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1. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII:

Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A.
Sediul social: 400174, Cluj- Napoca, str. Horea nr. 3, jud. Cluj
Numărul de telefon/fax: 0264.565.675/ 0264.595.676
Codul unic de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului: 

RO 15697373

Număr de ordine în Registrul 
Comerţului: 

J12/2387/2003

Cod LEI: Cod LEI: 315700TJ5KGDWN9TZL93
Inregistrare BNR: RG-PJR-13-110092/11.08.2011

RS-PJR-13-110051/ 11.08.2011
Cod CAEN principal de activitate: 6492
Capitalul social subscris şi vărsat: 29.161.640 lei

Societatea are ca obiect principal de activitatea acordare de credite ipotecare, credite de consum,
leasing financiar.

In prezent isi desfasoara activitatea la sediul central si la punctele de lucru situate in Oradea,
Baia Mare, Brasov, Bucuresti.

Capitalul  social  de  29.161.640 lei  este  impartit  in  5.832.328 numar  de  actiuni,  fiecare  cu  o
valoare nominala de 5 lei. 

Actiunile   societatii  sunt  nominative,  nematerializate,  evidentiate  prin  înscriere  în  Registrul
Actionarilor.

Structura actionariatului la 31.12.2017 a fost:
Tip actionar Numar actiuni Procent detinere

Persoane fizice 5.464.456 93,69%
Persoana juridica 367.872 6,31%
Total 5.832.328 100%

Societatea  a  adoptat  sistemul  unitar  de  administrare  al  societatii,  conducerea  societatii  fiind
asigurata de catre Consiliul de Administratie si Conducerea executiva.

Functionarea, atributiile, rolul si responsabilitatile fiecarui organism de conducere este stabilita
prin actul constitutiv.

Adunarea Generala a Actionarilor
Principalele atributii ale adunarii generale sunt:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, dupa ascultarea
b) raportului administratorilor şi auditorului financiar, şi să aprobe repartizarea profitului;
c) să aleagă şi să revoce prin vot secret administratorii; 
d) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce

auditorul financiar; 
e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul in curs administratorilor;
f) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
g) să stabilească bugetul  de venituri  şi  cheltuieli  şi,  dupa caz,  programul de activitate,pentru

exerciţiul financiar următor;
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h) să hotarască gajarea, inchirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai  multor active/unitati  ale
societăţii.

i) schimbarea formei juridice a societăţii;
j) schimbarea domeniului şi obiectului principal de activitate al societăţii; 
k) prelungirea duratei societăţii;
l) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 
m)fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
n) dizolvarea anticipată a societăţii;
o) conversia acţiunilor ordinare în acţiuni preferenţiale sau a acţiunilor preferenţiale în acţiuni

ordinare;
p) emisiunea de obligaţiuni prin ofertă publică adresată investitorilor calificaţi, în înţelesul legii

privind piaţa de capital;
q) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare;
r) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărare pentru care este cerută
s) aprobarea adunării generale extraordinare
Adunarea  generală  ordinară  se  intruneşte  cel  puţin  o  data  pe  an,  in  cel  mult  4  luni  de  la
incheierea exerciţiului financiar.

Consiliul de Administratie
Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt:
a) îndeplinirea  tuturor  actelor  necesare  şi  utile  pentru  realizarea  obiectului  de  activitate  al

societăţii,  cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor,  prin
transpunerea în practică a strategiei  “societăţii-mamă”, aşa cum a fost conturată la nivelul
Consiliului de Administraţie al acesteia.

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea  raportului  anual,  organizarea  adunării  generale  a  acţionarilor  şi  implementarea

hotărârilor acesteia;
f) introducerea  cererii  pentru  deschiderea  procedurii  insolvenţei  societăţii,  potrivit  Legii  nr.

85/2006 privind procedura insolvenţei.

Consiliul de Administratie este format din 7 membrii, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor
pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de realegere.

La data de 31.12.2017 componenta Consiliului de Administratie a fost:

Nume prenume Calitate
Expirare
mandat

Ster Radu Voicu Presedinte al  Consiliului de Administratie 14.04.2018
Ghite Sorin Voicu Vicepresedinte al Consiliului de Administratie 14.04.2018
Ilea Vasile Mircea Membru al Consiliului de Administratie 14.04.2018
Istrate Sanda-Maria Membru al Consiliului de Administratie 14.04.2018
Martin Miron Membru al Consiliului de Administratie 14.04.2018
Aldea Iacob Membru al Consiliului de Administratie 14.04.2018

Sabau Vasile Membru al Consiliului de Administratie 14.04.2018

In decursul anului 2017 au avut loc 11 sedinte ale Consiliului de Administratie, in care au fost
supuse analizei, in principal, urmatoarele :
a) adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017;
b) analiza situatiilor financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
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c) analiza rapoartelor lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
d) analiza rapoartelor aferente Comitetului de Administrare a Riscurilor;
e) analiza rapoartelor aferente Comitetului de Audit;
f) aprobarea normelor de creditare persoane fizice si juridice;
g) aprobarea finantarilor necesare desfasurarii activitatii;

Comitetele infiintate la nivelul Consiliului de Administratie sunt: 
a) Comitetul de Administrare a Riscurilor;
b) Comitetul de Audit, 

Comitetul de Administrare al Riscurilor
Comitetul de Administrare a Riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un numar de cel
putin 3 membri, avand ca atributii principale de a:

a) asigura  informarea  Consiliului  de  Administratie  asupra  problemelor  si  evolutiilor
semnificative care ar putea influenta profilul de risc si rezultatele institutiei  financiare
nebancare; 

b) dezvolta  proceduri  adecvate  pentru identificarea,  evaluarea,  monitorizarea  si  controlul
riscurilor semnificative; 

c)  prezenta Consiliului de Administratie informari suficient de detaliate si oportune, care sa
permita acestuia sa cunoasca si sa evalueze performanta conducerii in monitorizarea si
controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum si performanta
de ansamblu a institutiei financiare nebancare; 

d) informa  regulat  Consiliul  de  Administratie  asupra  situatiei  expunerilor  institutiei
financiare  nebancare  la  riscuri  si  imediat,  in  cazul  in  care  intervin  schimbari
semnificative  in  expunerea  curenta  sau  viitoare  a  institutiei  financiare  nebancare  la
riscurile respective. 

Membrii Comitetului de Administrare a Riscurilor sunt:
Nume prenume Calitate

Ster Radu Voicu Presedinte al Consiliului de Administratie
Rotis Dorel Ioan Director General
Cimpan Alin Ciprian Director general adjunct
Ioana Vana Sef Departament IT
Giurgiu Livia Sef Departament Financiar Contabil
Moisa Emilia Mariana Consilier Juridic

In  decursul  anului  2017  au  existat  2  sedinte  ale  Comitetului  de  Audit.  In  cadrul  sedintelor
desfasurate in anul 2017 au fost efectuate, in principal, urmatoarele activitati:

a) Analiza riscurilor caracteristice activitatilor urmatoarelor structuri organizatorice: Auditul in-
tern, Comitetul de credit si risc, Conduceria executiva, Departamentul de trezorerie, Departa-
mentul administrare credite, Departamentul IT si Departamentul Juridic, Colectare  si Recu-
perare debite, pentru intervalul de referinta 01.07.2017- 15.12.2017 si a rezultatelor actiunilor
initiate de catre echipele executive.

b) Analiza evolutiilor semnificative - in materie de riscuri - care ar putea influenta profilul de
risc si rezultatele societatii in anul 2017.

Comitetul de Audit
Comitetul de Audit functioneaza in baza regulamentului de functionare si are rolul de a asista
Adunarea  Generala  în  realizarea  atribuțiilor  acestuia  pe  linia  auditului  intern  și  o  funcție
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consultativă în ceea ce privește strategia și politica societății privind sistemul de control intern,
auditul intern și auditul extern, precum și controlul modului în care riscurile semnificative sunt
administrate. 
Membrii Comitetului de Audit sunt:

Nume prenume Calitate Expirare
mandat

Aldea Iacob Membru CA neexecutiv 08.04.2018
Pasztor Csaba Membru independent cu experienta in audit 08.04.2018

In  decursul  anului  2017  au  existat  2  sedinte  ale  Comitetului  de  Audit.  In  cadrul  sedintelor
desfasurate in anul 2017 au fost efectuate, in principal, urmatoarele actiuni:
a) Analiza raportului de audit extern intocmit de MDA GLOBAL AUDIT SRL;
b) Analiza implicatiilor rezultate din procesul de divizare al IMOFINANCE SA si efectele
care se vor rasfrange asupra IMOCREDIT IFN SA;
c) Analiza modificarilor  aduse normelor  si  politicilor  datorita  adoptarii  OUG 52/2016, a
Legii 151/2015 a insolventei persoanei fizice si Legea 77/2016 a darii in plata;
d) Actualizarea diverselor proceduri interne;

Comitetul de Credit si Risc
Rolul Comitetului de Credite si Risc este unul cu o acoperire diversa, cum ar fi:
a) aprobarea sau respingerea cererilor de creditare venite din partea clientilor; 
b) restructurarea, rescadentarea si reesalonarea creditelor acordate; 
c) modificarea conditiilor de creditare aprobate anterior; 
d) modificarea structurii  garantiilor  constituite la credite;
e) stabilirea masurilor ce se impun in cazul aparitiei  de abateri  /  nerespectari,  din partea
clientilor,  in ceea ce priveste  conditiile si termenii de creditare conveniti prin contract;
f) analizarea  propunerilor  de  intrare  in  executare  silita  a  debitorilor  rau  platnici,  a
propunerilor  de stopare a calculului  de penalitati,  a propunerilor  de valorificare  a  garantiilor
executate silit si a oricaror alte propuneri ale departamentului de colectare-recuperare cu privire
la dosarele aflate in gestiunea acestuia;

g) propunerea de masuri, adresate Consiliului de Administratie (CA) al societăţii in vederea
îmbunatatirii  activitatii  de  creditare,  a  metodelor  si  metodologiilor  de  lucru,  inclusiv  a
programelor informatice;
h) prezentarea, in cadrul fiecarei sedinte a  situatiei restantelor la plata creditelor, a situatiei
verificarii  faptice  a  garantiilor  constituite  si  a  situatiei  debitorilor  care  prezinta  risc  de
provizionare;

Competenta de aprobare a creditelor este stabilita prin decizie interna.

