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1. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  

1. a. Situaţia activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii 

În primul semestrul al anului 2017 Imocredit IFN S.A. şi-a concentrat atenţia şi resursele pe 

consolidarea poziţiei pe piaţă, managementul riscurilor, creşterea şi dezvoltarea solidă a afacerii, 

ţintind în acelaşi timp la protejarea activelor şi capitalului companiei, crearea de valoare pentru 

clienţi şi acţionari prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, printr-un management 

riguros al activităţii de creditare, al riscurilor de piaţă şi operaţionale şi al controalelor interne. 

 

Situaţia poziţiei financiare a companiei la sfârşitul semestrului 1 al anului 2017, comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

http://www.bvb.ro/


   Lei 

INDICATORUL  SEM I 2017 SEM I 2016  ΔSEM I 

‘17 Vs SEM 

I’17 
Casa şi alte valori 4.303 3.246 32,56% 

Creanţe asupra instituţiilor de credit 197.593 4.974.610 -96,03% 

      - la vedere 186.073 805.918 -76,91% 

      - alte creanţe 11.520 4.168.692 -99,72% 

Creanţe asupra clientelei 51.838.294 43.267.904 19,81% 

Acţiuni si alte titluri cu venit variabil 1.272.980 1.272.980 0,00% 

Imobilizări necorporale, din care:   762 -100,00% 

      - cheltuieli de constituire   762 -100,00% 

Alte active 2.974.408 3.706.851 -19,76% 

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 217.299 239.023 -9,09% 

Total activ 56.504.877 53.465.376 5,68% 

Datorii privind instituţiile de credit 8.024.427 5.993.635 33,88% 

      - la vedere   0   

      - la termen 8.024.427 5.993.635 33,88% 

Datorii privind clientela 220.484 487.093 -54,73% 

           - la vedere 220.484 487.093 -54,73% 

           - la termen   0   

Datorii constituite prin titluri 15.000.000 15.000.000 0,00% 

      - obligaţiuni 15.000.000 15.000.000 0,00% 

      - alte titluri   0   

Alte datorii 435.384 453.089 -3,91% 

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 742.593 583.237 27,32% 

Provizioane: 2.465     

      - alte provizioane 2.465     

Capital social subscris 29.161.640 29.161.640 0,00% 

Prime  de capital 3 3 0,00% 

Rezerve 1.049.417 966.459 8,58% 

      -  rezerve legale 1.049.417 966.459 8,58% 

Rezultatul reportat       

 - Profit 921.772 91.836 903,72% 

 - Pierdere       

Rezultatul exercitiului financiar       

 - Profit 946.692 820.215 15,42% 

Repartizarea profitului   91.831 -100,00% 

Total datorii şi capitaluri proprii 56.504.877 53.465.376 5,68% 

La sfârşitul primelor şase luni ale anului 2017, activele Imocredit IFN S.A. totalizează 56.504.877 

lei, în creştere cu 5,68% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Dintre poziţiile mari de active, modificări semnificative s-au înregistrat la: 



- Casa şi alte valori: creştere cu 1.057 lei (32,56%), de la 3.246 lei în iunie 2016 la 4.303 

lei in iunie 2017; 

- Creanţe asupra instituţiilor de credit: scădere cu 4.777.017 lei (96,03%), de la 4.974.610 

lei în iunie 2016 la 197.593 lei în iunie 2017 ;  

- Provizioanele din activitatea de creditare: scădere cu 12,50 %, de la 3.309.096 lei în 

iunie 2016 la  2.895.578 lei  în iunie 2017 ; 

- Creanţe asupra clientelei: creştere cu 8.570.390 lei (19,81%), de la  43.267.904 lei în 

iunie 2016 la 51.838.294 lei în iunie 2017, pe seama creşterii portofoliului de credite. 

 

Portofoliul de credite este unul stabil, preponderent in lei. Din totalul portofoliului de credite în 

sold la sfârşitul semestrului I 2017, 51,47% sunt în lei, 48,47 % sunt în euro şi 0,05 % sunt în 

usd. 43,10 % sunt acordate persoanelor fizice, respectiv 56,90 % persoanelor juridice. 

In ceea ce priveşte politica de provizionare, Imocredit IFN S.A. a păstrat în decursul ultimilor ani 

politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante cu 

restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 5,05 % din totalul portofoliului de credite al Imocredit 

IFN S.A., la sfârşitul semestrului I 2017, fiind sub media sistemului bancar din România. 

Indicatorul de acoperire cu garantii la credite indoielnice/ pierdere este de 127,11%. 

 

- Alte active: scădere cu 732.443 lei (19,76%) de la 3.706.851 lei în iunie 2016 la 2.974.408 

lei in iunie 2017, pe seama vânzărilor de active recuperate în contul creanţei. 

 

Modificările cele mai semnificative în cadrul datoriilor au fost pentru următoarele categorii: 

- Datorii privind instituţiile de credit: creştere cu 2.030.792 lei (33,88%) de la  5.993.635 

lei în iunie 2016 la 8.024.427 in iunie 2017, pe seama atragerii de noi surse de finantare; 

- Datorii privind clientela: scădere cu 266.609 lei (54,73%), de la 487.093 lei în iunie 2016 

la 220.484 lei in iunie 2017; 

- Datorii constituite prin titluri: menţinere la 15.000.000 lei, avand in vedere atragerea 

sumei din emisiunea de obligaţiuni in luna mai 2015. 

- Venituri înregistrate în avans si datorii angajate: creştere cu 159.356 lei (27,32%), de 

la 583.237 lei în iunie 2016 la 742.593 lei in iunie 2017; 

 

 



 

1.b. Contul de profit şi pierdere 

Principalele elemente ale Contului de profit şi pierdere la nivel individual, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

  

Lei  

         INDICATORUL       SEM I  2017 SEM I 2016 ΔSEM I ‘17        Vs  

SEM I’16 
Dobânzi de primit si venituri asimilate 1.545.271 1.647.893 -6,23% 

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 369.054 490.465 -24,75% 

Venituri nete din dobanzi 1.176.217 1.157.428 1,62% 

Venituri din comisioane 392.704 301.103 30,42% 

Cheltuieli cu comisioane 49.320 23.133 113,20% 

Venituri nete din comisioane 343.384 277.970 23,53% 

Profit sau pierdere netă din operaţiuni 

financiare 

54.836 -52.092 -205,27% 

Alte venituri din exploatare 1.079.318 301.580 257,89% 

Venituri operationale 2.598.919 1.736.978 49,62% 

Cheltuieli administrative generale 1.295.306 784.783 65,05% 

     - Cheltuieli cu personalul, din care: 405.423 359.725 12,70% 

           - Salarii 311.200 297.163 4,72% 

           - Cheltuieli cu asigurările sociale 78.789 62.562 25,94% 

     - Alte cheltuieli administrative 889.883 425.058 109,36% 

Corecţii asupra valorii imobilizărilor 

necorporale si corporale 

  254 -100,00% 

 Alte cheltuieli de exploatare 65.197 64.929 0,41% 

Cheltuieli operationale 1.360.503 849.966 60,07% 

 Corecţii asupra valorii creanţelor si 

provizioanelor pentru datorii contingente si 

angajamente 

357.437 1.496.244 -76,11% 

 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si 

provizioanelor pentru datorii contingente si 

angajamente 

191.446 1.637.696 -88,31% 

Cheltuieli nete cu provizioane -165.991 141.452 -217,35% 

Rezultat net operational 1.238.416 887.012 39,62% 

Rezultat inainte de impozitare 1.127.261 976.372 15,45% 

Impozitul pe profit 180.569 156.158 15,63% 

Rezultatul net al exerciţiului financiar     
 

      - Profit 946.692 820.215 15,42% 

 

Profitul brut la 30 iunie 2017 este de 1.127.261 lei, mai mare cu 39,62% decât cel pentru aceeaşi 

perioadă a anului anterior (976.372 lei).  

