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NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE 
 
 
Situaţia activelor imobilizate la 31.12.2017  se prezintă astfel : 
 
 
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE      

       

(cod 40)                                                                                                                                                            -lei-   

Elemente de imobilizari Nr. Valori brute 

rd. Sold initial Cresteri Reduceri Sold final 

  Total Din care: (col.5=1+2-3) 

  dezmebrari 

si casari 

  

A B 1 2 3 4 5 

Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de 
dezvoltare 

01       X   

Alte imobilizari 02 6.852    X 6.852 

Avansuri si imobilizari 03               591     X 591 

necorporale in curs 

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 7.443    7.443 

Imobilizari corporale 

Terenuri 05 104.994.957 1.107.432 16.124.856  89.977.533 

Constructii 06       
6.834.677 

 957.861  5.876.816 

Instalatii tehnice si masini 07 652.968 424.709   1.077.677 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 36.554 894     37.448 

Avansuri si imobilizari corporale in curs 09              159         81.694   81.853 

TOTAL (rd.05 la 09) 10 112.519.315 1.614.729 17.082.717    97.051.327 

Imobilizari financiare 11          
164.360 

342.666 429.697  77.329 

ACTIVE  IMOBILIZATE –TOTAL 

(rd.04 + 10 + 11) 

12 112.691.118 1.957.395 17.512.414  97.136.099 
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE    

                                                                                                                          

- lei-      

Elemente de imobilizari Nr. Sold 

initial 

Amortiz

are in 

cursul 

anului 

Amortizare 

aferenta 

imobilizaril

or scoase 

din evidenta 

Amortizare la  

31.12.17 

rd. (col.9 = 6+7-8) 

  B 6 7 8 9 

Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13 6.852    6.852 

Alte imobilizari 14 591   591 

TOTAL (rd.13+14) 15 7.443   7.443 

Imobilizari corporale       

Terenuri 16     

Constructii 17 629.698 169.419    15.964 783.153 

Instalatii tehnice si masini 18 475.816 40.271  516.087 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 19 18.299           8.794  27.093 

TOTAL (rd.16 la 19) 20 1.123.813 218.484     15.964 1.326.333 

AMORTIZARI – TOTAL 21 1.131.256 218.484     15.964 1.333.776 

 

(RD.15+20) 

 

Societatea deţine în patrimoniu teren în suprafaţă totală de 51.482,465 mp în baza 

certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M18 nr.0004 

eliberat de Secretariatul General al Guvernului în data de 06-01-1995. 

Suprafaţa construită este de 18.963,925 mp restul de 32.518,54 mp din suprafaţa totală 

fiind ocupată de platforme, căi de acces, căi de transport, reţele şi spaţii verzi. 

          Societatea mai detine in patrimoniu doua terenuri  dupa cum urmeaza : 
 

- teren intravilan  situat in Mangalia,statiunea Venus ,str.Gheorghe Tutuianu 
nr.1A,judetul Constanta in suprafata de 2.073 mp; 

         
- teren intravilan situat in Constanta,statiunea Mamaia  cu o suprafata de 1.000 mp; 

 
Terenurile au fost reevaluate la data de 31.12.2017 de catre  evaluator Mihai Valerian 
care a stabilit urmatoarele valori  
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- terenul situat in Bucuresti, str.Heliade intre Vii  nr.8  a fost reevaluat la o valoare de 363 
lei/mp, valoarea stabilita prin raportul de evaluare fiind de 18.688.135 euro echivalent a  
87.081.101 lei la un curs 1 euro= 4,6597 lei 

 
-  terenul  situat in Mangalia,statiunea Venus ,str.Gheorghe Tutuianu nr.1A,judetul 

Constanta fost reevaluat la o valoare de 104 lei/mp, valoarea stabilita prin raportul de 
evaluare fiind de 215.592 euro echivalent a 1.004.594 lei la un curs 1 euro= 4,6597 lei 
 

- teren situat in Constanta,statiunea Mamaia fost reevaluat la o valoare de 406 lei/mp, 
valoarea stabilita prin raportul de evaluare fiind de 406.000 euro echivalent a 1.891.838 
lei la un curs 1 euro= 4,6597 lei 
 
In  urma reevaluari au fost inregistrate o crestere a valorii terenurilor din Mamaia, 
respectiv Mangalia, crestere inregistrata contabil prin intermediul rezervelor din 
reevaluare , iar in cazul terenului din Bucuresti o descrestere a valorii de la 447 euro/mp 
la 363 euro/mp, scadere inregistrata pe baza rezervelor din reevaluare  inregistrate la 
evalaurea precedenta. 
 
Societatea a achizitionat in anul 2018 echipamente tehnologice pentru desfasurara 
activitatii la punctul de lucru din Chitila, str.Oxigenului nr.2 in vederea prelucrarii 
materialului lemnos. 
 
