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53,107,575         0

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. 

SC MAMBRICOLAJ SA

ALTE INFORMATII BILANT CONTABIL 2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.  

SC MAMBRICOLAJ SA - cu sediul in Bucuresti sector 2, inregistrata la REG Comertuli cu nr de identificare J40/599/2011  este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate 
comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.  Evidentele contabile ale societatii se tin in limba 
romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitate  cf CAEN 4615 avand 3 magazine in localitatea Bucuresti  de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 127 angajati (pe 
parcursul anului 2021). Pe viitor se preconizeaza extinderea activitatii si in alte locatii din tara (Brasov) si din Bucuresti. Noul magazin Ghencea a fost inaugurat in aprilie 2021

Mambricolaj a detinut 100% din capitalul social al Geomam. In august 2021 Geomam a fost lichidata si radiata
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. 

In lei la cursul BNR
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: 

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a 
elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost 
efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati 
fiscale; 

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - 
informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:  

0

* impozitul pe profit ramas de plata. 57,117 lei

e) Cifra de afaceri: 
* pe segmente de activitati Comert 0
* pe piete geografice. Romania 53,107,575                International 0

i) Leasing financiar - informatii: 

* natura evenimentului;
Repartizarea de dividende actionarilor din profiturile 

nerepartizate ale anilor 2018-2029 in valoare de 1805000 lei 
adica 0.213 lei/actiune

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare; nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. cheltuieli sponsorizare reportate pe urm perioada

h) Ratele achitate in cadrul contractelor de leasing. 
2442575 lei

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing; Leasing pentru locatia Ghencea
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. nu este cazul
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1. Leasing financiar - evidentieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing:

nu este cazul

Se refera la sumele de plata pe o perioada > 5 ani: Locatie Ghencea plus utilaje - dotari ateliere productie PAL Luica si Morarilor 4532251 lei
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. 
25000 lei

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.  

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. 
nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie 
intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip 
care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. 

nu este cazul