 



Totalul veniturilor operaţionale a fost de 2.598.919 lei in crestere cu 49,62% faţă de 30 iunie 2016 

(1.736.978 lei). Cheltuielile operaţionale au crescut  cu 60,07%, de la 849.966 lei la 30 iunie 2016 

la 1.360.503 lei la 30 iunie 2017. 

 

BNR a constatat că majoritatea băncilor medii şi mici depăşeau la finele anului 2016 pragul de 

60% al indicatorului - echivalent al unei profitabilităţi operaţionale deficitare. Autoritatea Bancară 

Europeană a stabilit un nivel minim acceptabil recomandat al eficienţei operaţionale, iar pragul 

roşu de semnal al indicatorului (60%) este apropiat de mediana raportului cost/venit a sectorului 

bancar din UE. 

La nivel agregat, sectorul românesc se poziţionează sub acest prag critic. Indicatorul s-a 

îmbunătăţit pronunţat începând din trimestrul II 2016 până la valoarea de 53% în decembrie 2016, 

pe fondul dinamicii pozitive a veniturilor operaţionale, corelată cu reducerea cheltuielilor 

operaţionale, susţine banca centrală în cel mai recent Raport asupra stabilităţii financiare. 

In cadrul Imocredit IFN S.A. eficienţa operaţională reflectată prin raportul cost/venit este de 

49,84% la finalul semestrului I 2017, menţinerea acestuia la un nivel rezonabil numărându- se 

printre priorităţile companiei. 

 

1.c. Situaţia modificărilor fluxurilor de numerar şi lichiditate 

Situaţia modificărilor fluxurilor de numerar din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare, 

comparativ cu aceaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de 

bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 

Denumirea indicatorului  31.12.2016 30.06.2017 ΔSEM I ‘17  

Vs AN ‘16  

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare       

+ încasări de numerar din dobânzi şi comisioane 3.778.323 2.015.643 
-46,65% 

- plăţi în numerar reprezentând dobânzi şi comisioane -315.938 -119.214 

-62,27% 

+ încasări în numerar din recuperări de creanţe 

amortizate 

5.688 443.019 

7688,66% 

- plăţi în numerar către angajaţi şi furnizorii de bunuri 

şi servicii 

-1.760.811 -810.114 

-53,99% 



± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din 

activitatea de exploatare 

98.764 171.370 

73,51% 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, 

exclusiv modificările activelor şidatoriilor activităţii de 

exploatare şi impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05) 

1.806.026 1.700.704 

-5,83% 

Creşteri/descreşteri ale activelor aferente activităţii de 

exploatare 

    

  

± creşteri/descreşteri ale titlurilor care nu au caracter 

de imobilizări financiare 

    

  

± creşteri/descreşteri ale creanţelor privind instituţiile 

de credit 

-409.057 -4.222 

-98,97% 

± creşteri/descreşteri ale creanţelor privind clientela 1.804.512 -7.728.652 

-528,30% 

± creşteri/descreşteri ale altor active aferente activităţii 

de exploatare  

170.627   

-100,00% 

Creşteri/descreşteri ale pasivelor aferente activităţii de 

exploatare 

    

  

± creşteri/descreşteri ale datoriilor privind instituţiile 

de credit 

-4.533.310 4.476.166 

-198,74% 

± creşteri/descreşteri ale datoriilor privind clientela   0 

  

± creşteri/descreşteri ale altor pasive aferente activităţii 

de exploatare 

    

  

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, 

exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13) 

-1.161.202 -1.556.004 

34,00% 

- plăţi în numerar reprezentând impozitul pe profit -325.987 -197.707 

-39,35% 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare     

  

(rd.14 + rd.15) -1.487.189 -1.753.711 
17,92% 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii     

  

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de filiale sau 

alte subunităţi 

    

  

+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte 

subunităţi 

    

  

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de titluri care 

au caracter de imobilizări financiare 

    

  

+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au 

caracter de imobilizări financiare 

    

  

+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite     

  



+ încasări în numerar reprezentând dividende primite     

  

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi 

mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen 

lung 

    

  

+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi 

mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen 

lung 

    

  

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de investiţii       

-alte incasari in numerar din activitati de investitii       

- Fluxuri de trezorerie din activitati de investiţii (rd.17 

la 26) 

    

  

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare     

  

+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri 

şi datorii subordonate 

0   

  

- plăţi în numerar aferente datoriilor constituite prin 

titluri şi datorii subordonate 

-679.175 -310.800 

-54,24% 

+ încasări în numerar din emisiunea de acţiuni sau 

părţi 

    

  

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de acţiuni sau 

părţi proprii 

    

  

+ încasări în numerar din vânzarea de acţiuni sau părţi 

proprii 

    

  

- plăţi în numerar reprezentând dividende 0 -145.550 
  

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de finanţare   0 
  

+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare   0 
  

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare     

  

(rd.28 la 35) -679.175 -456.350 
-32,81% 

± Efectul modificării cursului de schimb asupra 

numerarului 

-14.313 -18.021 

25,91% 

Fluxuri de trezorerie – total     

  

(rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37) -2.180.676 -2.228.082 

2,17% 

Numerar la începutul perioadei 4.610.654 2.429.978 

-47,30% 

Numerar la sfârşitul perioadei     

  

(rd.38 + rd.39) 2.429.978 201.896 -91,69% 

 

 

 

 



 

 

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII   

 

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei 

Contextul mediului economic actual: 

 La nivel macroeconomic evolutia indicatorilor in semestrul I 2017, confirma premise de 

accelerare pe termen scurt si mediu pentru Romania. Investitiile productive reprezinta 

motorul procesului de crestere economica. Potentialul economic se amelioreaza, cu o 

contributie relative echilibrata a factorilor de productie. 

 Există provocări la adresa stabilităţii macro- financiare pe termen mediu şi perspective de 

intrare a politicii monetare într-un nou ciclu. De asemenea, se impune înţelegerea şi 

cultivarea spiritului convergenţei economice reale. 

