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RAPORTUL AT]DITORI]LUI INDEPEI\DENT

Catre Actionarii

S.C. MAGAZIN UNTVERSAL MARAMURES S.A.

Opinie

1. Am auditat situaliile financiare ale societ[{ii MAGAZIN LTNTVERSAL MARAMURES
S'A. ("Societatea") , care cuprind bilanlul la data de 31 decembie 2OZZ gi contul de profit gi

pierdere, precum qi un sumar al politicilor contabile semnificative gi notele explicative.
Optional, societatea a intocmit situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de
trezorerie

2. Situafiile financiare la 31 decembt',e2022 se identifici astfel:

o Activ net/Total capitaluri proprii: 39.057.602 Ron

o Profitul net al exercifiului financiar: 2.227.729 Fton

3' in opinia noastr6, situaliile financiare anexate prezintd fidel, sub toate aspectele

semnificative, pozifia financiard a'Societdfii Ia data de 3l decembrie 2022, qi performanfa sa

financiarl aferente exerciliului incheiat la aceastd data, in conformitate cu Ordinul Ministrului
Finan{elor Publice nt. 180212014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situa{iile
financiare anuale individuale gi situaliile financiare anuale consolidate, cu modificlrile ulterioare
("OMFP 1902/2014").

Bazo pentru opinie

4' Am desfrqurat auditul in conformitate cu Standardele Interna{ionale de Audit (ISA),
Regulamentul UE nt.537 al Parlamentului qi al Consiliului European (,,Regulamentul,,) qi Legea
nt' 16212017 (,,Legea"). Responsabilitdlile noastre inbazaacestor standarde gi reglementdri sunt
descrise detaliat in secfiunea Responsabilitifile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

,t



AUDITOR INDEPENDENT
Busecan Florentina Emilia

Baia Mare, Bld Bucuresti Nr. 26E Ap. 40
Autorizat CAFR : 3058/2009

Tel 0744-t6060t

din acest raport. Suntem independenfi fafd de Societate conform Codului Etic al Profesioniqtilor

Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internafionale de Etic6 pentru Contabili (codul

IESBA si reglementdrile europene in vigoare) gi conform cu cerinlele etice care sunt relevante

pentru auditul situa{iilor financiare din RomAnia, inclusiv Regulamentul si legea, si ne-am

indeplinit responsabilitdfile etice conform acestor cerinle si conform Codului IESBA. Credem ca

probele de audit pe care le-am ob{inut sunt suficiente si adecvate pentru a fumiza o baza pentru

opinia noastr6.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza ralionamentului nostru

profesional, au avut cea mai mare importan[d pentru auditul situafiilor financiare ale perioadei

curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situaliilor financiare in ansamblu

gi in formarea opiniei noastre asupra acestora qi nu oferim o opinie separatd cu privire la aceste

aspecte cheie.

Modul de abordare in cadrul auditului:

o Evaluarea principiilor de

prezentata in Nota 6. Cifra de afaceri

din venituri din inchirierea spatiilor

recunoastere a veniturilor in conformitatea

cu prevederile OMFP t80212014.

o Verificare a realizairi veniturilor din

chirii prin parcurgerea contractelor si

incasarilor aferente.

o Testarea soldurilor creantelor

comerciale la 31.12.2022, prirt transmiterea

de scrisori de confirmare directa.

Aspecte cheie de sudit

a) Recunoasterea veniturilor

Politica de recunoastere a veniturilor este

se compune

proprii catre

ln conformitate cu ISA , exista un risc implicit in

recunoaterea veniturilot, catzaide presiunea pe care

conducerea o poate resimti in legatura cu obtinerea

rezultatelor planificate.

Veniturile Societatii din chirii evidentiate in

situatiile financiare la 31.12.2022 sunt in suma de

3.099.814 lei si sunt recunoscute pe masura presatrii
2

serviciilor catre clienti.



b) Recuperabilitatea creantelor comerciale

Asa cum este prezentat in Nota 5 "Situatia creantelor si

datoriilor"creantele nete pentru clienti sunt in suma de

612.929Lei (229.610 lei la 31.12.2021).