Conducerea executiva:
Atributiile  de  conducere  sunt  delegate  de  catre  Consiliul  de  Administratie  catre  conducerea
executiva.

Structura conducerii executive este:
Nume prenume Calitate

Rotis Dorel Ioan Director general
Cimpan Alin Ciprian Director general adjunct
Giurgiu Livia Sef Departament Financiar Contabil
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Exercitarea atributiilor de conducere la nivel de directori se realizeaza in baza unui contract de
management pe o perioada determinata de 4 ani, contract ce stipuleaza foarte clar drepturile si
obligatiile partilor contractante.

Reprezentarea  institutiei  in  relatiile  cu tertii  se  face prin  semnatura  conjugata  a  Directorului
General/  Directorului  General  Adjunct  (in  lipsa  Directorului  General)  si  Sef  Departament
Financiar Contabil.

Auditul intern
Activitatea  de  audit  intern  este  externalizata  catre  o  societate  specializata  si  isi  desfasoara
activitatea in baza planului anual de audit, aprobat de Consiliul de Administratie.
Rapoartele  aferente  sunt  transmise  Consiliului  de  Administratie,  Comitetului  de  Audit,
Comitetului de Administrare a Riscurilor, conducerii executive.
 
Auditul financiar
Situatiile  financiare  ale  societatii  sunt  auditate  de  o  societate  de  audit  financiar  numita  de
Adunarea Generala a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani.
Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017 au fost auditate de catre societatea
MDA GLOBAL AUDIT SRL.

2. MODUL DE REALIZARE A HOTARARILOR AGOA, AGEA precedente
Toate hotararile date de AGOA din 23.03.2017, AGEA din 15.06.2017 au fost realizate fiind
puse in practica, producand efecte.

3. MANAGEMENTUL RISCULUI

3.1 Riscul de credit
Riscul de credit reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate
ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.
Riscul de credit in societate este administrat prin:
- Adoptarea unor norme, politici si proceduri de creditare care sa asigure dezvoltarea unui 

portofoliu de credite sanatos;
- Dezvoltarea unor sisteme de rating pentru solicitantii de credit;
- Stabilirea preturilor in functie de categoria de performanta a clientilor;
- Existenta unui sistem informatic de gestiune a creditelor;
- Aplicare unui mecanism trimestrial de monitorizare a creditelor ipotecare acordate pentru 

constructia de imobile;
- Aplicare metodologiei de provizionare a riscului de credit;
- Imbunatatirea colectarii creditelor restante;
Profilul de risc general asumat de societate este unul mediu.
Riscul de credit a fost diminuat printr-un grad de acoperire cu garantii si provizioane, dupa cum
urmeaza:

-mii lei-

Categorie

Total
expunere

bruta
principal

Total
provizion
principal

Total
garantii

Gradul de
acoperire cu
provizioane

Gradul de
acoperire

cu
garantii

Standard 44.153 1 129.276 0,00% 292,79%
In observatie 6.404 0 26.586 0,00% 415,11%
Substandard 1.849 0 5.855 0,00% 316,65%
Indoielnic 724 11 1.252 1,46% 172,95%

IMOCREDIT IFN S.A. C.U.I.  RO 15697373 Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003
Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Tel.   0264 595 675 Email: office@imogrup.ro
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod postal 400174 Fax.  0264 595 676 Site: www.imogrup.ro

http://www.imogrup.ro/
mailto:office@imogrup.ro


Capi ta l  socia l  subscr is  s i  varsat :  29 .161.640  le i Operator date cu caracter personal 18750

 

Pierdere 2.922 2.357 2.415 80,65% 82,65%
Total 56.053 2.368 165.385 4,23% 295,05%

Evolutia ratei creditelor neperformante este:
-mii lei-

Perioada

Indicatori

Volumul 
creditelor 
restante 

Volumul 
creditelor 
totale  

Volumul cred-
itelor neperfor-
mante

Proviz
ioane

Credite
restante
din total
credite

Credite
neperfor-
mante din

total credite

Provizi
oane

credite
la total
credite

 1 2 3 4 5=1/2 6=3/2 7=4/2
31.12.2015 4.063 47.633 3.781 2.939 8,53% 7,94% 6,17%
31.12.2016 3.092 45.588 2.542 2.239 6,78% 5,58% 4,91%
31.12.2017 2.930 56.053 2.922 2.368 5,23% 5,21% 4,23%

Rata creditelor neperformante la nivel de sector (IFN-uri) este de 15,77%.*
Rata creditelor neperformante la nivelul institutiilor de credit: 6,40**
* sursa BNR la 30.09.2017
** sursa BNR la 31.12.2017

3.2 Riscul de piata
Riscul de piata reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al neutralizarii profiturilor estimate,
care apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor, ratei dobanzii si cursului valutar.
Ca regula generala, pentru acoperirea riscurilor aferente ratei dobanzii societatea acorda creditele
indexate la acelasi indice  si in acceasi valuta in care se finanteaza.

Procentele din portofoliu expuse la riscul valutar sunt:

Moneda credit 2015 2016 2017

EUR 75,57%
62,19

% 43,93%

RON 24,28%
37,72

% 56,03%
USD 0,15% 0,09% 0,04%
Total 100% 100% 100%

3.3 Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate reprezinta riscul potential de a nu fi indeplinite obligatiile scadente de plata,
respectiv de acoperire a necesarului de fonduri pentru finantarea activitatii curente.
Imocredit  IFN  SA  analizeaza  lunar  gestiunea  maturitatilor,  GAP-urilor,  rambursarilor  si
dispersiei  resurselor.

3.4 Riscul operational
Riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care este determinat de
factori interni (derularea neadecvata a unor activitati interne, existenta unui personal sau a unor
sisteme necorespunzatoare, etc) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul
bancar, progrese tehnologice, etc)
Riscul operational se monitorizeaza semestrial, in anul 2017 nu au fost inregistrate pierderi din
aceasta cauza.
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3.5 Riscul reputational
Riscul  inregistrarii  de  pierderi  sau  al  neralizarii  profiturilor  estimate,  ca  urmare  a  lipsei  de
incredere a publicului in integritatea institutiiei de credit.
Riscul reputational se monitorizeaza semestrial, in anul 2017 nu au fost inregistrate pierderi din
aceasta cauza.

4. REZULTATELE ACTIVITATII SOCIETATII IN 2017

4.1 Conjunctura anului 2017

Aspecte de macromediu inregistrate la nivelul anului 2017:

In ceea ce priveste aspectele cu caracter general,  anul trecut s-a remarcat prin urmatoarele
fenomene :
- inflatia  in 2017 a ajuns in teritoriu pozitiv ajungand in T4 la 3,3%;
- indicele Robor 6 M a avut o tendinta de crestere, ajungand la 30.12.2017 la 2,27%;
- indicele Euribor 6M a avut o tendinta de stagnare, ajungand la 30.12.2017 la -0,271%;
- cursul  de  schimb  al  monedei  nationale  s-a  depreciat  fata  de  inceputul  anului  2017,
ajungand la 31.12.2017 la 4,6597 lei/eur;

- creşterea economică inregistrata la nivelul anului 2017 comparativ cu 2016 este de 7 % 

In ceea ce priveste activitatea de creditare la 31.12.2017 se poate constata ca:
- s-a intensificat creditarea in moneda nationala in detrimentul creditarii in valuta;

pe zona imobiliara creditarea a fost sustinuta prin  programul guvernamental Prima Casa

4.2 Pozitia financiara

Imocredit IFN SA a incheiat anul financiar 2017 cu un activ total in suma de 58.511 mii lei, in
crestere cu 15% fata de anul precedent.

-mii lei-

Activ 31.12.2015
31.12.201

6
31.12.201

7

Procent
in bil-

ant

∆
2017
2016

Disponibilitati 4.611 2.430 303 1% -88%
Creante asupra clientelei 44.695 43.349 53.684 92% 24%
Acţiuni si alte titluri cu venit 
variabil 1.273 1.273 1.273 2% 0%
Imobilizari corporale si 
necorporale 0 0 0 0% 0%
Alte active 3.793 3.720 2.993 5% -20%
Cheltuieli înregistrate în avans 
si venituri angajate 238 258 257 0% -1%
Total 54.609 51.030 58.511 100% 15%

Disponibilitatile societatii au scazut pe masura cresterii activitatii de creditare.