 

Nu au existat aspect 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. 

 

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societaţii, a tuturor 

cheltuiellilor de capital, curente sau anticipate, comparative cu aceaşi perioadă a anului 

trecut. 

 

Compania nu are imobilizările corporale şi necorporale la 30 iunie 2017. 

 

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care 

afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.  

 

Activitatea de bază s-a desfăşurat în condiţii normale, fără a fi înregistrate situaţii de excepţie.  

Tranzacţiile din primul semestru 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 semestrului 1 al 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 30.06.2017. 

 

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 primelor şase luni 

din 2017 sunt reflectate fidel în contul de profit şi pierdere. 

 

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA 

SOCIETĂŢII COMERCIALE  

 

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi 

respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.  

 

Nu este cazul. 

 

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise 

de societatea comercială. 

Nu este cazul. 

 

3.3. Modificări în structura de conducere a companiei (administraţie, executive, etc.) 

Nu este cazul. 

 

4. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE  



Nu este cazul. 

 

5. ANEXE  

Se anexează prezentului raport, în copie: 

- Bilanţul la data de 30.06.2017; 

- Contul de profit şi pierdere la data de 30.06.2017; 

- Cash- flow la data de 30.06.2017; 

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

întocmirea situaţiilor financiar- contabile aferente semestrului I 2017; 

 

MENTIUNE : Situaţiile financiare pe Semestrul I 2017 nu au fost auditate de catre auditorul 

extern MDA Globl Audit S.R.L. 

 

Preşedinte C.A.   Director General  Şef Dep. Financiar- Contabil 

Radu STER   Ioan Dorel ROTIŞ  Livia GIURGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

 la data de  30 iunie  2017 

    10    - lei - 

ACTIV 

Cod Sold la: 

poziti

e 

Inceputul 

anului 

Sfarsitul 

perioadei 

A B 1 2 

Casa şi alte valori  010 176 4.303 

Creanţe asupra instituţiilor de credit 030 2.429.801 197.593 

- la vedere 033 817.965 186.073 

- alte creanţe 036 1.611.836 11.520 

Creanţe asupra clientelei 040 43.348.998 51.838.294 

Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 050     

- emise de organisme publice 053     

- emise de alţi emitenţi, din care: 056     

- obligaţiuni proprii 058     

Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 060 1.272.980 1.272.980 

Participaţii, din care: 070     

- participaţii la instituţii de credit 075     

Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 080     

- părţi în cadrul instituţiilor de credit 085     

Imobilizări necorporale, din care: 090 0 0 

- cheltuieli de constituire 093     

- fondul comercial, în măsura în care a fost 

achiziţionat cu titlu oneros 

096 

    

Imobilizări corporale, din care: 100 0 0 

- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării 

activităţilor proprii 

105 

    

Capital subscris nevărsat 110     

Alte active 120 3.719.835 2.974.408 

Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 130 258.365 217.299 

Total activ 140 51.030.155 56.504.877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    10    - lei - 

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Cod Sold la: 

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei 

A B 1 2 

Datorii privind instituţiile de credit 300 3.557.111 8.024.427 

- la vedere 303     

- la termen 306 3.557.111 8.024.427 

Datorii privind clientela 310 210.248 220.484 

- la vedere 

317 210.248 220.484 

- la termen 318     

Datorii constituite prin titluri 320 15.000.000 15.000.000 

- obligaţiuni 

323 15.000.000 15.000.000 

- alte titluri 326     

Alte datorii 330 130.215 435.384 

Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 340 566.687 742.593 

Provizioane 350 2.465 2.465 

- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 353     

- provizioane pentru impozite 355     

- alte provizioane 356 2.465 2.465 

Datorii subordonate 360     

Capital social subscris 370 29.161.640 29.161.640 

Prime de capital 380 3 3 

Rezerve 390 1.049.417 1.049.417 

- rezerve legale 392 1.049.417 1.049.417 

- rezerve statutare sau contractuale 394     

- alte rezerve 399     

Rezerve din reevaluare 400     

Acţiuni proprii (-) 410     

Rezultatul reportat       

- Profit 

423 91.836 921.772 

- Pierdere 426     

Rezultatul exerciţiului financiar 

      

- Profit 433 1.435.322 946.692 

- Pierdere 436     

Repartizarea profitului 440 174.789 0 

Total datorii şi capitaluri proprii 450 51.030.155 56.504.877 

 



    

    10    - lei - 

ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod Sold la:   

  pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei 

A B 1 2 

Datorii contingente, din care: 600 27.804.458 27.882.270 

- acceptări şi andosări 603     

- garanţii şi active gajate 606     

Angajamente, din care: 610 2.187.714 4.240.573 

- angajamente aferente tranzacţiilor de 

vânzare cu posibilitate de răscumpărare 
615     

  

    

  
ADMINISTRATOR,/DIRECTOR GENERAL 

 

ÎNTOCMIT,/SEF DEPARTAMENT 

FINANCIAR CONTABILITATE 

ROTIS DOREL IOAN 
 

GIURGIU LIVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

la data de 30 iunie 2017   

    

  
 

        20 
    - lei - 

Denumirea indicatrorului  
Cod 

Realizari aferente perioadei de 

raportare 

poziti

e precedenta curenta 

A B 1 2 

Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010 1.647.893 1.545.271 

- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015     

Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020 490.465 369.054 

Venituri privind titlurile 030     

- Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 033     

- Venituri din participaţii 035     

- Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale 

legate 037     

Venituri din comisioane 040 301.103 392.704 

Cheltuieli cu comisioane 050 23.133 49.320 

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060 -52.092 54.836 

Alte venituri din exploatare 070 301.580 1.079.318 

Cheltuieli administrative generale 080 784.783 1.295.306 

- Cheltuieli cu personalul, din care: 083 359.725 405.423 

- Salarii 084 297.163 311.200 

- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085 62.562 78.789 

- cheltuieli aferente pensiilor 086   0 

- Alte cheltuieli administrative 087 425.058 889.883 

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi 

corporale 090 254   

Alte cheltuieli de exploatare 100 64.929 65.197 

Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru 

datorii contingente şi angajamente 

110 

1.496.244 357.437 

Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi 

provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 

120 

1.637.696 191.446 

Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au 

caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a 

părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate 

130 

    

Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile 

care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor 

şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate 

140 

    

Rezultatul activităţii curente       

- Profit 153 976.372 1.127.261 



- Pierdere 156     

Venituri extraordinare 160   0 

Cheltuieli extraordinare 170   0 

Rezultatul activităţii extraordinare       

- Profit 183     

- Pierdere 186     

Venituri totale 190 4.241.360 3.660.553 

Cheltuieli totale 200 3.264.987 2.533.292 

Rezultatul brut       

- Profit 213 976.373 1.127.261 

- Pierdere 216     

Impozitul pe profit 220 156.158 180.569 

Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 230     

Rezultatul net al exerciţiului financiar       

- Profit 243 820.215 946.692 

- Pierdere 246     

    

