOUF�QSFWFEFSJMF�0SEJOVMVJ�NJOJTUSVMVJ�GJOBOǹFMPS�QVCMJDF�ǷJ�BM�NJOJTUSVMVJ�EFMFHBU�QFOUSV�CVHFU�OS��
���������QFOUSV�BQSPCBSFB�1SFDJ[ǊSJMPS�QSJWJOE�ÔOUPDNJSFB�ǷJ�BDUVBMJ[BSFB�JOWFOUBSVMVJ�DFOUSBMJ[BU�BM�CVOVSJMPS�JNPCJMF�QSPQSJFUBUF�QSJWBUǊ�B�TUBUVMVJ�ǷJ�B�ESFQUVSJMPS�SFBMF�
TVQVTF�JOWFOUBSJFSJJ�DV�NPEJGJDǊSJMF�ǷJ�DPNQMFUǊSJMF�VMUFSJPBSF��
��
�-B�TFD́JVOFB�h9**�$BQJUBM�TPDJBM�WǊSTBUh�MB�SE����������ÔO�DPM����ǵJ�DPM����FOUJUǊ́JMF�WPS�ÔOTDSJF�QSPDFOUVM�DPSFTQVO[ǊUPS�DBQJUBMVMVJ�TPDJBM�EF́JOVU�ÔO�UPUBMVM�DBQJUBMVMVJ�
TPDJBM�WǊSTBU�ÔOTDSJT�MB�SE������
��
�-B�BDFTU�SÉOE�TF�DVQSJOE�EJWJEFOEFMF�SFQBSUJ[BUF�QPUSJWJU�-FHJJ�OS�����������QFOUSV�NPEJGJDBSFB�ǵJ�DPNQMFUBSFB�-FHJJ�DPOUBCJMJUǊ́JJ�OS����������NPEJGJDBSFB�ǵJ�
DPNQMFUBSFB�-FHJJ�TPDJFUǊ́JMPS�OS����������QSFDVN�ǵJ�NPEJGJDBSFB�-FHJJ�OS���������QSJWJOE�PSHBOJ[BSFB�ǵJ�GVOD́JPOBSFB�DPPQFSB́JFJ��



4PMEVSJ���3VMBKF�EF�QSFMVBU�EJO�CBMBOUB�DPOUBCJMB�JO�GPSNVMBSFMF�'���TJ�'���DPM���	BO�DVSFOU


$POU 4VNB/S�DS�

0,

�

 

��	VMUJNVM�SBOE�TBV�OS�DS��SBOE�OFDPNQMFUBU


Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici

1011 SC(+)F10S.R31
Sterge date incarcate
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