Creantele  asupra  clientelei  reprezinta  92% din  total  active,  in  crestere  cu  24% fata  de  anul
precedent, pe seama acordarii de noi credite.

IMOCREDIT IFN S.A. C.U.I.  RO 15697373 Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003
Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Tel.   0264 595 675 Email: office@imogrup.ro
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod postal 400174 Fax.  0264 595 676 Site: www.imogrup.ro

http://www.imogrup.ro/
mailto:office@imogrup.ro


Capi ta l  socia l  subscr is  s i  varsat :  29 .161.640  le i Operator date cu caracter personal 18750

 

Acţiunile si alte titluri cu venit variabil  reprezinta 2% din total active, la acelasi nivel cu anul
precedent, sunt formate din participatiile de 3,95% din capitalul social detinute la IMOINVEST
SA.

Alte active reprezinta 5% din total  active,  in scadere cu 20% fata de anul precedent datorita
vanzarii de stocuri (bunuri imobile adjudecate in contul creantei).

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate cuprind, in principal, valoarea dobanzilor la
credite neajunse la scadenta.

-mii lei-

Pasiv 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Procent
in

bilant

∆
2017
2016

Datorii privind instituţiile de 
credit 8.109 3.557 8.774 15% 147%
Datorii privind clientela 229 210 228 0% 9%
Datorii constituite prin titluri 15.000 15.000 15.000 26% 0%
Alte datorii 527 130 228 0% 75%
Venituri înregistrate în avans si 
datorii angajate 616 567 717 1% 27%
Alte provizioane: 0 2 7 0% 184%
Capitaluri proprii 30.128 31.563 33.556 57% 6%
 Total 54.609 51.030 58.511 100% 15%

Datorii privind instituţiile de credit  reprezinta 15% din total pasiv, in crestere cu 147% fata de
anul precedent, pe seama utilizarii finantarilor bancare pentru acordarea de noi credite.

Datorii constituite prin titluri reprezinta 26% din total pasiv, la acelasi nivel cu anul precedent si
cuprind obligatiunile emise in anul 2015.

Structura datoriilor obligatare, la 31.12.2017, a fost:

NUME
Numar

obligatiuni
Valoare

obligatiuni
%

Banca Transilvania SA 1.235.000 9.880.000 65,8667%
FDI BT CLASIC 185.000 1.480.000 9,8667%
FDI BT Obligatiuni 185.000 1.480.000 9,8667%
FDI TRANSILVANIA 150.000 1.200.000 8,0000%
FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL. 100.000 800.000 5,3333%
FDI FIX INVEST 14.000 112.000 0,7467%
FDI Prosper Invest 5.998 47.984 0,3199%
Persoane fizice 2 16 0,0001%
 Total 1.875.000 15.000.000 100%

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate reprezinta 1% din total pasiv, in crestere cu 27%
fata de anul precedent, pe seama comisioanelor deferabile incasate.

Capitalurile proprii reprezinta 57% din total pasiv, in crestere cu 6% fata de anul precedent, pe
seama inregistrarii de profit.

Capitalurile proprii la 31.12.2017 sunt formate din:
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 Capital social subscris 29.162 mii lei
 Rezerve legale 1.191 mii lei
 Rezultatul reportat 922 mii lei
 Rezultatul exercitiului financiar 2.423 mii lei
 Repartizarea profitului 142 mii lei

4.3 Rezultatele financiare
-mii lei-

Contul de profit si pierdere 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
∆ 2017
2016

Venituri nete din dobanzi 1.781 2.272 2.691 18%
Venituri nete din comisioane 598 603 670 11%
Venituri nete din vanzarea bunurilor imobile 122 174 506 190%
Cheltuieli generale, din care: 1.501 1.525 1.473 -3%

     - Cheltuieli cu personalul 901 772 975 26%
     - Alte cheltuieli administrative si de exploatare: 600 753 498 -34%

Costul net al riscului, din care: -885 -135 -445 231%
-  al riscului de credit: -577 -109 127 -217%

-  al riscului valutar: -308 -26 -572
2.100

%
Venituri totale 10.599 7.708 7.386 -4%
Cheltuieli totale 8.715 6.049 4.546 -25%
Rezultat brut 1.885 1.659 2.840 71%
Impozit pe profit 279 224 417 86%
Rezultat net 1.605 1.435 2.423 69%

Veniturile  nete  din dobanzi  in  suma de 2.691 mii  lei  au crescut  cu 18% pe seama cresterii
activitatii de creditare.

Venituri  nete  din comisioane  in  suma de 670 mii  lei  au  crescut  cu  11% pe seama cresterii
activitatii de creditare.

Alte venituri din nete din vanzarea bunurilor imobile in suma de 404 mii lei, au crescut cu 190%
urmare a vanzarii de bunuri adjudecate in contul creantei.

Cheltuieli generale in suma de 1.473 mii lei au scazut cu 3%, in principal, pe seama scaderii altor
cheltuieli  de  exploatare  (aferente  activitatilor  prestate  de  Imofinance)  si  altor  cheltuieli
administrative.

Costul net al riscului in suma de -445 mii lei, a crescut cu 231% pe seama inregistrarii de profit
din diferente  de curs valutar  pozitive si  inregistrarii  de provizioane  suplimentare  la creditele
neperformante.
Rezultatul brut este profit in suma de 2.423 mii lei, in crestere cu 69% fata de anul precedent.

4.4 Indicatori economico-financiari

Indicator 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Lichiditate 331% 900% 233%
Solvabilitate 229% 270% 241%
ROE 5,33% 4,55% 7,22%
ROA 2,94% 2,81% 4,14%
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4.5 Gradul de realizare a indicatorilor 
-mii lei-

Indicator
BVC
2017

Realizat
31.12.201

7
Grad de
realizare

Venituri nete din dobanzi 2.007 2.691 134%
Venituri nete din comisioane 596 670 112%
Venituri nete din vanzarea bunurilor imobile 816 506 62%
Cheltuieli generale, din care: 1.606 1.473 92%
     - Cheltuieli cu personalul 1.122 975 87%

     - Alte cheltuieli administrative si de exploatare: 484 498 103%
Costul net al riscului, din care: -57 -445 787%

-  al riscului de credit: -57 127 -224%
-  al riscului valutar: 0 -572 0%

Venituri totale 8.908 7.386 83%
Cheltuieli totale 7.038 4.546 65%
Rezultat brut 1.870 2.840 152%
Impozit pe profit 299 417 139%
Rezultat net 1.571 2.423 154%

5. BUGETUL PROGNOZAT PENTRU 2018
-mii lei-

Indicator 31.12.2017 An 2018 Evolutie
Venituri nete din dobanzi 2.691 2.799 4%
Venituri nete din comisioane 670 620 -8%
Venituri nete din vanzarea bunurilor imobile 506 9 -98%
Cheltuieli generale, din care: 1.473 1.559 6%
     - Cheltuieli cu personalul 975 1.215 25%
     - Alte cheltuieli administrative si de exploatare: 498 344 -31%
Costul net al riscului, din care: -445 -23 -95%

-  al riscului de credit: 127 -23 -118%
-  al riscului valutar: -572 0 -100%

Venituri totale 7.386 7.550 2%
Cheltuieli totale 4.546 5.657 24%
Rezultat brut 2.840 1.893 -33%
Impozit pe profit 417 253 -39%
Rezultat net 2.423 1.639 -32%

Bugetul prognozat pentru 2018 a avut la baza urmatoarele ipoteze:
- Volumul de plasamente estimat: 4.000 mii eur;
- Accesarea de finantari estimate la: 2.200 mii lei;
- Ecartul intre marja dobanzii medie active si marja dobanzii medii pasive intre 1-3%;
- Vanzarea unui activ imobilizat (bun adjudecat in contul creantei);

6. PLAN INVESTII
Bugetul de investitii pentru 2018 cuprinde:

-mii lei-
Investitii IT (hard&soft), pentru asigurarea continuitatii activitatii in caz de inci- 60
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dente si imbunatatire a performantelor sistemului informatic
1 autoturism, cele existente avand peste 10 ani vechime. 45
Total (fara TVA) 105

7. PROPUNERE  DE  REPARTIZARE  A  PROFITULUI  PENTRU  EXERCITIUL
FINANCIAR 2017

Consiliul de Administratie supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de
repartizare a profitului in suma de 2.422.982 RON, dupa cum urmeaza:

- repartizarea la rezerve legale a sumei de 142.008 lei;
- repartizarea profitului prin acordare de dividende in suma de 481.167,06 RON
(reprezentand 19,86% din profit). Dividendul brut pe actiune este de 0,0825 RON;
- repartizarea  sumei  de  1.799.800  RON  la  majorarea  capitalului  social  de  la
29.161.640 RON la 30.961.440 RON;
- diferenta de sume ramane la rezultat nerepartizat.

8. PROPUNERE  DE  STABILIRE  A  INDEMNIZATIEI  MEMBRILOR
CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE  PENTRU  MANDATUL  2018  –  2022  SI
MENTINEREA  VALORII  SUMELOR  ASIGURATE  PENTRU  RASPUNDEREA
PROFESIONALA A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR.