    
ADMINISTRATOR,/DIRECTOR GENERAL 

 

ÎNTOCMIT,/SEF 

DEPARTAMENT FINANCIAR 

CONTABILITATE 

ROTIS DOREL IOAN 
 

GIURGIU LIVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATE INFORMATIVE 

     
 

        30 
     - lei - 

I. Date privind rezultatul înregistrat 
Cod 

Numar unitati Sume pozit

ie 

A B 

 

1 
 

2 

Unităţi care au înregistrat profit 101 1 946.692 

Unităţi care au înregistrat pierdere 102 

    

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici 

pierdere 

103 

    

     

     

II. Date privind plăţile restante 

Cod Total din care: 

  pozit

ie col.2 + 3 

Pentru 

activitatea 

curenta 

Pentru 

activitatea de 

investitii 

A B 1 2 3 

Plăţi restante – total (poz.202+206+212 la 

216+221), din care: 201 
0 0 0 

 Furnizori restanţi – total (poz. 203 la 205),  

din care: 
202 

      

        - peste 30 zile 203       

        - peste 90 zile 204       

        - peste 1 an 
205 

      

 Obligaţii restante faţă de bugetul 

asigurărilor sociale – total (poz.207 la 211), 

din care: 

206 

      

       - contribuţii pentru asigurări sociale de 

stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte 

persoane asimilate 
207 

      

       - contribuţii pentru fondul asigurărilor 

sociale de sănătate 208 
      



       - contribuţia pentru pensia suplimentară 
209 

      

        - contribuţii pentru bugetul asigurărilor 

pentru şomaj  
210 

      

        - alte datorii sociale 

211 

      

 Obligaţii restante faţă de bugetele 

fondurilor speciale şi alte fonduri 212 
      

 Obligaţii restante faţă de alţi creditori 

213 

      

 Impozite şi taxe neplătite la termenul 

stabilit la bugetul de stat 214 
      

 Impozite şi taxe neplătite la termenul 

stabilit la bugetele locale 

215 

      

 Împrumuturi primite nerambursate la 

scadenţă   total (poz.217 la 220), din care: 216 
      

- restante până la 30 zile 
217 

      

- restante după 30 zile 218       

- restante după 90 zile 
219 

      

- restante după 1 an 220       

 Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor 

primite 221 
      

 

 

 

III. Număr de salariaţi 
Cod 

30 iunie an precedent 30 iunie an curent 
pozitie 

A B 1 2 

Număr mediu de salariaţi 301 13 14 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul 

perioadei, respectiv la data de 30 iunie 
302 18 19 

 



IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. 

Subvenţii încasate şi creanţe restante 
Cod Sume 

  poziţie  - lei - 

A B 1 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401 
0 

          - impozitul datorat la bugetul de stat 402   

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 

membre ale Uniunii Europene, din care: 
403 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 404   

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405   

          - impozitul datorat la bugetul de stat 406   

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 

statele membre ale Uniunii Europene, din care: 
407 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 408 
  

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 410 
  

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele 

membre ale Uniunii Europene, din care: 
411 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 412 
  

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit 

prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, din care: 

413 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 414 
  

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 416 
  



Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state 

membre ale Uniunii Europene, din care: 
417 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 418 
  

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419 
  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 420   

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 

statele membre ale Uniunii Europene, din care: 
421 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 422   

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 

primite în concesiune, din care: 
423 

  

           - redevenţe pentru bunurile din domeniul public   plătite la bugetul de stat 424 
  

Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 425 

  

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426 
  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 427 
  

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 

Uniunii Europene, din care: 
428 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 429   

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 430 
  

          - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 431 
  

          - subvenţii aferente veniturilor, din care: 432 
  

                             - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)  433   

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 

comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 
434 

  

          - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435   

          - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 436   

 

 

 

 

 



V. Tichete de masă Cod Sume 

  poziţie  - lei - 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501 15.434 

 

  
Cod 

Sume 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea 

de cercetare-dezvoltare ***) 
poziţie  - lei - 

    30 iunie an precedent 30 iunie an curent 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601 0 0 

- după surse de finanțare (poz. 603 + 604), din 

care: 

602     

    - din fonduri publice 603     

    - din fonduri private  604     

- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), 

din care: 

605     

       - cheltuieli curente 606     

        - cheltuieli de capital 607     

 

 

 

  Cod Sume 

VII. Cheltuieli de inovare ****) poziţie  - lei - 

    30 iunie an precedent 30 iunie an curent 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare   701 0 0 

 

 

 

  Cod Sume 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu 

colaboratorii poziţie 
 - lei - 

  
  

30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii  801 26256 49526 

 

 

 



  Cod Sume 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul 

public al statului poziţie 
 - lei - 

  
  

30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 

aflate în administrare 

901     

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 

aflate în concesiune 

902     

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 

închiriate 

903     

 

 

  Cod Sume 

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a 

statului supuse inventarierii conform  Ordinului ministrului 

finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget  nr. 

668/2014, cu modificările și completările ulterioare 

poziţie  - lei - 

  

  

30 iunie an 

precedent 

30 iunie 

an 

curent 

A B 1 2 

Valoarea contabilă netă a bunurilor 2) 1000     

 

 

XI. Capital social vărsat*****)   Cod 30 iunie 

  poziţie 
An 

precedent 
  An curent   

A B Sume 

% 3)  

Sume 

%3) 

    Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 

Capital social vărsat3) 

(poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), 

din care:: 

1100 29.161.640 X 29.161.640 X 

- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + 

poz.1112), din care: 
1110         

            - deţinut de instituţii publice de 

subordonare centrală 
1111         



             - deţinut de instituţii publice de 

subordonare locală 
1112         

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din 

care: 
1113         

              - cu capital integral de stat 1114         

              - cu capital majoritar de stat 1115         

              - cu capital minoritar de stat 1116         

 - deţinut de regii autonome 1117         

 - deţinut de societăţile cu capital privat 1118 20.767.410 71,21% 20.767.410 71,21% 

 - deţinut de persoane fizice 1119 8.394.230 28,79% 8.394.230 28,79% 

 - deţinut de alte entităţi 1120         

 

    Sume 

XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane 

juridice******)   

Cod 

poziţie 
- lei - 

    30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

            A B 1 2 

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la 

valoarea nominală), din care: 
1121 0 0 

     - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice 

afiliate 
1122     

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice  (la 

cost de achiziţie), din care: 
1123     

     - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice 

afiliate 
1124     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

incheiata la data de 30 iunie 2017  - metoda directa - 

   - lei - 

Denumirea indicatorului Cod Exercitiul financiar 

  

poziti

e 31.12.2016 30.06.2017 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare 

      