Societatea a realizat in anul fiscal 2017 venituri din cedarea activelor in valoare de 
766.077 lei. 
 
Metoda de amortizare folosita este metoda liniara. 

 
- lei - 

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE 

Elemente de active 
Sold la 1 

ianuarie 
Creşteri Reduceri 

Sold la 31 

decembrie 
0 1 2 3 4=1+2-3 

Imobilizări necorporale 
  Cheltuieli de dezvoltare     
  Alte imobilizări     
  Imobilizări necorporale în curs     
Total imobilizări necorporale     

Imobilizări corporale 
  Construcţii     
  Instalaţii tehnice şi maşini 927  927 0 
  Alte instalaţii, utilaje, mobilier     
  Imobilizări corporale în curs     
Total imobilizări corporale 927  927 0 

Imobilizări financiare     
PROVIZIOANE - TOTAL 927  927 0 

 



S.C. MOBEST S.A. BUCURESTI 
NOTE EXPLICATIVE PENTRU SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2017 

 
 
 

 4

 
 

La finele anului 2017 provizioanele pentru depreciere imobilizarilor corporale aferente 

echipamentelor tehnologice au fost reluate la venituri , deoarece echipamentele 

tehnologice si aparatele de masura pentru care au fost constituite s-au amortizat complet. 

 
 

 

 

Administrator,       Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA 2. PROVIZIOANE  
 

- lei - 
Denumirea 

provizionului 

Sold la 1 

ianuarie 

Transferuri Sold la 30 

iunie in cont din cont 
0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pt. creanţe incerte 
(ct.491) 

    

Provizioane debitori 
diverşi(ct.496) 

260.985  241.904 19.081 

Provizioane pentru deprecierea 
stocurilor de materiale (ct.3921) 

38.709   38.709 

Provizioane pentru deprecierea 
ambalajelor (ct.398) 

28  28 0 

Provizioane pentru deprecierea 
semifabricatelor (ct.394) 

19.774   19.774 

     
PROVIZIOANE - TOTAL 319.496  241.932 77.564 

 
 
 
In cursul anului 2017 societatea nu a constituit provizioane, iar ca urmare a trecerii pe 

pierderi a unor clienti ale caror creante nu au mai putut fi incasate ( prescriere, lichidare firme) 

, provizioanele de depreciere a creantelor au fost reluate la venituri 

In cazul provizioanelor pentru depreciera ambalajelor acestea au fost reluate la venituri, 

deoarece la 31.12.2017 soldul contului 381 este zero. 

 

Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA  3. REPARTIZAREA PROFITULUI 
 

                 - lei - 
Destinaţia Suma 

Profit net de repartizat : 1.327.514 

  - rezerva legală - 
  - acoperirea pierderii contabile - 
  - dividende - 

  - alte repartizări - 
Profit nerepartizat 1.327.514 

 
 

La data de 31.12.2017  societatea inregistreaza un profit net contabil  in valoare  de 

1.327.514 lei ,repartizarea profitului urmand a se lua in Adunarea Generala a Actionarilor. 

 

 

 

 

Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA  4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

 
 
 

- lei - 

Indicator 
Exerciţiul 

precedent 

Exerciţiul 

curent 
0 1 2 

1.   Cifra de afaceri netă 4.329.916 4.206.192 
2.   Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 
prestate (3+4+5) 

               2.786.364 
 

              1.803.333 
 

3.   Cheltuielile activităţii de bază 2.786.364 1.641.061 
4.   Cheltuielile activităţilor auxiliare  162.272 
5.   Cheltuieli indirecte de producţie   
6.   Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete   
(1-2) 

1.543.552 2.402.859 

7.   Cheltuieli de desfacere   
8.   Cheltuieli generale de administraţie 691.464 1.658.885 
9.   Alte venituri din exploatare 501.149 874.739 
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 1.353.237 1.618.713 

 
  

 
 
  

Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA 5.  SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

 

5.1 CREANŢE 
-  lei - 

Denumire 

Sold la 

31decembrie 

2017 

(col. 2+3) 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1 2 3 

Creante comerciale 349.636 349.636  
Creanţe personal      438      438  
Creante in leg cu bug consolidat 44.191 44.191  
Avansuri platite  214.595 214.595  
Alte creante    
Decontări privind capitalul    
Grupuri şi asociaţi    
Debitori diverşi 399.538 399.538  

TOTAL 1.008.398 1.008.398  

 
 

 

 

5.2 DATORII 
- lei - 

Denumire 

Sold la 

31 decembrie 

2017 

(col. 2+3) 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1 2 3 

Credite bancare    
Alte împrumuturi financiare    
Furnizori 25.741 25.741  
Furnizori facturi nesosite 3.036 3.036  
Clienţi – creditori 4.387 4.387  
Datorii faţă de personal 16.752 16.752  
Datorii in legatura cu bugetul 
consolidat al statului 

279.335 279.335  

Creditori diversi-garantii chiriasi 317.960 317.960  
Dividende de plata 63.435 63.435  
Grupuri şi asociaţi - -  
Datorii la bugetul local - -  
Alte datorii - -  

TOTAL 710.646 710.646  

 

Datoriile catre bugetul consolidat al statului sunt scadente la 25.01.2018 , firma neavand datorii catre bugetul  

consolidat al statului la 31.12.2017 

In contul 462 –creditori diversi sunt inregistrate garantiile aferente contractelor de inchiriere. 

