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Către acționarii S.C. CONDMAG S.A. 
 
Raportul auditorului independent 
Raport cu privire la situatiile financiare anuale pentru exercitiul 2021 
 
Opinie: 
 
Subsemnatul BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN Auditor Financiar, Consultant fiscal, 
membru în Camera Auditorilor Financiari din România, nr carnet 4831, în numele 
societății BENTA AUDIT SRL, membră în Camera Auditorilor Financiari din România, 
având autorizația nr 1364, sediul social in București, Sector 5, Aleea Posada, Nr 4, Bl 
33, Ap 10, am auditat situaţiile financiare anuale cu data de 31.12.2021 pentru 
societatea S.C. CONDMAG S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J08/35/1991, cod fiscal 1100008, cu sediul Brașov, Sos. Cristalului nr. 11, care 
cuprind bilanțul, contul de profit şi pierdere,  pentru exercițiul financiar încheiat la 
această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la: 
 

•  Total capitaluri proprii:                                                    - 109.405 lei 
•  Total venituri:                                                              10.005.691 lei 
•  Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere):            - 3.805.863 lei 

 
În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă a societătii la 31 
decembrie 2021, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în 
conformitate Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind 
contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare şi cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare si a Legii nr 82/1991, 
privind contabilitatea, republicata cu modificări. 
 
Baza pentru opinie: 
 
Am desfăsurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
(ISA-uri). Responsabilitătile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat 
în sectiunea Responsabilitătile auditorului într-un audit al situatiilor financiare din 
raportul nostru. Suntem independenti fată de Companie, conform cerintelor etice 
relevante pentru auditul situatiilor financiare din România am îndeplinit celelalte 
responsabilităti etice, conform acestor cerinte. Credem că probele de audit pe care le-
am obtinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 
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Aspecte cheie de audit: 
 
Actualul auditor a studiat rapoartele de audit aferente ultimelor doua exerciții anterioare 
și a constata că aceste rapoarte de audit au avut ca opinie de audit imposibilitatea 
exprimarii unei opinii de audit. Auditorul ce efectueaza auditul situațiilor financiare ale 
societații CONDMAG SA cu data de 31.12.2021, apreciază că activitatea economică 
a societății în ansamblul său este mai redusă decât în anii anteriori fapt ce impune 
realizarea unor diligențe de audit suplimentare pentru a se emite o opinie de audit. 
Emiterea unei opinii de audit a presupus identificarea unor valori și sume ce 
influențează în mod semnificativ valoriile din situațiile financiare anuale sunt în 
categoria valorilor ce presupun din partea auditorului proceduri suplimentare pentru 
diminuarea riscului de audit. 
 
1. Elemente de capitaluri proprii cont 103 ,, Alte elemente de capitaluri proprii,, sold 
inițial la data de 31.12.2020 suma de 5.896.746 lei (sold debitor) respectiv suma de 
3.864.754 lei la data de 31.12.2022 (sold debitor).  
 
Misiuni suplimentare de audit. Actualul auditor a investigat data și modul de constituire 
a soldului inițial si a constat ca soldul inițial a fost generat de aplicarea standardelor 
IFRS în anii 2011 și 2012 cu ocazia prezentarii unor în situațiile financiare a activelor 
imobilizate (terenuri și clădiri)  la valoarea reevaluată, ocazie cu care s-a evidentiat si 
impozitul pe profit amanat la plată. Ulterior nu au mai fost înregistrate valori în acest 
cont. Cu toate acestea pentru activele supuse reevaluarii s-a calculat amortizare sau 
unele au fost cedate in perioada anilor 2012 – 2021.  
 
În anul 2021 societatea a efectuat evaluarea sumelor ce ar fi trebuit sa diminueze 
soldul ințial al contului 103 ,, Alte elemente de capitaluri proprii,, atat cu elementele 
aferente perioadei anterioare cat și din anul 2021 și aceste reduceri de valoare sunt 
reflectate in contabilitate si în situațiile financiare anuale – pct. 170 din OMFP nr. 
2844/2016  avand aplicare. 
 
2. Prezentarea mijloacelor fixe la valoarea reevaluată la data de 31.12.2021. 
Societatea a decis reevaluarea mijoacelor fixe deținute la data de 31.12.2021 
societatea a decis reevaluarea acestor active la valoarea justa, cu ajutorul unui 
evaluator autorizat ce a intocmit un raport de evaluare, atat a celor utilizate în 
activitatea curentă cat și a celor destinate vanzarii.  
 
Pentru mijoacele fixe utilizate pentru activitatea curentă auditorul s-a asigurat de 
aplicarea IAS 16 – aplicarea metodei de eliminare a amortizarii din valoarea 
imobilizarilor si înregistrarea diferențelor din reevaluare sau a cheltuielii cu deprecierea 
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activelor, după caz. Auditorul a efectuat teste de audit suplimentar pe urmarirea 
inregistrarilor contabile. Valorile de inregistare pentru calculul amortizarii, pentru toate 
aceste active, sunt la data de 31.12.2021 conforme cu valorile din raportul de evaluare.  
 