+ încasări de numerar din dobânzi şi comisioane 01 
3.778.323 2.015.643 

- plăţi în numerar reprezentând dobânzi şi comisioane 02 
-315.938 -119.214 

+ încasări în numerar din recuperări de creanţe amortizate 03 
5.688 443.019 

- plăţi în numerar către angajaţi şi furnizorii de bunuri şi 

servicii 
04 

-1.760.811 -810.114 

± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din 

activitatea de exploatare 
05 

98.764 171.370 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv 

modificările activelor şidatoriilor activităţii de exploatare şi 

impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05) 

06 

1.806.026 1.700.704 

Creşteri/descreşteri ale activelor aferente activităţii de 

exploatare 
  

    

± creşteri/descreşteri ale titlurilor care nu au caracter de 

imobilizări financiare 
07 

    

± creşteri/descreşteri ale creanţelor privind instituţiile de 

credit 
08 

-409.057 -4.222 

± creşteri/descreşteri ale creanţelor privind clientela 09 
1.804.512 -7.728.652 

± creşteri/descreşteri ale altor active aferente activităţii de 

exploatare  
10 

170.627   

Creşteri/descreşteri ale pasivelor aferente activităţii de 

exploatare 
  

    

± creşteri/descreşteri ale datoriilor privind instituţiile de 

credit 
11 

-4.533.310 4.476.166 

± creşteri/descreşteri ale datoriilor privind clientela 12 
  0 

± creşteri/descreşteri ale altor pasive aferente activităţii de 

exploatare 
13 

    

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv 

impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13) 
14 

-1.161.202 -1.556.004 

- plăţi în numerar reprezentând impozitul pe profit 15 
-325.987 -197.707 



Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare   

    

(rd.14 + rd.15) 16 
-1.487.189 -1.753.711 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii   

    

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de filiale sau alte 

subunităţi 
17 

    

+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte 

subunităţi 
18 

    

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de titluri care au 

caracter de imobilizări financiare 
19 

    

+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au 

caracter de imobilizări financiare 
20 

    

+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite 21 
    

+ încasări în numerar reprezentând dividende primite 22 
    

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi 

mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe termen 

lung 

23 

    

+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace 

fixe, active necorporale şi alte active pe termen lung 
24 

    

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de investiţii 25     

-alte incasari in numerar din activitati de investitii 26     

- Fluxuri de trezorerie din activitati de investiţii (rd.17 la 

26)       

    

   - lei - 

Denumirea indicatorului Cod Exercitiul financiar 

  

poziti

e 31.12.2016 30.06.2017 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare   
    

+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri şi 

datorii subordonate 
28 

0   

- plăţi în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri 

şi datorii subordonate 
29 

-679.175 -310.800 

+ încasări în numerar din emisiunea de acţiuni sau părţi 30 
    

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de acţiuni sau părţi 

proprii 
31 

    

+ încasări în numerar din vânzarea de acţiuni sau părţi 

proprii 
32 

    

- plăţi în numerar reprezentând dividende 33 
0 -145.550 

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de finanţare 34 
  0 



+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare 35 
  0 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare   
    

(rd.28 la 35) 36 
-679.175 -456.350 

± Efectul modificării cursului de schimb asupra 

numerarului 
37 

-14.313 -18.021 

Fluxuri de trezorerie – total   
    

(rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37) 38 
-2.180.676 -2.228.082 

Numerar la începutul perioadei 39 
4.610.654 2.429.978 

Numerar la sfârşitul perioadei   
    

(rd.38 + rd.39) 40 2.429.978 201.896 

    

    
ADMINISTRATOR,  ÎNTOCMIT 

Numele si prenumele  Numele si prenumele 

Semnatura  GIURGIU LIVIA 

ROTIS DOREL IOAN  

sef departament financiar 

contabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 1 

 

POLITICI, PRINCIPII SI METODE CONTABILE 

 

 
1.CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR - CONTABILA 

 

 

Politicile contabile adoptate de Societate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor 

financiare incheiate la 30.06.2017 (bilant, cont de profit/pierdere, situatia activelor imobilizate, 

situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in capitalurile proprii, note explicative) sunt 

in conformitate cu cele prevazute in reglementarile legale in vigoare, respectiv: 

 Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(L 

82/1991); 

  Legea nr. 93 din 8.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare; 

 Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ( OG 28/2006); 

 Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/17.07.2015 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.  

  Ordin BNR nr. 4 din 19.03.2010 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice 

şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor 

financiare nebancare, aprobate prin Ordin BNR nr. 18/2007; 

 Ordin BNR nr. 10/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială 

aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României. 

 

 
2.BAZELE CONTABILITATII 

 

 

 

Situatiile financiare sunt prezentate in lei (RON), moneda nationala a Romaniei.  

 

Societatea tine evidenta contabila in lei, isi intocmeste si prezinta situatiile financiare in 

acord cu legislatia specifica in materie si cu Reglementarile privind contabilitatea si raportarile 

financiar-contabile emise de Banca Nationala a Romaniei. 

 

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza datelor si informatiilor ce au fost inregistrate in 

contabilitate conform reglementarilor legale in vigoare si in concordanta cu principiul continuitatii 

activitatii si cel al costului istoric. 

 

Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de L. 82/1991 

si OG BNR 6/2015, respectiv 

 principiul contabilitatii de angajamente; 

 principiul continuitatii; 

 principiul permanentei metodelor; 

http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322427
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=323349
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=325355


 principiul prudentei; 

 principiul intangibilitatii bilantului de deschidere; 

 principiul necompensarii; 

 principiul prevalentei economicului asupra juridicului; 

 principiul pragului de semnificatie; 

 principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii; 

 principiul evaluarii la cost  de achizitie sau cost de productie ; 

 

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OG BNR 6/2015 mai cere conducerii 

Societatii sa faca estimari si sa emita ipoteze care: 

 afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor; 

 prezinta activele si datoriile contingente la data intocmirii situatiilor financiare; 

 prezinta veniturile/cheltuielile aferente perioadei (semestrului) de raportare. 

 

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate in contabilitate la cursurile de 

schimb din data efectuarii lor, castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de 

tranzactii precum si din conversia unor active si pasive monetare exprimate in moneda straina, 

fiind recunoscute in contul de profit si pierdere. 

La sfarsitul fiecarei luni, elementele exprimate in devize, din bilant si din afara bilantului, 

se evalueaza in functie de cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima 

zi bancara a lunii in cauza.  

Diferentele din sumele rezultate din evaluarea periodica se inregistreaza astfel: 

- diferentele aferente activelor in devize inregistrate ca imobilizari financiare sunt inregistrate 

in conturi analitice distincte deschise in cadrul conturilor in care sunt evidentiate respectivele 

active in devize; 

- celelalte diferente se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli privind operatiunile 

de schimb. 

 

La 30.06.2017 cursurile de schimb utilizate pentru conversia disponibilitatilor banesti si a 

obligatiilor si creantelor in moneda straina au fost urmatoarele:  

-1 EURO = 4.5539  RON 

-1 USD    = 3.9915 RON. 

 

2.1 - Imobilizări necorporale 

 

Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la costurile de achizitie 

minus ajustarile cumulate de valoare si sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani. 