8.1 Consiliul de Administratie supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor
unei indemnizatii lunare de 1.400 lei/net/membru pentru mandatul 2018-2022.

8.2 Consiliul de Administratie supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor
mentinerea neschimbata a sumelor asigurate pentru raspunderea profesionala a adminis-
tratorilor la 50.000 lei.

9. PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

9.1 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017;
9.2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017;
9.3 Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurta in
exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017;
9.4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
9.5 Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018;
9.6 Aprobarea indemnizatiei membrilor CA pentru mandatul 2018-2022;
9.7 Aprobarea  mentinerii  valorii  sumelor  asigurate  pentru  raspunderea  profesionala  a
administratorilor si directorilor;

CONSILUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte

STER RADU VOICU
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SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2017 
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Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare si

rapoartelor aferente acestora 
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DECLARAŢIE 

In  conformitate  cu  prevederile  art.30  din  Legea  Contabilităţii  nr.82/1991,  declarăm  că  ne

asumăm răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare interimare aferente anului 2017 şi

confirmăm următoarele: 

1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare aferente anului 2017, au 

avut în vedere organizarea şi conducerea contabilităţii in conformitate cu Legea 

nr.82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 

Ordinul BNR nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

directivele europene, în vigoare la data de raportare 31.12.2017.

2. Stiuaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2017 oferă o imagine fidelă a activelor, 

obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere a Imocredit IFN S.A. 

3. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 emis de 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi prezintă în mod corect şi complet informaţiile

la data de raportare. 

4. Imocredit IFN S.A. îşi desfăşoară activitatea conform principiului continuităţii.

 Director General  Ioan Dorel ROTIŞ

Şef Dep. Financiar- Contabil Livia GIURGIU 
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Raportul complet al auditorului financiar 

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
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Către administratorii şi asociaţii, 
IMOCREDIT IFN s.a. 
Cluj-Napoca, România 

Opinie 
1.  Am auditat  situațiile  financiare  individuale  anexate  ale  societății  IMOCREDIT IFN s.a.
(Societatea), cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, identificată prin codul unic de
înregistrare  fiscală 15697373, care cuprind bilanțul  la data  de 31 decembrie  2017, contul de
profit  și  pierdere,  situația  modificarilor  capitalului  propriu și  situatia  fluxurilor  de  trezorerie
pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile
semnificative și notele explicative. 

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifică astfel: 

 Activ net/Total capitaluri proprii: 58.510.511 lei 
 Profitul net al exercițiului financiar: 2.422.982 lei 

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției
financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și performanţa sa financiară şi
fluxurile sale de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, în conformitate
cu reglementările contabile din România, respectiv Legea nr. 82/1991 şi Ordinul nr. 6/2015
al BNR pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 

Baza pentru opinie 
3. Am desfășurat  auditul  nostru  în  conformitate  cu  Standardele  Internaționale  de  Audit

(ISA) și Legea nr.162/2017 (Legea). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde
sunt  descrise  detaliat  în  secțiunea  “Responsabilitățile  auditorului  într-un  audit  al
situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform
Codului  Etic  al  Profesioniștilor  Contabili  emis  de  Consiliul  pentru  Standarde
Internaționale  de Etică  pentru Contabili  (codul  IESBA), conform cerințelor  etice care
sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am
îndeplinit  responsabilitățile  etice  conform acestor  cerințe  și  conform Codului  IESBA.
Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a
furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit 

4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au
avut  avut  cea mai  mare  importanță  pentru auditul  situațiilor  financiare  din perioada  curentă.
Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului desfășurat asupra situațiilor financiare în
ansamblu,  și  în formarea  opiniei  noastre asupra acestora,  și  nu emitem o opinie  separată  cu
privire la aceste aspecte cheie.
Pentru aspectul descris mai jos, am prezentat și o descriere a modului în care auditul nostru a
abordat respectivul aspect.
Am  îndeplinit  responsabilitățile  descrise  în  secțiunea  “Responsabilitățile  auditorului  pentru
auditul situațiilor financiare” din raportul nostru, inclusiv în legătură cu aceste aspecte cheie. În
consecință, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate să răspundă la evaluarea
noastră  cu privire  la  riscul  de erori  semnificative  în  cadrul  situațiilor  financiare.  Rezultatele
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procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de
mai jos, constituie baza pentru opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare anexate.
Recunoașterea veniturilor din dobânzi și comisioane
5. Pentru exercițiul financiar 2017, veniturile din dobânzi sunt în valoare de 3.600.326 lei, iar
veniturile  din  comisioane  sunt  în  valoare  de  756.061  lei,provenind  înprincipal  din  creditele
acordate clienților. Aceste venituri reprezintă ponderea principală a veniturilor din exploatare, cu
influențe directe în profitabilitatea acesteia.

Datorită  specificului  activității,  a  volumul  semnificativ  al  tranzacțiilor  individuale  mici  și  al
veniturilor aferente, recunoșterea veniturilor din dobânzi și comisioaneconstituie un aspect cheie
de audit.
Veniturile din dobânzi se recunosc pe durata de viață a creditului prin utilizarea ratei de dobândă
iar recunoașterea veniturilor din comisioane depinde de natura acestora. 
Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele: 
 analiza datelor privind dobânzile/comisioanele aferente creditelor acordate, 

și controlul conducerii asupra veniturilor din dobânzi și comisioane, 

 am evaluat dacă datele folosite pentru calculul veniturilor din dobânzi și din comisioane sunt
complete și corecte, 

 am evaluat formula matematică folosită pentru recunoașterea dobânzii aplicabile pe durata de
viață estimată a creditului, 

 am evaluat tratamentul contabil aplicat de Societatea în conformitate cu  Ordinul nr. 6/2015 al
BNR pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene referitor la
comisioanele percepute, 

 am  evaluat  veniturile  din  dobânzi  și  comisioane  realizând  astfel  propria  estimare  asupra
veniturilor pe care am comparat-o apoi cu rezultatele Societății. 

Alte informații – Raportul Administratorilor 
6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte
informații  cuprind  Raportul  administratorilor,  dar  nu  cuprind  situațiile  financiare  și  raportul
auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. 

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția
cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie
de asigurare cu privire la acestea. 
În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem
dacă  acele  alte  informații  sunt  semnificativ  inconsecvente  cu  situațiile  financiare,  sau  cu
cunoștințele  pe  care  noi  le-am obținut  în  timpul  auditului,  sau  dacă  ele  par  a  fi  denaturate
semnificativ. 
În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în
toate aspectele  semnificative,  în conformitate cu cerințele  Ordinul nr. 6/2015 al BNR pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 229. 
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în
opinia noastră: 
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au
fost  întocmite  situațiile  financiare  sunt  în  concordanță,  în  toate  aspectele  semnificative,  cu
situațiile financiare; 
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b)  Raportul  administratorilor  identificatmai  sus  include,  în  toate  aspectele  semnificative,
informațiile cerute de  Ordinul nr. 6/2015 al BNR pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, pct. 225 
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia,
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de
31  decembrie  2017,  ni  se  cere  să  raportăm  dacă  am  identificat  denaturări  semnificative  în
Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 
Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile
financiare 
7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o
imagine fidelă în conformitate cu conformitate cu reglementările de contabilitate aplicabile în
România, respectiv Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (Legea nr. 82/1991) şi Ordinul
nr.  6/2015  al  BNR  pentru  aprobarea  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele
europene,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  și  pentru  acel  control  intern  pe  care
conducerea  îl  consideră  necesar  pentru  a  permite  întocmirea  de  situații  financiare  lipsite  de
denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității
Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare
la continuitatea activității  și pentru utilizarea contabilității  pe baza continuității  activității,  cu
excepția  cazului  în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească
operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora. 

9. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societății. 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 
10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile  privind măsura în care
situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă,
fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a
faptului  că  un  audit  desfășurat  în  conformitate  cu  ISA va  detecta  întotdeauna  o  denaturare
semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt
considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau
cumulat,  vor  influența  deciziile  economice  ale  utilizatorilor,  luate  în  baza  acestor  situații
financiare. 

11.  Ca  parte  a  unui  audit  în  conformitate  cu  ISA,  exercităm  raționamentul  profesional  și
menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie
de fraudă, fie de eroare,  proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele
riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia
noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat
decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate
presupune înțelegeri  secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului
intern. 

 Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit
adecvate  circumstanțelor,  dar  fără  a  avea  scopul  de  a  exprima  o  opinie  asupra  eficacității
controlului intern al Societății. 
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 Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor
contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

 Formulăm  o  concluzie  cu  privire  la  gradul  de  adecvare  a  utilizării  de  către  conducere  a
contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute,
dacă  există  o  incertitudine  semnificativă  cu privire  la  evenimente  sau condiții  care  ar  putea
genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul
în  care  concluzionăm  că  există  o  incertitudine  semnificativă,  trebuie  să  atragem  atenția  în
raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care
aceste prezentări  sunt neadecvate,  să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe
probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului
continuității activității. 

 Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de
informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la
baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă. 