Recuperabilitatea creantelor comerciale si nivelul

ajustarilor de valoare pentru creantele incerte sunt

consiuderate un risc semnificativ datorita importantei

colectarii de numerar, necesar la gestionarea capitalului

de lucru al societatii..

AUDITOR INDEPENDENT
Busecan Florentina Emilia

Baia Mare, Bld Bucuresti Nr. 26E Ap. 40
Autorizat CAFR : 3058/2009

Tel 0744-160601

Modul de abordare in cadrul

autlitului:

o Obtinerea componentelor de

sold pentru conturile de creante

comerciale, pe baza de esantion,

pentru care am solicitat confirmarea

directa La31.12.2022;

o Analiza vechimii creantelor

, luand in considerare data scadenta

a facturilor, pe baza situatiei, sold

clienti pe vechime;

o Discutii cu personalul de

conducere privind urmarirea

recuperararii creantelor comerciale.

Alte aspecte

6. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societatii.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care

trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de

lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii

acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra

conformitatii sau pentru'opinia formata.

Sifuatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor

si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii

contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea situatiile financiare
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anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si

legale din Romania, inclusiv OMFP 180212014 pentru aprobarea Reglementlrilor contabile

conforme cu directivele europene cu modificarile ulterioare.

Alte informatii - Raportul administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului

administratorilor in conformitate cu OMFP 180212014, punctele 489-492 pentru aprobarea

Reglement[rilor contabile conforme cu directivele europene si pentru acel control intern pe care

administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului

administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 3l decembrie

2022, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa

apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile

financiarg daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile

cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489-492 pentru aprobarea Reglementlrilor contabile

conforme cu directivele europene, si daca inbaza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in

cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile

incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu

privire la aceste aspecte. rnbaza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul adminiStratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in

toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate ir-r situatiile financiare anexate;
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b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative,

informatiile cerute de OMFP nr. l8}2l2}l4, punctell 48g-4g2 pentru aprobarea

Reglementdrilor contabile conforme cu directivele europene'

c) lirdicatorii si criteriile de performanta cuprinsi in raportul administratorilor sunt calculati

in concordanta cu elementele de bilant si cont de profit si pierdere care compun situatiile

financiare.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor

financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022 cu privire la

Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul adminisffatorilor

care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile

financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa

ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802120t4, pentru aprobarea

Reglement6rilor contabile conforme cu directivele europene si pentru acel control intern pe care

conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de

denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Lr intocmirea situatiilor f,rnanciare, conducerea este responsabila pentru evalparea capacitatii

Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare

la continuitatea activitatii si pentru utilizxea contabilitatli pe baza continuitatii activitatii, cu

exceptia cazului in care conducerea fie intentioteaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca

operatiunile, fqe nu are nicio alta alternativarealista in.afara acestora. /r
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Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de

raportare financiara al Societatii.

Re spon s abilitatile au dito rului intr-un audit al situ atiilo r finan ciare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care

situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denafurari semnificative, catzate fie de frauda,

fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila rcprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca

un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa,

daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cavzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate

semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor

influenta deciziile economice ale utilizatorilor

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

o 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

fiirtiza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari

semnificative catzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei

denaturari semnificative carzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri

secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controhilui intern.

lntelegem controlul intern relevant penku audit, in vederea proiectarii de proceduri

de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea Scopul de a exprima o opinie asupra

eficacitatii controlului intem al Societatii.
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Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al

estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatli realizate de catre

conducere.

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare autilizarii de catre conducere

a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de

audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau

conditii care arputea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de

a-si continua activitatea. In canil in care concluzionam ca exista o incertitudine

semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor

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 activitatea inbaza

principiului continuitatii activitatii.

Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare,

inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta

tranzactllle si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte

intr-o prezentare fidela.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

10. Am fost numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 7 aprilie 2022,

sa auditam situatiile financiare ale Societdlii Magazin Universal Maramures SA, pentru

exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2022. Durata totala neintrerupta a angajamentului

nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate La31.12.2023 panala3l.12.2024.

Confirmdm c6:
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. In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

. Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menfionate la articolul 5

alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 53712014.

Baia Mare .17 martie 2023

a Camera A ditorilor Financiari