Licenţele de software achiziţionate sunt capitalizate pe baza costurilor contractate pentru 

achiziţionarea şi punerea în aplicare a respectivului software. 

Costurile asociate cu mentenanţa programelor de software sunt înregistrate ca şi cheltuieli la 

momentul la care sunt contractate.  

 

 

2.2 - Imobilizări  corporale  

 

Imobilizarile corporale reprezinta active care: 



a) sunt detinute de Societate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de 

servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si 

b) sunt utilizate pe o perioada mai mare de un an. 

 

Evaluare initiala 

 

Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial si inregistrate in contabilitate la cost istoric. 

 

 

Cheltuieli ulterioare 

 

Costurile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand se 

efectueaza. 

 

Cheltuielile ulterioare care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai 

imobilizarilor corporale si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata 

de cele estimate initial, sunt recunoscute ca o componenta a imobilizarilor corporale respective. 

Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin 

reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. 

 

Evaluarea la data bilantului 

Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoarea ramasa reprezentand valoarea de inventar 

minus ajustarile cumulate de valoare. Pana la 30.06.2017 nu s-au facut reevaluari ale acestor active. 

 
Amortizarea imobilizarilor corporale 

 

Amortizarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in cheltuielile de exploatare ale 

Societatii. 

Amortizarea se calculeaza la intreaga valoare de intrare a imobilizarilor corporale, prin 

metoda liniara, de-a lungul duratei de viata normale stabilite astfel: 

 

         Durata in ani 

Constructii                 30-50 

Echipamente tehnologice                  4-20 

Mijloace de transport                   4-  5 

Alte instalatii, mobilier                  3-20 

Imobilizari in curs       nu se amortizeaza. 

 

              Amortizarea imobilizarilor corporale inchiriate de la terti se calculeaza si se inregistreaza 

in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.  

 

              Amortizarea investitiilor la imobilizarile corporale inchiriate, se calculeaza si 

inregistreaza in contabilitate de catre Societate, pe perioada contractului de inchiriere sau pe durata 

de viata normala a investitiei, oricare dintre acestea este mai mica. 

 

Terenurile nu se amortizeaza. 



 

Cedarea si casarea 

 

              Imobilizarile corporale sunt scoase din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un 

beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. 

 

             Elementele de imobilizări corporale care au fost cedate sau casate sunt eliminate din bilanţ 

împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o 

asemenea operaţiune se determină ca diferenţă între suma  obţinută şi valoarea contabilă netă şi 

este inclusa în rezultatul de exploatare al perioadei. 

              Informatii suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizari, deprecieri, valori 

nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in Nota nr.5. 

 

 Contabilitatea deprecierii 

              

La inchiderea exercitiului financiar, imobilizarile corporale se reflecta in situatiile 

financiare la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In acest scop valoarea 

de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. 

 

            Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta se 

inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile 

pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere 

de valoare atunci cand deprecierea este reversibila. 

 

2.3- Imobilizari financiare 

 

           Imobilizarile financiare cuprind:  

-titluri de participare,  

-parti in societatile comerciale legate  

-titluri destinate a fi folosite in mod durabil in activitatea institutiei. 

 

Societatea detine titluri de participare in societati din cadrul Grupului Financiar Imofinance 

(SC”Imoinvest”SA) in valoare de 1,272,980 lei. 

 

Cota de participare a SC’Imocredit”IFN SA  la capitalul acesteia este sub 20% . 

Situatia participatiilor la data de 30.06.2017 se  prezenta astfel: 

 

Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

SC “Imoinvest”SA 3.95% 1,272,980 

TOTAL 1,272,980 

 

 

 



2.4 - Stocuri 

 

           Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare intre cost si valoare neta realizabila. 

           In situatiile financiare, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, diferenta dintre 

valoarea realizabila neta si valorile contabile fiind reprezentata de ajustarile pentru deprecierea 

stocurilor. 

            In contabilitate, evidenta este tinuta la costul de achizitie. La iesirea din gestiune a 

stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei costului 

mediu ponderat. 

 

            Activele corporale de natura obiectelor de inventar, sunt trecute pe cheltuieli de regula in 

momentul darii lor in folosinta. 

 La data de 30.06.2017 valoarea stocurilor existente in patrimoniul Societatii  este de 

2,919,909 lei(cont 368). Valoarea ajustarilor aferente acestora este de 60,229 lei( cont 393). 

 

 

2.5 - Creante 

 

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala minus ajustarile pentru deprecierea 

acestora. 

La 30.06.2017 pentru o parte din creantele in sold, respectiv comisioanele de gestiune 

aferente creditelor acordate si neincasate la scadenta si pentru alte creante, s-au inregistrat ajustari 

pentru depreciere in suma de 183,910 lei(cont 399). Pentru determinarea acestei sume  s-au aplicat 

aceleasi principii si criterii ca si in cazul calculelor de provizioane specifice de risc de credit si 

dobanda pentru creditele restante.  

 

 

2.6 - Numerarul si echivalentele de numerar 

 

           În scopurile raportării privind fluxurile mijloacelor băneşti, mijloacele băneşti şi 

echivalentele cuprind solduri cu scadenţă de mai puţin de trei luni, de la data achiziţiei:  

-numerar 

-conturi curente la bănci  

-depozite bancare. 

 

 

2.7 - Leasing financiar 

 

Când Societatea este locatar într-o chirie/leasing prin care se transferă Societăţii în mod 

substanţial toate riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate, mijloacele în leasing sunt 

capitalizate în proprietate şi mijloace fixe la începerea leasingului la cea mai joasă valoare justă a 

mijlocului fix închiriat şi la valoarea prezentă a plăţilor de chirie minimă.  

Fiecare plata de leasing este alocata intre datorii si costurile de finanţare pentru a obţine o 

rata constanta in sold.  

Obligaţiile de închiriere corespondente, net de costurile de  finanţare sunt incluse in 

imprumuturi.  



Costul cu dobânda este înregistrat în raportul privind rezultatele financiare pe perioada de 

leasing utilizând metoda dobânzii efective.  

Mijloacele fixe achiziţionate prin leasing financiar se depreciază pe durata lor de exploatare 

sau pe un termen de leasing scurt dacă Societatea este sigură că va obţine dreptul de proprietate la 

încheierea termenului de leasing. 

La data de 30.06.2017 Societatea  nu are contracte de leasing in derulare si nu inregistreaza 

obligatii de plata in baza contractelor de leasing . 

 

2.8 - Provizioane 

 

             Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligaţie legală curentă sau 

constructivă ca urmare a evenimentelor anterioare; cel mai probabil va fi nevoie de resurse externe 

pentru a lichida obligaţia şi suma este estimată adecvat. 