3. Mijloacele fixe destinate vanzarii. Conform planului de reorganizare societatea 
detine active destinate vanzarii inregistrare în soldul debitor al contului  311 ,,Active 
imobilizate destinate vanzarii,,. În exercitiile anterioare aceste active au fost prezentate 
în situatiile financiare la costul istoric/valoarea contabila anterioara. La data de 
31.12.2021 societatea a decis reevaluarea acestor active la valoarea justa, cu ajutorul 
unui evaluator autorizat ce a intocmit un raport de evaluare. Auditorul a intreprins 
misiuni de audit sa se asigure ca aceste active sunt inregistrate conform cu IFRS 5.19 
– Reevaluarea ulterioara a activelor destinate vanzarii. Valoarea cumulata la data de 
31.12.2022 este 27.699.742 lei 
 
4. Societatea CONDMAG S.A. se află în procedura reorganizării judiciare, iar 
principalele venituri sunt venituri obținute din vânzarea de active, venituri ce nu se 
regăsesc în cifra de afaceri. Auditorul a efectuat proceduri suplimentare de audit și a 
analizat individual fiecare activ cedat, astfel încât veniturile agreate prin contractele de 
vânzare să fie corect facturate, iar veniturile să fie înregistrate în contabilitate în 
totalitatea acestora.  
 
Auditorul s-a asigurat că toate aceste cesiuni de active și pe cale de consecință și 
cheltuielile generate de scăderea din gestiune sunt înregistrate în evidența contabilă 
și sunt reflectate în situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2021.  
 
5.  Societatea CONDMAG S.A. este în sfera de reglementare ASF, iar această 
autoritate a statului a efectuat verificări cu privire la situațiile financiare aferente anilor 
2019-2020, ocazie cu care a semnalat necesitatea remedierii unor elemente din aceste 
situații financiare sau din notele explicative la situațiile financiare. Auditorul a luat la 
cunoștință de existența listei de elemente ce trebuie remediate și s-a asigurat pe cât 
posibil de remedierea acestor deficiențe de prezentare. În orice activitate de audit 
există un risc de audit, iar auditorul acceptă existența unor posibile erori, dar acestea 
nu pot fi apreciate ca fiind semnificative față de situațiile financiare ale societății privite 
în ansamblul său.  
 
Aceste misiuni suplimentare de audit au fost realizate în contextul auditului situațiilor 
financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit si nu oferim o opinie 
separată cu privire la aceste aspecte cheie. 
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Alte informatii – raportul administratorilor: 
 
Situatiile financiare pentru anul 2021 ale societătii S.C. CONDMAG S.A întocmite în 
concordantă cu  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind 
contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare si a Legii nr 82/1991, 
privind contabilitatea, republicata cu modificări, noi am citit raportul administratorilor 
atasat situaţiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integranta a 
situaţiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii 
financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate în 
situaţiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care 
să pună  la îndoială  capacitatea entitătii de a-şi continua activitatea şi implicit aceasta 
ar putea să fie inaptă să realizeze activele şi să execute obligatiile sale în cursul 
desfăşurării normale a activitătii sale. 
 
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 

 
Conducerea societătii răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor 
situatii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 
1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu 
modificările ulterioare şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile 
financiare si a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificări. 
Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi mentinerea unui 
control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare 
care să nu contină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea şi 
aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile 
în circumstantele date. 
 
Responsabilitatea auditorului 
 
Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie 
asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de 
audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca 
noi să respectăm cerintele etice ale Camerei Auditorilor Financiari, să planificăm şi să 
efectuăm auditul în vederea obtinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare 
nu cuprind denaturări semnificative. 
 
Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire 
la sumele şi informatiile prezentate în situaţiile financiare. Procedurile selectate depind 
de rationamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de 
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denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În 
evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru 
întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare ale organizatiei pentru a stabili 
procedurile de audit relevante în circumstantele date, dar nu si în scopul exprimării 
unei opinii asupra eficientei controlului intern al organizatiei. Un audit include, de 
asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite şi 
rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi 
evaluarea prezentării situaţiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că 
probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Alte aspecte: 

Acest raport este întocmit in scopul informării actionarilor societătii S.C. CONDMAG 
S.A. si după caz, în scopul depunerii acestuia la autorităţile statului. Auditul nostru a 
fost efectuat si pentru a putea raporta reprezentantilor societătii, acele aspecte pe care 
trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri.  

Data: 01.04.2022 

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364 
Prin Auditor Financiar, 
Adrian Bența 
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România 
Nr. carnet 4831 