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și
programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice
deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

Mircea Mureşan 
Partener 
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Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 Anexa
nr.32 cu modificarile si completarile ulterioare
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Raportul semestrial conform: Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 30.04.2018
Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A.
Sediul social: str. Horea nr.3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 400174
Numărul de telefon/fax: 0264.565.675/ 0264.595.676
Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului: 

RO 15697373

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului: 

J12 / 2387 / 2003

Capitalul social subscris şi vărsat: 29.161.640 lei
Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare 

emise: 

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) –Piaţa reglementată 

– Obligaţiuni Corporative

(www.bvb.ro)
Principalele caracteristici ale valorilor 

mobiliare emise de către Imocredit IFN

S.A.

1.875.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 8 RON/ 

obligaţiune, simbol bursier IMO22 (ISIN ROIMOCD-

BC017)

1. Analiza activităţii societăţii comerciale

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale;

Imocredit IFN S.A. este o societate pe actiuni, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. Horea nr.3,

judetul Cluj. Societatea functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr.31/1990. IFN-ul

isi  desfasoara  activitatea  inclusiv  dupa  Legea  nr.  93  din  8  aprilie  2009  privind  instituţiile

financiare  nebancare.  IFN-ul  organizeaza  şi  conduce  contabilitatea,  în  conformitate  cu

prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu reglementările specifice elaborate

de Banca Naţională a României,  cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. IFN-ul constituie,

regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementărilor emise

de Banca Naţională a României.

Potrivit articolului 6 din Actul constitutiv obiectul de activitate al societăţii, codificat  conform

codului CAEN este:

Domeniul  principal  de  activitate  –  649  –  Alte  activităţi  de  intermedieri

financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii 

Obiectul principal de activitate – 6492 – Alte activităţi de creditare (Acordare de

credite ipotecare).

 Obiectul secundar de activitate 

-  6491 – Leasing financiar;

-  6492  –  Alte  activitati  de  creditare  (Acordare  de  credite  de  consum,  credite  imobiliare,

microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale);
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-  6499  -  Alte  intermedieri  financiare  n.c.a.  -  (Operaţiuni  de  factoring;  emitere  de  garantii,

asumare de angajamente de garantare, asumarea de angajamente de finantare;)

-  6612 -  Activităţi  de intermediere a tranzacţiilor  financiare -  (Operaţiuni  de schimb valutar

aferente activităţilor permise cu respectarea Regulamentului BNR nr.6/2012).

- 6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri
de pensii  -  (administrarea de portofolii  de credite  ipotecare  si  imobiliare  proprii  si  respectiv
achizitionate  de  la  terti;  executarea  sau  valorificarea  creantelor  ipotecare  si  imobiliare  ori
privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garantiilor sau privilegiilor aferente; evaluarea
garantiilor aferente creditelor acordate, prin personal propriu; alte activitati conexe si auxiliare
legate de realizarea activitatilor de creditare sau de functionarea entitatii: servicii de consultanta
in legatura cu activitatea de creditare).
- 6622 – Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari (desfasurarea de activitati de asigurare

aferente  creditelor  acordate,  in  calitate  de  agent  de  asigurare  subordonat,  activitati  de

bancassurance, aferente creditelor aferente).

- 6630 – Activitati de administrare a fondurilor (Administrare de fonduri publice acordate drept

fonduri  pentru  microcredite  de agentiile  guvernamentale,  cu respectarea  conditiilor  legale  in

materie).

-  6810  -  Cumpararea  si  vânzarea  de  bunuri  imobiliare  proprii  (Operaţiuni  de  cumpărare  şi

vanzare de bunuri imobile dobandite ca urmare a executării silite a creanţelor societăţii, numai în

măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul principal de activitate).

- 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Operaţiuni de

închiriere şi subînchiriere de bunuri imobile dobandite ca urmare a executării silite a creanţelor

societăţii, numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul principal de

activitate;)

- 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (Servicii de consultanţă aferente

activităţilor  de  creditare  înscrise  în  obiectul  de  activitate  -  servicii  de  consultanta  aferente

acordarii  de  credite,  credite  de  consum,  credite  ipotecare,  credite  imobiliare,  finanţarea

tranzacţiilor comerciale). 

- 7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;

- 7721 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportive;

- 7729 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;

- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;

-  7733  -  Activitati  de  inchiriere  si  leasing  cu  masini  si  echipamente  de  birou  (inclusiv

calculatoare);

- 7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;
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- 7735 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian;

- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

- 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

(Prestare  de  servicii  privind  furnizarea  de  date  şi  referinţe  în  domeniul  creditării  -  aferenta

activitatii de creditare, proprii societatii).

 Activităţile înscrise în obiectul secundar, altele decat cele de creditare, vor fi efectuate

numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul de activitate.

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale;

Imocredit IFN S.A. este înregistrata în cadrul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal Cluj

sub numărul J12/2387/2003, având Cod Unic de Identificare 15697373. Pana la 11.08.2011 a

fost inscrisa in Registrul general si special sub nr.RG-PJR-13-020092/26.03.2007, respectiv nr.

RS-PJR-13-020051/14.08.2008.  De  la  05.11.2013  a  fost  radiata  din  RS,  cu  nr.RS-PJR-13-

110051/11.08.11, pana la 15.02.2016, cand a fost din nou inscrisa in  Registrul special al BNR.

c)  Descrierea  oricărei  fuziuni  sau reorganizări  semnificative a societăţii  comerciale,  ale

filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar;

Pe parcursul anului 2017 a avut loc divizarea partiala simetrica a companiei Imofinance S.A.,

actiune in urma careia s-a modificat structura de actionariat al Imocredit IFN S.A.

Noua structra de actionariat se prezinta astfel:

Acţionari Capital social (%)

Persoane juridice 6,31 %

Persoane fizice 93,69 %
TOTAL 100%

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active;

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.

Auditorul  extern al  IFN-ului,  MDA Global  Audit  SRL, a efectuat  auditul  anual al  situatiilor

financiare individuale, exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

Opinia de audit exprima faptul ca situatiile financiare individuale redau o imagine fidela, in toate

aspectele semnificative, a pozitiei individuale ale companiei, precum si a rezultatului individual

si a fluxurilor de numerar individuale.
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Rezultatele  evaluarii  companiei  sunt  prezentate  in  Raportul  auditorului  independent  MDA

Global Audit SRL, anexat.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

Imocredit IFN S.A. a obtinut rezultate bune in anul 2017. Situatiile financiare individuale sunt 

prezentate in cele ce urmeaza:

-mii Lei-

Indicator 31.12.2017
Rezultatul brut 2840
Rezultatul net al exerciţiului financiar 2423
Lichiditate 233%
Solvabilitate 241%
ROE 7,22%
ROA 4,14%

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

Reteaua teritoriala a Imocredit IFN S.A. la 31 decembrie 2017: la sfarsitul anului trecut erau

operationale  5 puncte  de lucru in  oraşele  Bucuresti,  Brasov,  Sibiu,  Oradea,  Baia  Mare,  fara

sediul central din Cluj- Napoca. Reţeaua contribuie la o buna distribuţie, fiind alături de clienţi şi

afaceri.  În plus,  exista  cate  un relationship  manager  dedicat  care este atribuit  fiecărui  client,

oferind  soluţii  personalizate,  expertiză  profesională  şi  cunoştinţe  în  sectorul  de  afaceri  al

clientului.

Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor  pieţe  de  desfacere  pentru  fiecare  produs  sau  serviciu  şi  metodele  de

distribuţie;

Piata pe care IFN-ul isi desfasoara activitatea este piata romaneasca reprezentata de: 

A. Persoane fizice, rezidente in Romania sau in strainatate care investesc in: 

- achizitia de apartamente case, vile, case de vacanta,cabane de agrement, destinate locuintei; 

- achizitia de terenuri intravilane sau extravilane destinate constructiei de locuinte; 

- constructia de case, vile, apartamente, case de vacanta, cabane pentru agrement; 

-  amenajarea/consolidarea/extinderea/modernizarea  de  apartamente,  case,  vile,  case  de

vacante. 

IMOCREDIT IFN S.A. C.U.I.  RO 15697373 Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003
Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Tel.   0264 595 675 Email: office@imogrup.ro
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod postal 400174 Fax.  0264 595 676 Site: www.imogrup.ro

http://www.imogrup.ro/
mailto:office@imogrup.ro


Capi ta l  socia l  subscr is  s i  varsat :  29 .161.640  le i Operator date cu caracter personal 18750

 

-  constructia  de  imobile  sau  ansambluri  rezidentiale  sau  comerciale  destinate  vanzarii  sau

inchirierii; 

- achizitia de bunuri imobiliare, bunuri mobile, utilaje , echipamente, autoturisme, echipamente,

aparatura medicala etc. in sistem leasing. 

B. Profesii liberale: 

- achizitie, constructie sau amenajare/extindere/modernizare a unor imobile care vor deservi

patrimoniul profesiunii liberale.

- achizitia de terenuri pentru investitii viitoare; 

- achizitia de bunuri imobiliare, bunuri mobile, utilaje , echipamente, autoturisme, , 

echipamente, aparatura medicala etc. in sistem leasing. 

C. Persoane juridice: 

- achizitia sau constructia in folosul propriu, de imobile rezidentiale sau comerciale, achizitia 

de terenuri pentru constructie sau constructia de locuinte pentru salariati; 

- constructia, consolidarea si extinderea de imobile sau ansambluri rezidentiale, comerciale 

sau industriale destinate vanzarii. 