 

            Atunci când există un număr de obligaţii similare, probabilitatea necesităţii de resurse din 

exterior (externe) este determinată luând în considerare clasa de obligaţii ca un întreg. Se 

înregistrează un provizion chiar dacă probabilitatea unui transfer extern cu privire la oricare dintre 

elementele incluse în aceeaşi clasă de obligaţii poate fi mică. Provizioanele sunt estimate la 

valoarea prezentă a cheltuielilor aşteptate în vederea achitării obligaţiei utilizând o rată de pre-

impozitare care reflectă evaluările de piaţă curente a riscului specific obligaţiei. Creşterea 

provizionului datorită trecerii timpului este înregistrată ca şi cheltuială din dobânzi. 

 

 

2.9 - Active si datorii contingente 

 

Activele si datoriile contingente sunt inregistrate in conturi in afara bilantului. 

Activele contingente sunt active potentiale care apar ca urmare unor evenimente anterioare 

datei bilantului si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau 

mai multor evenimente viitoare nesigure care nu pot fi in totalitate sub controlul Societatii. 

Activele contingente inregistrate de Societate la 30.06.2017 sunt in valoare de 4,240,573 

lei si cuprind angajamente de creditare prin care aceasta (Societatea) se obliga sa puna la dispozitia 

clientelei fondurile pe care acestea le-au solicitat si le-au fost aprobate. 

 

Datoriile contingente reprezinta: 

- o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si 

a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor 

evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul societatii; sau 

- o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar 

care nu este recunoscuta deoarece: 

 nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; 

sau 

 valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil. 

Datoriile contingente ale Societatii la 30.06.2017 cuprind obligatiile asumate de catre 

aceasta in cadul contractelor de imprumut incheiate cu diverse banci in vederea finantarii activitatii 

curente, respectiv creditele cesionate ca si garantii pentru imprumuturile contractate , a caror 

valoare la data de 30.06.2017 sunt de 27,882,270  lei. 



 

 

 

2.10 - Obligaţiile de pensii şi alte beneficii post pensionare 

 

Societatea, în activitatea sa normală, face plăţi către bugetul de stat, bugetul asigurarilor 

sociale de stat si fondurilor speciale în numele angajaţilor săi români pentru:  

- impozitul pe veniturile din salarii, 

- asigurari sociale de stat (pensii),  

- asigurari sociale de sanatate, 

- asigurari pentru şomaj.  

În principiu, toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai planului de pensii al Statului. 

 

Societatea nu operează nici o altă schemă de pensii, şi prin urmare nu are nici un fel de 

obligaţii cu privire la pensii. Societatea nu operează nici un plan special de beneficii sau plan de 

beneficii post-pensionare. Societatea nu are nici o obligaţie de a oferi alte servicii angajaţilor 

prezenţi sau foştilor angajaţi. 

 

 

2.11 - Impozitul pe profit 

 

 

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului fiscal impozabil, asa 

cum cere legislatia referitoare la impozitul pe profit. 

 

Plata impozitului pe profit trebuie efectuata trimestrial pana in ziua de 25 a lunii urmatoare 

trimestrului pentru care se face, iar la incheierea exercitiului se fac regularizari pana la data 

prevazuta de lege pentru depunerea situatiilor financiare, respectiv a declaratiei anuale de impozit. 

 

 

2.12 - Cifra de afaceri 

 

 Veniturile aferente cifrei de afaceri sunt recunoscute si inregistrate, de regula, pe baza 

contractelor precum si a celorlalte acte incheiate potrivit obiectului de activitate al Societatii. 

 Cifra de afaceri include veniturile din chirii, veniturile din dobanzi si comisioane de 

instrumentare si acordare aferente creditelor incheiat (credite ipotecare si contracte de leasing 

financiar). 

 

 
3. ACTIVELE SI DATORIILE FINANCIARE  

 

 

Activele financiare 

 

Activele financiare ale Societatii se refera la creditele pentru investitii 

imobiliare(ipotecare)  acordate de aceasta diferitilor clienti (persoane fizice si juridice). Aceste 



credite au ca obiect dobandirea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau 

unei constructii realizate sau care urmeaza sa se realizeze, amenajarea, reabilitarea, modernizarea, 

consolidarea sau extinderea unei constructii sau viabilizarea unui teren. 

Recunoasterea initiala in contabilitate a creditelor acordate, respectiv pe masura tragerilor 

de credit efectuate de catre client pana la nivelul sumei aprobate spre creditare, se face la valoarea 

aprobata conform contracului in functie de valuta contractului. Valoarea creditului se majoreaza 

pe parcurs daca suma acordata initial se suplimenteaza. 

Rambursarea creditelor se face in baza unor rate lunare scadente in functie de data stabilita prin 

contractul de credit, rata ce contine principal, dobanda si comision. Prin incasarea ratelor la fiecare 

scadenta valoarea creditului se diminueaza cu principalul platit de client, in timp ce dobanda si 

comisionul incasat se reflecta in conturile de venituri corespunzatoare. 

Creditele si dobanzile aferente nerambursate, respectiv neincasate la scadenta se clasifica 

in categoria creantelor/dobanzilor restante.  

La sfarsitul fiecarei luni se analizeaza creditele si dobanzile restante si in functie de 

numarul de zile de intarziere si de normele interne aprobate in acest sens se inregistreaza ajustari 

pentru deprecierea creantelor. 

Tot in baza normelor si procedurilor interne de urmarire a creditelor restante, impreuna cu 

juristii Societatii se incep procedurile de recuperare a creantelor restante. 

 

La data de 30.06.2017, s-au inregistrat ajustari pentru un numar de 17 clienti restanti, 

respectiv 21 contracte de credit .  

 

Ajustarile pentru deprecierea creantelor din creditele acordate clientelei (provizioanele 

specifice de risc de credit si dobanda) s-au calculat in baza normelor interne aprobate in acest sens, 

in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 3/2009. Aceste ajustari se calculeaza la sfarsitul fiecarei 

luni si se inregistreaza cresteri/descresteri ale acestora in functie de situatia creditelor restante la 

momentul respectiv. La data de 30.06.2017, in urma calculelor specifice, suma ajustarilor pentru 

deprecierea creantelor legate de creditele acordate a fost de 2,895,578 lei. 

 

La 30.06.2017, situatia creditelor in sold, a dobanzilor calculate si a ajustarilor constituite 

pentru restante se prezinta astfel: 

 

Explicatii Sold la 30.06.2017 

 (lei) 

Sold credite, din care 54,265,649 

- Credite RON 27,931,867 

- Credite EURO 26,304,287 

- Credite USD 29,495 

- Ajustare pentru deprec.creantelor 2,427,354 

Sold dobanzi calculate, din care  635,418 

- In RON 177,318 

- In EURO 457,987 

- In USD 113 

             -   Ajustare pentru deprec.creantelor 468,224 



TOTAL active financiare:                         52,005,489        

 

Societatea inregistreaza comisioane pentru serviciile financiare prestate, acestea fiind 

clasificate in 2 categorii:  

-comisioane aferente acordarii de credite  

-comisioane pentru administrarea creditelor. 