In contul 461-debitori diversi sunt inregistrate contravalaorea chiriilor datorate de chiriasi. 
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Societatea nu are incheiate contracte de leasing si nici contracte de credit bancar. 

Societatea  a abordat politica contabila de inregistrare recomandata de Ghidul de Aplicare pentru OMFP 

1802/2014 emis de Ministerul Finantelor. 

 

 

Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

 
 
I. PRINCIPII CONTABILE 

 

Situaţiile financiare pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2017 au fost întocmite în 

conformitate cu următoarele principii contabile: 

 

A. PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII 

Societatea  îşi va continua în mod normal funcţionarea  într-un viitor previzibil fără  a 

intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia. 

 

B. PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR 

S-au aplicat aceleaşi reguli şi metode  privind înregistrarea în contabilitate a elementelor 

patrimoniale asigurându-se  comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. 

 

C. PRINCIPIUL PRUDENTEI 

            S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a 
activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat 
nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.  
 

 

D. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI 

Au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile  exerciţiului fără a se ţine  

seama de data încasării sau efectuării plăţii. 

 

E. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV  SI PASIV 

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii de bilanţ  s-a determinat 

separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv. 

 

F. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII EXRCITIULUI 

Bilanţul de deschidere al exerciţiului  corespunde cu bilanţul de închidere. 

 



S.C. MOBEST S.A. BUCURESTI 
NOTE EXPLICATIVE PENTRU SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2017 

 
 
 

 11

 

G. PRINCIPIUL NECOMPENSARII 

Valoarea elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor 

ce reprezintă  pasive  respectiv veniturile cu cheltuielile. 

 

H. PRINCIPIUL PREVALENTEI ECONOMICULUI ASUPRA JURIDICULUI 

Informaţiile prezentate în situaţiile financiare  reflectă realitatea economică a 

evenimentelor şi tranzacţiilor nu numai forma lor juridică. 

 

I. PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICATIE 

Orice element  care are o valoare semnificativă  este prezentat distinct în cadrul 

situaţiilor financiare. 

II. PRINCIPII CONTABILE SEMNIFICATIVE 

a. Moneda de raportare                 

Situaţiile financiare sunt exprimate în lei. 

b. Bazele contabilităţii 

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu ORDIN 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor  contabile simplificate armonizate cu directivele europene. 

Situaţiile financiare cuprind:  

- Bilanţ 

- Cont de profit si pierdere 

- Note explicative  

- Situatia modificarilor capitalului propriu 

- Situatia fluxurilor de numerar 

c. Tranzacţii în moneda străină 

Operatiunile in valuta s-au reflectat in cazul cumpararii sau vanzarii de valuta la cursul 

de schimb valabil pentru licitatie, iar plata furnizorilor s-a efectuat la cursul BNR valabil in 

ziua platii. Eventuale diferente de curs valutar au afectat cheltuielile si veniturile din diferente 

de curs valutar. 

d. Imobilizări corporale si necorporale  
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Activele  sunt prezentate în bilanţ la valoarea lor netă rezultată din deducerea din 

valoarea lor brută a amortizării şi a provizioanelor pentru depreciere. 

Amortizarea este calculată  utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de 

funcţionare a mijloacelor fixe.  

Amortizarea este recunoscută  în contul de profit şi pierdere  pe baza metodei liniare. 

e. Stocuri 

Totalitatea activelor de natură patrimonială sunt evaluate la intrarea în societate la costul 

de achiziţie care reprezintă valoarea contabilă, iar la darea în consum se afectează costurile la 

valoarea stabilită potrivit metodei costului mediu ponderat, existând un program informatic 

care realizează acest lucru. 

Pentru calcularea uzurii obiectelor de inventar s-a folosit metoda integrală, incluzându-

se pe cheltuieli toată valoarea la darea în folosinţă. 

f. Creanţe comerciale si alte creanţe 

Conturile de creanţe comerciale şi alte creanţe  sunt înregistrate în bilanţ la valoarea  

realizabilă. 

g. Numerar si echivalente in numerar 

Numerarul cuprinde conturile curente în lei şi valută, disponibilul din casă şi avansurile 

spre decontare existente in sold. 

h. Pierderi de valoare  

 
Valoarea neta a activelor Societatii. altele decat stocurile si impozite amanate activ. este 

analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.  
 
i. Furnizori si alte datorii  
 

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.  
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa 

a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost 
sau nu facturate catre Societate.  

 
j. Contracte de leasing  

 
Contractul de leasing este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul 

unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita. 
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Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar daca este indeplinita cel 
putin una dintre urmatoarele conditii:  

a)leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la sfarsitul 
duratei contractului de leasing;  

b)locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in 
comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel incat, la 
inceputul contractului de leasing, exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi 
exercitata; 

c)durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare parte, durata de viata 
economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;  

d)valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau 
egala cu valoarea de intrare a bunului, reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat bunul 
de catre finantator, respectiv costul de achizitie;  

e)bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, astfel 
incat numai locatarul le poate utiliza fara modificari majore. 

Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului ce face obiectul contractului de 
leasing financiar se efectueaza de catre locatar/utilizator. 

Un contract de leasing este recunoscut ca leasing operational daca nu este indeplinita 
niciuna din  conditiile enumerate mai sus. 

Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului ce face obiectul contractului de 
leasing operational se efectueaza de catre locator/finantator. 

 
k. Imprumuturi 

 
Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate initial la suma primita, nete de 

costurile de tranzactionare 
 
l. Alte datorii si alte active 

 
Alte datorii si alte active sunt inregistrate la valoarea nominala a sumelor ce urmeaza a 

fi platite si respectiv incasate.   
Alte active sunt derecunoscute atunci cand Societatea nu mai detine controlul 

drepturilor contractuale ce privesc respectivul activ. Alte pasive sunt derecunoscute atunci 
cand s-a indeplinit obligatia specificata in contract, a fost anulata sau a expirat. 

 
m. Capital social si rezerve 

 
Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, 

respectiv cu valoarea aportului de capital, a primelor si rezervelor incorporate sau a altor 
operatiuni care duc la modificarea acestuia. 

Capitalul subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de 
constituire a Societatii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. 

Rezerva legala este stabilita in concordanta cu legislatia in vigoare prin alocarea a 
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maximum 5% din profitul brut inainte de impozitare pana cand fondul de rezerva atinge 20% 
din capitalul social integral varsat.  Aceasta rezerva nu poate fi repartizata asociatilor. 

Rezervele din reevaluare se constituie din diferente rezultate din reevaluarea 
imobilizarilor corporale. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in 
limita soldului creditor existent. Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter 
nedistribuibil.  

Alte rezerve se constituite potrivit prevederilor legale sau Hotararii Adunarii Generale a 
Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.  

 
 
 
n. Active si datorii contingente 

 

 Active contingente 

 
Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente 

anterioare datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau 
neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub 
controlul Societatii. 

Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt 
certe, iar recunoasterea lor ar putea determina recunoasterea unui venit care sa nu se realizeze 
niciodata, dar sunt prezentate in notele la situatiile financiare in cazul in care este probabila 
aparitia unor intrari de beneficii viitoare. 

In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ 
contingent si trebuie procedat la recunoasterea lui in bilant. Activele contingente sunt evaluate 
continuu pentru a asigura reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a modificarilor 
survenite. Daca intrarea de beneficii economice devine certa, activul si venitul corespunzator 
vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei in care au survenit modificarile. 

 
 Datorii contingente 

 
O datorie contingenta este: 
a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 

bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de evenimente care nu pot fi in totalitate 
sub controlul Societatii; sau 

b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 
bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece: 

- nu este sigur ca vor fi necesare resurse care sa incorporeze beneficii economice 
pentru stingerea acestei datorii; sau 

- valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil. 
Datoriile contingente nu se recunosc in bilant, acestea fiind prezentate in cadrul 

elementelor in afara bilantului. 
In situatia in care o societate are o obligatie angajata in comun cu alte parti, partea 
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asumata de celelalte parti este prezentata ca o datorie contingenta. 
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit 

probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca devine probabil 
faptul ca va fi necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice pentru un 
element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste un provizion in situatiile 
financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea, cu exceptia cazurilor in care nu 
poate fi facuta nicio estimare credibila si, drept urmare, va exista o datorie care nu poate fi 
recunoscuta, dar va fi prezentata ca obligatie contingenta. 

 

o. Recunoaşterea veniturilor 

Veniturile din vânzarea bunurilor şi serviciilor sunt recunoscute în contul de profit şi 

pierdere în momentul  în care  dreptul de proprietate  asupra bunurilor sunt transferate 

cumpărătorului. 