- achizitia de bunuri imobiliare, bunuri mobile, utilaje , echipamente, autoturisme, echipamente, 

aparatura medicala etc. in sistem leasing. 

- finantarea cheltuielilor generale de incepere a unei afaceri, achizitia de utilaje, echipamente ,

scule, diverse alte thnologii,  autoturisme, amenajare spatii  de lucru, constituirea stocurilor de

marfa , achizitia de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii etc.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri

ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani;

Moneda credit 2015 2016 2017
EUR 75,57% 62,19% 43,93%
RON 24,28% 37,72% 56,03%
USD 0,15% 0,09% 0,04%
Total 100% 100% 100%

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în

viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.

- lansarea de pachete de produse si servicii noi pentru persoane fizice;
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- lansarea de pachete de produse si servicii noi pentru persoane juridice;

1.1.3.  Evaluarea  activităţii  de  aprovizionare  tehnico-materială  (surse  indigene,  surse

import)

Precizarea  de  informaţii  cu  privire  la  siguranţa  surselor  de  aprovizionare  şi  la  preţurile

materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.

Acest element nu este semnificativ pentru companie.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

În  ceea  ce  priveşte  aspectele  cu  caracter  general,  anul  trecut  s-a  remarcat  prin  următoarele

fenomene :

 inflaţia în 2017  a ajuns in teritoriu pozitiv ajungand in T4 la 3,3%
 indicele Robor 6M a avut o tendinta de crestere, ajungand la 30.12.2017 la 2,27%
 indicele Euribor 6M a avut o tendinta de stagnare, ajungand la 30.12.2017 la -0,271%
 cursul de schimbare al monedei nationale s-a depreciat fata de inceputul anului 2017, ajungand 

la 31.12.2017 la 4,6597 lei/euro
 cresterea economica inregistrata la nivelul anului 2017 comparativ cu 2016 este de 7%

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a

gradului de sindicalizare a forţei de muncă;

Compania avea la 31 Decembrie 2017 un numar total de 16 angajati, cu urmatoarea structura pe

niveluri de pregatire profesionala: 

 cu studii superioare: 100%

Politica  de  resurse  umane  a  companiei  pune  un  accent  deosebit  pe  pregatirea  continua  a

angajatilor, prin oferirea de programe de instruire specific pentru fiecare angajat. Pana la data

prezentului raport, angajatii nu au organizat un sindicat. 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale

ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manageri si angajati si a oricaror elemente conflictuale sunt reglementate prin

Regulamentul intern al companiei, precum si legislatia aplicabila. 
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 Legea nr.53/2003 (Codul muncii) cu modificarile ulterioare;

 - Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; 

 - OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca 

 - Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca 

 - Orice alta legislatie aplicabila; 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului

înconjurător

Descrierea  sintetică  a  impactului  activităţilor  de  bază  ale  emitentului  asupra  mediului

înconjurător  precum şi  a  oricăror  litigii  existente  sau  preconizate  cu  privire  la  încălcarea

legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.

In  ceea  ce  priveste  mediul  inconjurator  si  impactul  activitatii  companiei  asupra  acestuia,

Imocredit IFN S.A. in primul rand asigura respectarea legislatiei in vigoare referitoare la acest

aspect,  neexistand  litigii  (actuale  sau  preconizate)  cu  privire  la  incalcarea  legislatiei  privind

protectia mediului inconjurator in care compania sa fie implicata 

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

Activitatea  de  cercetare-  dezvoltare  consta  in  diversificarea  si  perfectionarea  programelor

informatice. 

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

Riscul de credit

Riscul de credit este legat de calitatea creditelor acordate de IFN şi de probabilitatea de neplata.

Incalcarea de catre un debitor, persoana fizica sau juridica, a obligaţiilor care îi revin în temeiul

unui  acord ferm,  va avea  efect  asupra castigurilor  bancii  sau capitalului.  Riscul  este  aferent

oricarui  act  prin care IFN-ul  acorda un imprumut,  angajează sau investeşte  fonduri  sau este

expusa  în  vreun  fel  prin  prevederi  contractuale  explicite  sau  implicite.  Lipsa  supravegherii

adecvate a activitatilor legate de imprumuturi prezinta pentru IFN riscuri legate de acorduri de

imprumut. Obiectivele principale ale IFN-ul în ceea ce priveste riscul de credit este de a mentine

un echilibru rezonabil între randament şi expunerea la riscul de credit, considerand volatilitatea

marjelor  de  piaţă,  precum  şi  efortul  de  a  maximiza  profiturile.  Pornind  de  la  istoricul

plasamentelor  şi obiectivele strategice urmărite pentru a evita concentrarea riscului de credit,

IFN-ul  a  stabilit  limite/coordonate  de  expunere,  în  funcţie  de:  marimea  activitatii  agentilor
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economici, tipuri de activitate, tipuri de credite, tipuri de valute, expunere de credit în raport cu

totalul activelor, structura garanţiilor. 

Principalele  reguli  stabilite  conform  strategiei  interne  sunt:  trare,  control  şi  monitorizare  a

creditelor; riscul de credit.

 Riscul de lichiditate 

Riscul  de  lichiditate  se  referă  la  riscul  actual  şi  potenţial  pentru  câştigurile  şi  capitalul

actionarilor, in cazul in care IFN-ul nu poate satisface toate obligatiile de plata sau decontare la

timp  şi  în  mod  eficient,  atunci  când  astfel  de  obligatii  devin  scadente.  Riscul  include,  de

asemenea,  lipsa  capacitatii  de  a  gestiona  toate  scaderile  sau  modificările  neaşteptate  ale

resurselor de finantare, sau de a percepe şi face fata fluctuatiilor pietei care pot afecta capacitatea

bancii de a lichida rapid activele, avand cea mai mică pierdere de valoare posibilă. Strategia IFN-

ului  de  gestionare  a  lichidităţii  se  concentreaza  asupra  problemelor  principale  (principii,

nivelurile indicatorilor, tehnici de administrare etc.) referitoare la acestea, în scopul de a obţine

niveluri aşteptate ale rentabilităţii activelor, în condiţiile unei gestionari a lichidităţii adecvate şi

prudente,  asumate  şi  ajustate  în  mod  inteligent  la  conditiile  pietei  şi  cele  de  dezvoltare  ale

grupului,  şi,  cel  mai  important,  la  contextul  curent  al  cadrului  legislativ.  Managementul

lichidităţii  are  3  componente:  Componenta  strategica,  care  consta  în  aprobarea  structurii

bilanţului şi a strategiei anuale de gestionare a lichidităţilor, stabilirea optimă a nivelurilor de

lichiditate asumate de catre IFN pentru anul în curs; Componenta de management, responsabila

cu urmarirea şi aprobarea acţiunilor pe termen scurt şi mediu - săptămânal, lunar, trimestrial;

Componenta  operaţională,  care  se  concentreaza  pe  luarea  de  masuri  zilnice,  în  limita

competenţei. 

Riscul de Piata 

Riscul de piaţă se referă la riscul curent şi potenţial pentru câştigurile şi capitalul actionarilor, în

cazul in care ratele pieţei sau preturile sunt supuse unor tendinţe negative. Obiectivele în ceea ce

priveşte gestionarea riscurilor de piaţă au scopul de a realiza venituri mai mari din portofoli, în

conditiile unui risc de piaţă destul de scazut, în mod inteligent asumat şi adaptat conditiilor de

dezvoltare ale pietei  . Strategia de gestionare a riscului de piaţă este conceputa în funcţie de

ajustarile la cadrul legislativ intern şi international legat de gestionarea acestor riscuri, ca urmare

a crizei financiare internationale. De asemenea, se refera la cele mai recente experienţe ale IFN-

ului şi cele de pe pietele financiare, în general, şi de pe piaţa bancară, în special. IFN-ul este
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angajata în permanenta in imbunatatirea tehnicilor, metodelor şi practicilor curente de gestionare

a riscurilor pietei. 