 

             p.Cheltuieli 

 
          Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua 
in mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii 
unui activ sau de o crestere a valorii unei datorii. Recunoasterea cheltuielilor are loc simultan 
cu recunoasterea cresterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, 
drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor). 
 
          r. Impozitul pe profit 

 
          Societatea inregistreaza impozitul pe profit  calculat in conformitate cu Legea 227/2015  
Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. 
Pentru obligatiile curente (legale sau implicite) legate de plata datoriilor catre stat si alte 
autoritati locale, generate de un eveniment anterior, pentru stingerea carora este probabil sa fie 
necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice, 
sunt recunoscute provizioane pentru taxe in cazul in care poate fi realizata o buna estimare a 
valorii acestor obligatii. 
 
          s. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 

 
          Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie prezenta 
(legala sau implicita) rezultata din evenimente trecute de a transfera beneficii economice, cand 
este probabil ca va fi necesara o iesire de resurse pentru stingerea acestei obligatii si cand 
poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.  Atunci cand efectul 
valorii in timp a banilor este semnificativ, provizionul este inregistrat la valoarea prezenta a 
cheltuielii necesare pentru stingerea obligatiei. 



S.C. MOBEST S.A. BUCURESTI 
NOTE EXPLICATIVE PENTRU SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2017 

 
 
 

 16

 

 

 

           t. Parti afiliate  

 
            Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi 
contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct 
sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.  
 

 
Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA 7. ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI 
 
 

Societatea este societate deschisă ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa secundară 

de capital AERO şi respectă reglementările în vigoare cu privire la acest gen de societăţi pe 

acţiuni. 

Capitalul social al firmei este format din 17.423.315 acţiuni ordinare în formă 

dematerializată cu o valoare nominală de 0,10 lei. 

Structura acţionarilor este următoarea : 

DECO MANUFACTURA 12.677.646 72,7625 
Persoane fizice 3.246.486 18,6330 
Persoane juridice  1.499.183 8,6045 

 

Din punct de vedere al modului de formare, capitalul social este structurat astfel : 

- 8.836.350 acţiuni emise prin aporturi în natură ; 

- 8.586.965 acţiuni emise prin subscripţie de numerar. 

La data de 31  decembrie   2017 capitalul social subscris este integral vărsat. 

Până în prezent societatea nu are obligaţiuni emise. 

 

 

 

 

Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita 
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NOTA 8. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII 
 
 
 
 
 

 

Pe perioada  anului  2017  numărul mediu al salariaţilor societăţii a fost  de 26 salariati. 

Societatea nu detine obligatii contractuale  catre fostii directori si administratori si nu a 

acordat credite actualilor directori si administratori. Societatea nu are asumate obligatii  

viitoare de natura garantiilor in numele administratorilor. 

Societatea nu are program de pensii viitoare pentru personal, astfel ca participa la  

Programul Natioanal de Pensii , conform legislatiei n vigoare. 

 

Cheltuielile salariale ale societăţii la 31.12.2017 au fost  următoarele: 

• Cheltuieli cu salariile personalului   - 726.020 lei 

• Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor – 43.677 lei 

• Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala – 165.506 lei 

 

            La data de 31.12.2017 societatea are un numar de 27 de salariati, din care 24 de salariati 

cu norma intreaga si 3 salariati cu timp partial. 

         Valoarea indemnizatiilor brute membrilor consiliului de administratie in anul fiscal 2017 

au fost de 77.588 lei                   

Conducerea firmei este asigurată de consiliul de administraţie şi directorii executivi. 

Componenţa consiliului de administraţie este următoarea : 

- Pridon Ionel   preşedinte 

- Raducanu Daniela  membru  

- Marin Daniela    membru   
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Conducerea executivă este asigurată de : 

- Pridon Ionel  Presedinte CA/Director General 

 

 

 

Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita
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NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI 
 

Indicator An precedent An curent 

Indicatorul lichidităţii curente 

  a. active curente 6.757.163 8.674.696 
  b. datorii curente 487.290 710.646 
  c. a/b in nr. de ori 13.87 12.20 
 

Indicatorul lichidităţii imediate (test acid) 

  a. active circulante-stocuri 2.538.785 4.316.121 
  b. datorii pe termen scurt 487.290 710.646 
  c. a/b in nr. de ori 5.21 6.07 
 

Indicatorul gradului de îndatorare 

  a. capital împrumutat                     -                     - 
  b. capital propriu 117.831.481 103.769.032 
  c. a/b x100                     -                    - 
 

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi 

  a. creanţe comerciale 1.138.545 583.312 
  b. cifra de afaceri netă 4.329.916 4.206.192 
  c. a/b x 365 (in nr de zile) 96 51 
 

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori 

  a.  datorii comerciale - 28.777 
  b.  cifra de afaceri netă 4.329.916 4.206.192 
  c.  a/b x 365 (in nr de zile) - 3 
 

Viteza de rotaţie a activelor totale 

  a. cifra de afaceri netă 4.329.916 4.206.192 
  b. total active 118.318.771 104.479.678 
  c. a/b  in nr de rotaţii 0.04 0.04 
Rentabilitatea capitalului 

  a. profit 1.124.612 1.327.514 
  b. total active minus datorii curente 117.831.481 103.769.032 
  c. a/b  x 100 0.95 1.28 
 

 
 
 
 
Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita 
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NOTA 10.                        ALTE INFORMAŢII 
 
                 
 