Riscul Operational 

Obiectivele privind riscul operational sunt de a controla evenimentele de risc operational care pot

apărea în activitatea IFN-ului, pentru a menţine un nivel scăzut al incidentelor legate de riscul

operational  şi  a  contracara  aceste  categorii  de  riscuri  care  nu se afla  exclusiv  sub controlul

grupului.  Managementul  riscului  operaţional  este o conditie  premergatoare la toate nivelurile

organizatorice,  în  timp  ce  politicile  de  gestionare  a  acestor  riscuri  sunt  compatibile  cu

specificitatea  liniilor  de  business.  Identificarea,  evaluarea  şi  monitorizarea  riscurilor  de

exploatare  este  un  proces  continuu,  realizat  prin:  formala/supravegherea  financiară)  şi

instrucţiuni specifice pentru riscuri de exploatare (de ex. colectarea şi monitorizarea pierderilor

operationale); Strategia de micsorare a expunerii la risc operaţional se bazează pe: conformarea

permanentă a reglementărilor interne cu reglementarile legale şi conditiile de piaţă, instruirea

personalului, actualizari IT şi consolidarea sistemelor de securitate, luarea de măsuri pentru a

limita/reduce efectele incidentelor de risc operational, aplicarea recomandarilor şi concluziilor

rezultate din controalele mentionate anterior şi actualizarea planurilor de continuitate. Pentru a

limita  efectele  de riscul  operational,  IFN-ul a luat  in considerare de asemenea incheierea  de

polite specifice de asigurare. Riscul Reputational Riscul reputational este riscul curent sau viitor

ca  profitul  sau  capitalul  IFN-ului  să  fie  afectat  în  mod  negativ,  ca  urmare  a  percepţiei

nefavorabile  asupra  renumelui  IFN-ului  de  catre  clienţi,  parteneri  contractuali,  actionari,

investitori  sau organe de reglementare.  Obiectivul privind managementul riscului reputational

este de a asigura întreţinerea/consolidarea bunei imagini a numelui IFN-ului , în concordanţă cu

strategia şi valorile sale. Riscul Strategic Riscul Strategic este impactul asupra câştigurilor sau

capitalului  care  decurge  din  schimbari  în  mediul  de  afaceri,  decizii  de  afaceri  negative,

implementarea improprie a deciziilor sau lipsa de reacţie la schimbările economice.  Riscurile

Strategice  sunt  abordate  în  baza  urmatoarelor  elemente  calitative:  şi  sunt  compatibile  cu

politicile companiei;  e de afaceri  sunt bine concepute şi sustinute prin canale de comunicare

adecvate, sisteme de operare şi reţele de livrare. 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
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Bugetul prognozat pentru 2018 a avut la baza urmatoarele ipoteze:
- Volumul de plasamente estimat: 4.000 mii eur;
- Accesarea de finantari estimate la: 2.200 mii lei;
- Ecartul intre marja dobanzii medie active si marja dobanzii medii pasive intre 1-3%;

Indicator (mii Lei) An 2018
Venituri nete din dobanzi 2.799
Venituri nete din comisioane 620
Venituri nete din vanzarea bunurilor imobile 9
Cheltuieli generale, din care: 1.559
     - Cheltuieli cu personalul 1.215
     - Alte cheltuieli administrative si de exploatare: 344
Costul net al riscului, din care: -23

-  al riscului de credit: -23
-  al riscului valutar: 0

Venituri totale 7.550
Cheltuieli totale 5.657
Rezultat brut 1.893
Impozit pe profit 253
Rezultat net 1.639

Nu au existat aspecte sau factori incerţi care ar putea afecta lichiditatea companiei, în comparaţie

cu  perioada  similară  a  anului  anterior.  Compania  nu  a  fost  în  situaţia  de  a  nu-şi  respecta

obligaţiile financiare în decursul perioadei de raportare.  Activitatea de bază s-a desfăşurat în

condiţii normale, fără a fi înregistrate situaţii de excepţie. 

Tranzacţiile  din  anul  2017  au  fost  înregistrate  în  contabilitatea  companiei,  având  la  bază

documente legal întocmite. Toate obligaţiile prevăzute de lege privind organizarea şi conducerea

corectă  şi  la zi  a contabilităţii  au fost  îndeplinite,  respectându-se toate  principiile,  regulile  şi

metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare. 

Datele  prezentate  referitoare  la  încheierea  anului  2017,  au  avut  în  vedere  organizarea  şi

conducerea  contabilităţii  in  conformitate  cu Legea  nr.82/1991 republicată,  cu modificările  şi

completările  ulterioare,  în  conformitate  cu  Ordinul  BNR  nr.6/2015  pentru  aprobarea

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Toate obligaţiile faţă de bugetul de

stat  şi  local  au  fost  înregistrate  şi  plătite  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.

Menţionăm de asemenea, că veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale anului 2017 sunt

reflectate fidel în contul de profit şi pierdere. 

2. Activele corporale ale societăţii comerciale
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2.1.  Precizarea  amplasării  şi  a  caracteristicilor  principalelor  capacităţi  de  producţie  în

proprietatea societăţii comerciale.

Compania nu detine in proprietate active corporale de tipul cladirilor, desfasurandu-si activitatea

in sedii inchiriate 

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale.

O analiza detaliata a activelor imoblizate este prezentata in Notele la Situatiile Financiare. 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale

ale societăţii comerciale.

Nu este cazul. 

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise

de societatea comercială.

Obligatiunile emise de companie se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu

luna iunie a anului 2015. 

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor

cuvenite/plătite/acumulate  în  ultimii  3  ani  şi,  dacă  este  cazul,  a  motivelor  pentru  eventuala

micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Pe  parcursul  ultimilor  2  ani,  politica  Imocredit  IFN  S.A.  in  ceea  ce  priveste  repartizarea

profitului a fost aceea de   acordare de dividende, dupa cum urmeaza:

An Dividend 
2016 430.597 lei
2017 481.167,06 lei

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.

Nu este cazul. 

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a

acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.

Nu este cazul. 

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă,
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prezentarea  modului  în care  societatea  comercială  îşi  achită  obligaţiile  faţă  de deţinătorii  de

astfel de valori mobiliare.

In luna mai 2015 Imocredit IFN S.A. a emis un numar de 1.875.000 obligaţiuni garantate cu

valoarea nominală de 8 RON/ obligatiune, cotate la Bursa de Valori Bucuresti din luna iunie

2015. (simbol bursier IMO12 (ISIN ROIMOCDBC017)) Compania isi achita obligatiile fata de

detinatorii  de  obligatiuni  prin  plata  semestriala  a  cupoanelor,  precum si  respectarea  tuturor

cerintelor  legale  si  clauzelor  conform  prospectului  de  emisiune.

http://www.bvb.ro/Juridic/files/Obligatiuni_IMO22/Pr_Of_Pub_RO_IMO22.pdf 

4. Conducerea societăţii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru

fiecare administrator:

In anul 2017 Consiliul de Administratie al IFN-ului a fost format din 7 persoane. Domnul Ster

Radu  -  presedinte,  domnul  Ghite  Sorin  Voicu-  Vicepresedinte,  domnul  Ilea  Vasile  Mircea,

domnul Aldea Iacob, domnul Miron Martin, doamna Sanda Istrate si domnul Sabau Nicolae,

data expirarii mandatului fiind 14.04.2018. 

Ster Radu Voicu 

Este membru în Consiliul de Administraţie a acestia. Are vârsta de 62 de ani şi este de profesie

economist. A absolvit Faculataea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, sectia Finante

Contabilitate  in  anul  1980.  Intre  anii  1980  -1983  activeaza  ca  si  economist  in  cadrul

Intreprinderii  de Retele  Electrice Cluj-Napoca.  Intre  1983-1992 este economist  principal,  sef

birou aprovizionare, sef birou financiar la Fabrica de Masini de Rectificat in Cluj –Napoca, iar

intre anii 1992 -1996 indeplineste functie de director economic la societatea Seltron S.R.L. Din

1996-1999 este director economic in cadrul societati NCN Studio TV S.A. Din 1999 şi pânã în

prezent este director general la societatea Seltron Servicii S.R.L. 

Miron Martin Este membru în Consiliul de Administraţie. Are vârsta de 75 de ani şi este de

profesie economist. In anul 1966 a absolvit Facultatea de Biologie , specializarea Geografie in

cadrul Universitatii Babes – Bolyai, din Cluj – Napoca. Un an mai tarziu , Facultatea de Comert,

specializarea  Relatii  Economice  Internationale.A  absolvit  Facultatea  de  Comert  –  The  City

University  School  of  London,  in  anul  1978,  tot  in  acest  an  a  urmat  Cursul  Postuniversitar

Marketing, specializarea Management International. In perioada 1968 – 1976 ocupa functia de

Director adjunct, in cadrul Oficiul Judetean de Turism Maramures, din anul 1976 si pana in anul

1991 indeplineste  functia  de  Sef  compartiment  import  –  export,  relatii  externe,economist  la

Centrala Minereurilor si Metalurgiei Neferoase Baia Mare. Din anul 1991 – 1995 la societatea
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comerciala Intervalvo S.A. Baia Mare ocupa functia de director general si presedinte CA. In

cadrul societatii comerciala Compania De Distributie National S.A. Baia Mare (parte a grupului

Interbrew Belgia) ocupa functia de Director general si membru CA intre anii 1995 – 1999. Din

anul  1999  –  prezent  indeplineste  functia  de  director  general  si  presedinte  CA la  societatea

comerciala  Intervalco  S.A.  Baia  Mare.  Din  aprilie  2007  –prezent  este  membru  CA la  S.C.

Imofinance  S.A.,  din  august  2003  si  pana  in  aprilie  2007  este  membru  CA  la  societatea

comerciala Imoinvest S.A. Din 30 ianuarie 2004 si pana in 29 august 2008 este membru CA al

SSIF Broker S.A.,urmand ca din 24 februarie 2009 – noiembrie 2011 sa fie Membru in Consiliul

de Administratie la SSIF Broker S.A. 

Aldea Iacob 

Este membru în Consiliul de Administraţie. Are vârsta de 64 de ani şi este de profesie economist.