          Societatea comerciala  MOBEST SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr. 
    1180 din 01.11.1990 si are urmatoarele date de identificare: 
       
         Sediul social – Bucuresti,sector 2,str.Heliade Intre Vii nr.8; 
         Numar de inregistrare Registrul Comertului – J40/288/1991; 
         Codul fiscal –345; 
         Capital social la 31.12.2017– 1.742.331,50 lei,divizat  in 17.423.315 actiuni nominative,  
         valoarea unei actiuni fiinde 0.1 lei  ; 
         Domeniu de activitate – Depozitari ; 
         Structura actionariat la 30.06.2017 

-DECO MANUFACTURA SRL – 12.677.646 actiuni  cu o valoare de 1.267.764,60 lei , 
 Pondere 72,7625%; 
-Persoane fizice -3.246.486 actiuni  cu o valoare de 324.648,60 lei , pondere 18,633%; 
-Persoane juridice – 1.499.183  actiuni cu o valoare de 149.918,3 lei, pondere 8,6045% 
 
Metoda de amortizare folosita este liniara  
 
Societatea  la data de 31.12.2017 societatea nu are in derulare contracte de leasing financiar. 

          Societatea nu are incheiate contracte de asociere in participatiune. 
 
           La 31.12.2017 societatea  are un numar de 27 salariati din care un numar de 3 salariati cu timp  
           partial si a realizat la 31.12.2017 o cifra de afaceri de 4.206.192 lei 
 
          Cifra de afaceri are urmatoarea structura : venituri din vanzare produse finite -77.429   
          lei,venituri din servicii  31.230 lei , venituri din vanzare produse reziduale 63 lei, venituri din  
           vanzare marfuri 113.332 lei, venituri din activitati  diverse 498.129 lei si venituri din chirii de  
          3.486.009 lei .  
 
          Onorariul  incasat de auditor  firma AUDIT CONTEX MM SRL  cod fiscal 16951690  
I         inregistrata in Registrul CAFR sub numarul 564/2005  a fost de 16.243,50 lei inclusiv TVA in 
          anul 2017 pentru auditarea situatiilor finanicare de la 31.12.2016  
 
          Societatea are datorii pe termen scurt in valoare de 710.646 lei. 
 
          Societatea a realizat in anul 2017 un profit net contabil de 1.327.514 lei . Societatea a realizat   
         un profit din exploatare de 1.618.713  lei , o pierdere din activitatea   financiara de 1.474 lei ,          
        impozitul pe profit calculat la 31.12.2017 este de 289.725 lei. 

 
          La  data de 31.12.2017 societatea nu inregistreaza debite restante la bugetul consolidat al  
        statului,  sumele inregistrate in balanta fiind scadente in data de 25.01.2018 
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          Societatea detine un punct de lucru  situat in jud.Ilfov,Chitila, str.Oxigenului nr.2. 
     

          Impozitul pe profit s-a calculat cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015  si a Normelor 
          Metodologice de aplicare a acesteia, iar din punct de vedere fiscal societatea a realizat un  
          profit fiscal de 1.810.781 lei , impozitul pe profit cumulat de la inceputului anului fiscal 2017   
         fiind de 289.725 lei . 

 
                   

 
Administrator,        Întocmit, 
Pridon Ionel        Dinu Luminita 



MOBEST SA

Nota 11

DEUNUMIRE 01 Ianuarie 2017 31 Decembrie 2017

Materii prime 349,846                                    413,069                        

Provizioane pentru materii prime

Materiale consumabile 281,607                                    289,976                        

Provizioane ptr.materiale consumabile 38,709                                       38,709                           

Obiecte de inventar 158,123                                    156,819                        

Productie in curs de executie

Provizioane pentru productia in curs

Semifabricate,produse finite,produse reziduale 574,780                                    574,780                        

Provizioane pentru depricierea semifabricate 19,774                                       19,774                           

Animale

Marfuri si ambalaje 808,607                                    822,714                        

Provizioane pentru depreciere ambalaje 28                                               

Avansuri ptr.cumparari stocuri 2,103,926                                 2,159,700                     

Materiale aflate la terti

Total 4,218,378                                 4,358,575.00               

Administrator, Întocmit,
Pridon Ionel Dinu Luminita
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Nota 12 Numerar si echivalente

DEUNUMIRE 01 Ianuarie 2017 31 Decembrie 2017

Conturi la banci 1,028,544                                 3,298,276                     

Numerar in casierie 12,437                                      6,480                             

Alte disponibilitati banesti 203                                            -                                     

Alte valori -                                                 2,967                             

Total 1,041,184                                 3,307,723                     

Administrator, Întocmit,
Pridon Ionel Dinu Luminita
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Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt 

 

La data de 31 decembrie  2017 - societatea nu are investitii financiare pe teremen 

scurt. 

 

Nota 14 - Parti afiliate 
 

S.C. MOBEST SA  nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare 

strategica la alte societati comerciale.  