A absolvit Facultatea de Studii Economice din Cluj-Napoca in anul 1975. In anul 1976-1977

ocupa functia  de  economist  la  Intreprinderea  Judeteana  de Constructii  Montaj  Zalau.  Detine

functia de economist la Fabrica de mobile Libertatea Cluj in anul 1977-1985. Intre anii 1990-

1994  activeaza  ca  si  inspector  la  Directia  Finantelor  Publice  ,  tot  in  aceasta  perioada  este

membru AGA la Carbochim Cluj, Fabrica de bere Ursus si Fabrica de paine Panegrano Cluj. Din

anul  1995  pana  in  prezent  este  administrator  al  S.C.  Terrafarm  S.R.L.  Cluj.  Data  expirarii

mandatului este 14.04.2018. 

Sabau Vasile 

Este administrator al societatii Imocredit IFN S.A . Are vârsta de 62 de ani şi este de profesie

inginer. A absolvit Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, specializarea electrotehnica. Din anul

2000 pana in prezent ocupa functia de Administrator in cadrul Societatii comerciale Elis 7 S.R.L.

Detine functia de Administrator la S.C. Spiact Cluj S.A. din anul 2004 si pana in prezent. La

Societatea comerciala Elis Turism S.R.L. are calitatea de administrator din anul 2007 si pana in

prezent.  Din  anul  2009  este  Presedintele  Consiliului  de  Administratie  in  cadrul  Societatii

comerciale  Ruttrans  S.A.  Iar  din  anul  2014  si  pana  in  prezent  indeplineste  functia  de

administrator la Societatea comerciala Imocredit I.F.N. S.A, la S.C. Imoinvest S.A. si la S.C.

Imofinance S.A. Data expirarii mandatului este 14.04.2018 

Ghite Sorin –Voicu 

Domnul Ghite are calitatea de administrator. A absolvit Institutul politehnic Cluj-Napoca, sectia

masini –unelte, specialitatea inginer. In anul 1984-1986 a fost inginer la Uzina Mecanica Aiud,

in 1986 indeplineste functia de inginer la Uzina Mucart Cluj-Napoca. Din anul 1987 si pana in
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1989  este  inginer  la  Concernul  Hitachi,  conducand  sectia  de  service  pentru  aparate  de  aer

conditionat  si  in  paralel  si-a  infiintat  propria  firma  care  se  ocupa  de  comert  cu  aparatura

electronic, PC-uri, etc. 

A obtinut cetatenia austriaca in anul 1990, s-a reintors in Romania, unde a infiintat o companie

comerciala  care  se  ocupa  in  primul  rand  cu  tehnica  de  calcul  si  produse  eletronice  si

electrocasnice.  Pe  parcursul  anilior  1992  si  pana  in  2000  a  fost  asociat  si  administrator  la

societatea comerciala  TV Cablu S.R.L, care a fost  infiintata  alaturi  de alti  3 parteneri  prima

companie de televiziune prin cablu. In perioada 2000 – 2005 a indeplinit functia de actionar si

administrator al Societatii comerciale Astral Telecom S.A., care a devenit una din cele mai mari

societati  de  televiziune  prin  cablu,  transmisii  de  date,  telefonie  fixa  si  internationala  din

Romania. In prezent este Membru Fondator si actionar la Banca Trnasilvania S.A, actionar si

administrator la Societatea comerciala Imofinance S.A., actionar si administrator lam Societatea

comerciala Imocredit I.F.N. S.A. si actionar si administrator la Societatea comerciala Imoinvest

S.A. Data expirarii mandatului este 14.04.2018. 

Ilea Vasile Mircea 

Data expirarii  mandatului  este  14.04.2018.  S-a nascut  in  anul  1959 In anul  1985 a absolvit

Universitatea  Tehnica  Timisoara  –  Facultatea  de  Electronica  si  Telecomunicatii.  Experienta

profesionala: 1983 - 1992: Intreprinderea de intretinere si reparatii calculatoare IIRUC Bucuresti

(angajat in cadrul sectiei 15 – sectie de intretinere masini unelte cu comanda numerica – am

ocupat mai multe functii ajungand in cele din urma la pozitia de Director – zona Transilvania

Nord) ; 1992 - 2000: S.C. Seltron SRL – Director General ( firma a carui fondator alaturi de alti

6  colegi  am fost  si  care s-a  ocupat  de realizarea  si  exploatarea  retelelor  de televiziune  prin

cablu ). 2000-2007 : UPC Romania – Director Regional , Regiunea Nord-Vest 2007 – in prezent

– S.C. Seltron Servicii SRL – Director gen. adj. 

Detinerea de participatii in cadrul companiei a adminisratorilor se prezinta, dupa cum urmeaza: 

Actionar Procent detinut

Ster Radu 3,5075 % 

Ghite Sorin Voicu 7,5616 %

Ilea Vasile Mircea 2,9787 %

Istrate Sanda 3,6919 %

Aldea Iacob 1,0016 %

Sabau Vasile 3,8924 %

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare,
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prezentarea următoarelor informaţii:

Conducerea executiva a companiei este asigurata de catre domnul Dorel Ioan Rotis, care pe baza

de contract  de  management  detine  calitatea  de  Director  General,  cu  mandat  pentru perioada

2017-2019. Nu exista niciun acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi

o  alta  persoană  datorită  căreia  persoana  respectivă  a  fost  numită  ca  membru  al  conducerii

executive. Domnul Dorel Ioan Rotis nu detine participatii in cadrul companiei. 

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri

administrative în care au fost  implicate,  în ultimii  5 ani, referitoare la activitatea acestora în

cadrul  emitentului,  precum  şi  acelea  care  privesc  capacitatea  respectivei  persoane  de  a-şi

îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul. 

5. Situaţia financiar-contabilă

Situaţia pozitiei financiare 

Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare aferente anului 2017, au avut în

vedere organizarea şi conducerea contabilităţii in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată,

cu modificările  şi  completările  ulterioare,  în  conformitate  cu  Ordinul  BNR nr.6/2015 pentru

aprobarea Reglementărilor  contabile  conforme cu directivele  europene,  în  vigoare la  data  de

raportare  31.12.2017.  Obligatiile  fata  de  bugetul  de  stat  si  local  au  fost  corect  stabilite  si

efectuate  viramentele  in  confomitate  cu  prevederile  legale.  Situaţia  poziţiei  financiare  a

companiei la sfârşitul al anului 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă

astfel: 
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- lei -
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Exercitiul financiar

2016 2017
A 1 2

Datorii privind instituţiile de credit 3,557,111 8,774,497
      - la vedere 0
      - la termen 3,557,111 8,774,497
Datorii privind clientela 210,248 228,153
           - la vedere 210,248 228,153
           - la termen 0
Datorii constituite prin titluri 15,000,000 15,000,000
      - obligaţiuni 15,000,000 15,000,000
      - alte titluri 0
Alte datorii 130,215 227,564
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 566,687 717,494
Provizioane: 2,465 6,989
      - provizioane pentru pensii si obligaţii similare 0
      - provizioane pentru impozite 0
      - alte provizioane 2,465 6,989
Datorii subordonate 0
Capital social subscris 29,161,640 29,161,640

Prime  de capital 3 3

Rezerve 1,049,417 1,191,425
      -  rezerve legale 1,049,417 1,191,425
      - rezerve statutare sau contractuale 0

   - alte rezerve 0
Rezerve din reevaluare
Actiuni proprii (-)
Rezultatul reportat
 - Profit

91,836 921,772
 - Pierdere
Rezultatul exercitiului financiar 2,422,982
 - Profit 1,435,322 2,422,982
 - Pierdere
Repartizarea profitului 174,789 142,008
Total datorii şi capitaluri proprii 51,030,155 58,510,511
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Contul de profit si pierdere 

c.) Cash- flow, situatia fluxurilor de trezorerie

Denumirea indicatorului 2017 2016 2015

Fluxuri de trezorerie – total
2.127.221

-2.180.676 4.014.300

Numerar  la  începutul
perioadei 2.429.978

4.610.654 596.35

Numerar  la  sfârşitul
perioadei 

302.76 2.429.978 4.610.654

6. Semnături

Se anexează prezentului raport, în copie: 

 Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2017;

 - Bilanţul la data de 31.12.2017; 

 - Contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2017

 Cash- flow la data de 31.12.2017; 

 Declaraţia  Directorului  General  al  Imocredit  IFN  S.A.  privind  asumarea  răspunderii

pentru întocmirea situaţiilor financiar- contabile aferente anului 2017;

  Raportul auditorului extern ; 

 Preşedinte C.A.  Radu Ster

  Director General  Ioan Dorel ROTIŞ

  Şef Dep. Financiar- Contabil Livia Giurgiu _________________
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CPP (mii lei) 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017
Venituri nete din dobanzi 1,780,791 2,272,434 2,691,105
Venituri nete din comisioane 597,903 602,505 670,432

121,504 174,241 506,084
Cheltuieli generale, din care: 1,500,762 1,524,537 1,472,791
     - Cheltuieli cu personalul 901,157 771,920 974,609
     - Alte cheltuieli administrative si de exploatare: 599,605 752,617 498,182
Venituri totale 10,599,497 7,708,280 7,386,497
Cheltuieli totale 8,714,934 6,049,112 4,546,336
Rezultat brut 1,884,563 1,659,168 2,840,161
Impozit pe profit 279,432 223,846 417,179
Rezultat net 1,605,131 1,435,322 2,422,982

Venituri nete din vanzarea bunurilor adjudecate in 
contul creantei
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