14.1 Tranzactii cu parti afiliate 
 
La 31 decembrie  2017 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. 
Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt 
urmatoarele: 
 

- Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului. 
 
Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele: 
 

- Nu au fost constate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dintr-un  
grup. 

  
 
14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii 
 
Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel: 

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup. 
 
Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel: 

- Nu are imprumuturi la parti afiliate 
 
Situatia imprumuturilor de la parti afiliate: 

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate. 

 

Administrator, Întocmit, 

Pridon Ionel Dinu Luminita 
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Nota 15 - Mediul inconjurator 
 

 

 
 

 
 Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei 
de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie  2017,  societatea nu 
considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si 
ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe 
legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a 
problemelor de mediu. 
 Societatea si-a respectat obligatiile legale cu privire la Fondul de Mediu, prin 
depunerea declaratiilor la timp si plata in termen a celor instituite prin declaratie.  
 
 
 
 
 
 

 

Administrator, Întocmit, 

Pridon Ionel Dinu Luminita 
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Nota 16 - Managementul riscului 

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai 

jos. 

-     Riscul de piata 

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia 
viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea 
schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare,  
asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii. 

 

-    Riscul fiscal 

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si 
prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, 
Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze 
legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice 
schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa 
autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste 
schimbari au fost implementate. 

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale 
reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite 
tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de 
tratamentul societatii. 

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa 
efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste 
controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in 
majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte 
legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este 
probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura 
ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale 
Codului Fiscal. 
 

Administrator, Întocmit, 

Pridon Ionel Dinu Luminita 
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Nota 17 - Contingente 
 
 
 
Impozitarea 
 
Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu 
legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In 
anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand 
la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de 
intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal 
ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.  

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt 
adecvate. 

Pretul de transfer 

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane 
afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” 
pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de 
transfer. 

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale 
preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a 
bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu 
persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari. 

 

Riscul aferent mediului economic 

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele 
financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata 
din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in 
viitor. 

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a 
condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, 
nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut 
interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala 
ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi. 



   

 

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de 
lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, 
evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea 
societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate 
acestea ridica la randul lor alte provocari. 

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de 
lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a 
mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea 
afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor 
financiare si nefinanciare.  

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa 
contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat 
depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în 
vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot 
mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei. 

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect 
asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii 
financiare. 

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale 
Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor 
financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei 
nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile 
necesare pentru a sprijini cresterea actvitatii societatii in conditiile de piata curente prin: 

• monitorizarea constanta a lichiditatii;  
• previzionari ale lichiditatii curente; 
• monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor 

asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de 
crestere a operatiunilor in Romania 

 
 

Administrator, Întocmit, 

Pridon Ionel Dinu Luminita 

  

   
 
 
 
 



MOBEST SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
                               la data de 31 decembrie 2017

  LEI 

Total, prin Total, prin 

din care transfer din care transfer

1 2 3 4 5 6

Capital subscris varsat 1,742,332      -                      -                    1,742,332        

Capital subscris nevarsat -                      -                     -                       -                      

Patrimoniul regiei -                      

Prime de capital -                      -                      

Rezerve din reevaluare active 105,975,845  799,432          16,197,462    72,606             90,577,815      

Rezerve legale 348,466         348,466           

Rezerve statutare sau contractuale -                     -                      

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve 

din reevaluare 266                266                266                  -                      

Alte rezerve 376,738         235,094         235,094           141,644           

Actiuni proprii -                     -                      

Castiguri legate de instrumenetele de capitaluri 

proprii -                     -                      

Pierderea legata de instrumentele de capitaluri 

proprii -                      

Rezultatul reportat -                     -                      

           Profit nerepartizat 8,263,222      1,124,612       1,124,612     64,539           64,539             9,323,295        

         Pierdere neacoperită -                      

Rezultatul reportat provenit din rezerve din -                     307,966          307,966        307,966           

reevaluare -                     -                      

         Sold creditor -                      

         Sold debitor -                      

Rezultatul reportat provenit din -                     -                      

corectarea erorilor fundamentale -                     -                      

         Sold creditor -                     -                      

         Sold debitor 64,539            -                    64,539           64,539             -                      

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea -                     -                      

Regem.contabile cf.Directivei a IV-a a C.E.E -                     -                      

         Sold creditor -                    -                       -                      

         Sold debitor -                      

Rezultatul exerciţiului financiar -                     -                      

         Sold creditor 1,124,612      1,327,514       1,124,612      1,124,612        1,327,514        

Reduceri
Sold la 31 

dec.2017

0

Element al capitalului propriu
Sold la 1 

ian.2017

Creşteri



         Sold debitor -                      

Repartizare

profit

TOTAL CAPITALURI PROPRII 117,831,481  3,624,063       1,432,578     17,686,512    1,432,578        103,769,032    

                   ADMINISTRATOR INTOCMIT

                 Pridon Ionel                 Dinu Luminita 



SC MOBEST SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

intocmit conform normelor aprobate de aplicare a 

prevederilor Ordinului Ministerului de Finante 1802/2014

DENUMIREA INDICATORULUI COD RAND ANUL 2016 ANUL 2017

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIOANALA 1

1.Incasari 2 5,359,553.00 5,456,405.00

2.Plati 3 11,313,675.00 3,225,211.00

3.Numerar net din activitatea operationala (rd02-rd03) 4 -5,954,122.00 2,231,194.00

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 5

1.Incasari 6 849,381.00

2.Plati 7 814,036.00

3,Numerar net din activitatea de investitii (rd06-rd07) 8 35,345.00

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 9

1.Incasari 10

2.Plati 11

3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11) 12

IV Cresterea( descresterea ) neta de numerar si echivalent in numerar ( 

rd04+rd08+rd12) 13 -5,954,122.00 2,266,539.00

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 6,995,306.00 1,041,184.00

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI 15 1,041,184.00 3,307,723.00

ADMINISTRATOR INTOCMIT

PRIDON IONEL              EC.DINU LUMINITA



Raportul auditorului independent
AUDIT CONTEX MM SRL

Catre asociatii
IVIUt5trJ I DA

Opinie

'1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii MOBEST SA care cuprind bilantul la
data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului
propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul frnanciar inchejat la aceasta data
si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative, Situatiile financiare
mentionate se refera la:

. Activ neVTotal capitaluri proprii:

. Profitul net all pierderea neta a exercitiului financiar:

'103,769.032 lei

1.327 .514 lel

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o irnagine fidela a pozitiei financiare a
Societatii Ia data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasia data in conformiiate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 180212014 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate, cu modificarile ulterioare,

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit
("lSA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in
sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul
nostru, Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala
relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte
responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit
pe care le-am obiinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia
noastra.

Alte infarmatii - Rapoftul administratarilar

Alte informatii inciud Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili peniru
intocmirea si prezentarea Raportului ad ministratorilor in conformitate cu OMFP nr
180212014, punctele 485-492 din Reglementarile coniabile privind situatiile financjare
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe
care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea
Rapodului administratorilor caTe sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudel
sau eroflt.

Opinia noastra cu privire la situaiiile financiare nu acopera Raporlul adm inistrato rilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administrato rilor si, in acest demers, sa



apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Rapodul admin istratorilor si situat ile
financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca
in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului sltuatiilor financiare cu
privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul adm inistratorilor sunt
eronale semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatri
desfasurate, raDoTtam ca:

a) in Raporlul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta,
in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile frnanciare
anexatei

b) Raportul adm inistratorilor ideniificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,
informatiile cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 din Reglementarile
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financjare anuale
consolidate.

c) In plus, jn baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului
situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017
cu privire la Societate si la mediut acesteia, nu am identificat informatii incluse in
Rapodul administratorilor care sa fje eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatile
financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa
ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 18A212014 si pentru acel control intern
pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de srtuatii financiare
lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

in intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea
capacitatil Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a
aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza
continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conduceTea fie intentioneaza sa lchideze
Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara
acestora.

7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea
procosului de rapodare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurarl rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fre de
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorulut care include optnta
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel rjdicat de asigurare, dar nu este o
garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va deiecia intotdeauna o
denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie
de eToare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca
acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in
baza acestor situatii financiare.



Ca parte a unui audrt in conformitate cu lSA, exerciiam rationamentul profesional si
mentinem scepticismul profesional pe parcursul audiiului. De asemenea:

. Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare,
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate
pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei
denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de
nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si
evitarea controlului intern,

. Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri
de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie
asupra eficacitaiii controlului intern al Societatii.

. Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al
estimarilor contabile si cl nrazantarilnr c{aronta d^ informatii realizate de catre
conducere.

. Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe btaza
probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la
evenimente sau condiiii care ar putea genera indoieli semnificative privind
capaciiatea Societatii de a-si continua aciivitatea. In cazul in care concluzionam ca
exista o incertitudine semnificativa, trebuio sa atragem atentia in raporiul
auditorului asupra prezeniarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in
care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia, Concluziile
noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului.
Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu
isi mai desfasoare activltatea in baza orincipiului continuitatii activitatii.

. Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare,
inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta
tranzactiile si evenimentele care stau Ia baza acestora intr-o maniera care sa
re7l lltr intr-n nrFzFniare fidela.

10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, prinire alte aspecte, aria planificata
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constaiari ale auditului, inclusiv
orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul
a ud itu lu i,

In numele: AUDIT CONTEX MM SRL, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 56412005

Auditor partener Alexandrescu Maria, inregistrai la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 69412AA1

Bucuresti, 03.04.2018
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