Tratamentul contabil in anul 2017 aplicat acestor comisioane se prezinta astfel: 

- Comisioanele aferente acordarii creditelor sunt incasate la momentul acordarii 

creditelor si recunoscute in contabilitate ca si venituri in avans; ele sunt asimilate 

veniturilor din dobanzi si se recunosc ca atare pe baza unei esalonari lunare, dupa 

metoda liniara,  pe toata durata acordarii creditului.   

- Comisioanele pentru administrarea creditelor se considera castigate pe masura prestarii 

serviciilor si sunt recunoascute ca si venit lunar, pe masura incasarii lor la datele 

scadente, odata cu principalul si dobanda; prin acest tratament ele sunt asimilate unei 

dobanzi. 

La data de 30.06.2017 nivelul veniturilor in avans reprezentand comisioane aferente 

creditelor acordate este in suma de 459,390 lei. 

 

Datoriile financiare 

 

Datoriile financiare ale Societatii cuprind imprumuturile contractate de aceasta de la 

diferite alte institutii bancare, in vederea finantarii activitatii proprii de creditare. 

Aceste datorii sunt recunoascute in contabilitate la cost istoric, respectiv valoarea 

imprumuturilor contractate si acordate. 

Rambursarile se realizeaza periodic (lunar/trimestrial/semestrial/anual),conform 

prevederilor contractuale,  cand se inregistreaza si dobanda aferenta datorata ca si cheltuiala a 

perioadei. 

Garantarea acestor imprumuturi s-a realizat prin cesiune de contracte de credit si ipoteca.  

 

La 30.06.2017, situatia datoriilor financiare(imprumuturilor contractate) se prezinta astfel: 

 

Explicatii Sold la 30.06.2017 

(lei) 

Sold imprumut, din care 8.024.427 

- in RON                             6.337.981 

- in EUR                             1.686.446 

TOTAL imprumuturi: 8.024.427 

 

 

 

 

 

 



 

4. MANAGEMENTUL RISCULUI  

 

 

4.1 - Strategia de utilizare a instrumentelor financiare 

 

 

Prin natura lor, activitatile Societatii sunt legate in principal de utilizarea instrumentelor 

financiare. Societatea imprumuta credite de la banci la rate fixe/variabile, si pentru diverse 

perioade, incearca sa castige marje ale dobanzii peste medie prin investirea acestor fonduri in 

credite catre clienti.  

Societatea doreşte de asemenea sa isi mărească marjele de dobanda prin obţinerea marjelor 

peste medie, fara provizioane, prin creditarea clienţilor retail cu produse de creditare. Astfel de 

expuneri implica in special credite si avansuri bilantiere.  

 

4.2 - Riscul de creditare 

 

Societatea este supusă riscului de creditare, care reprezintă riscul ca partea omoloaga sa nu 

fie in stare sa plătească integral sumele la data scadenta. Ajustarile pentru  depreciere sunt 

constituite atunci când se face dovada obiectiva a faptului ca Societatea nu va putea colecta toate 

sumele datorate scadente. Schimbări semnificative in economie pot sa apară in evidenta ca diferite 

fata de cele prevăzute la data bilanţului. Prin urmare, conducerea Societatii gestionează cu atentie 

expunerea la riscul de credit. 

 

Societatea structurează nivelurile de risc de credit  pe care si-l asuma prin limitarea 

cantitatii de risc acceptate in relaţie cu un debitor, sau cu grupurile de debitori, si cu segmentul 

industrial si geografic. Astfel de riscuri sunt monitorizate ciclic si prin verificările anuale sau mai 

frecvent.  

Expunerea la riscul de credit este gestionata prin analiza regulata a capacitatii debitorilor 

de onorare a obligaţiilor de rambursare a dobânzii si a capitalului si prin modificarea acestor limite 

de creditare acolo unde se considera necesar. 

 

Angajamente legate de credit 

 

Scopul principal al acestor instrumente este de a asigura disponibilitatea fondurilor la 

cererea clienţilor. Angajamentele de a extinde creditul reprezintă porţiuni neutilizate ale 

autorizaţiilor de extindere a creditului sub forma de împrumuturi. Având in vedere riscul de credit 

la angajamentele de extindere a creditului, Societatea este potenţial expusa la pierderi in suma 

egala cu totalul angajamentelor neutilizate minus valoarea garanţiei. Cu toate acestea, suma 

probabila a pierderilor este mai mica decât totalul angajamentelor neutilizate, fiindcă cele mai 

multe angajamente de extindere a creditului sunt posibile doar in cazul clienţilor care menţin 

standarde de creditare specifice. Societatea monitorizează data scadenta a angajamentelor de 

creditare pentru ca angajamentele pe termen lung au in general un grad mai ridicat al riscului de 

credit decât cele pe termen scurt. 

 

 



 

4.3 – Riscul de rata a dobânzii 

 

Riscul de rata dobânzii fluxului monetar este riscul datorat fluctuaţiei fluxurilor monetare 

viitoare ale unui instrument financiar ca urmare a oscilaţiilor ratei dobânzii pe piata. Societatea se 

expune fluctuatiilor nivelurilor importante ale ratelor dobânzii de pe piata atât la valoarea justa, 

cat si la riscurile fluxului monetar. Marja ratei dobânzii poate creste ca urmare a acestor schimbări, 

dar poate si sa scadă sau sa genereze pierderi in cazul in care au loc oscilaţii neaşteptate. 

  

Riscul de rata a dobânzii este generat de  : 

1. diferenţa in timp in ceea ce priveşte stabilirea unei noi rate a dobânzii pentru active sau 

pasive si 

2. diferenţa dintre rata dobânzii existente la active fata de pasive 

 

 

4.4 - Riscul valutar 

 

Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar in ceea ce priveşte poziţia sa 

financiara si fluxul monetar. 

Riscul de schimb valutar (FX) are loc atunci când exista o diferenta „valutara” intre active 

si pasive, fapt care expune societatea  la fluctuaţiile cursului valutar, producând fie castiguri, fie 

pierderi. 

Având in vedere volatilitatea ridicata a cursului de schimb al societatii ar trebui sa încerce sa evite 

expunerea la acest risc.  

Expunerea la acest risc ar trebui sa fie acoperit prin: 

1. potrivirea expunerii activelor FX denominate sa fie egale cu pasivele FX denominate; 

2. achiziţionarea de instrumente de evitare a riscului FX (swaps, contracte forwards, options). 

 

IMOCREDIT IFN SA are poziţie neta valutara pozitiva in raport cu EURO, determinata 

de suma activelor (exprimata in EUR)  superioara pasivelor (exprimate in EUR).   Aceiasi situatie 

se inregistraza si in raport cu USD. 

 

 

4.5 - Risc de lichiditate 

 

Riscul de maturitate consta in potrivirea activelor cu pasivele in funcţie de maturitate cu 

scopul de a vedea daca Societatea are suficiente resurse (active) fie pentru a acoperi datoriile 

scadente, fie pentru a avea lichiditati adecvate pentru creştere, ori pentru situaţii de criza. 

De cele mai multe ori exista o nepotrivire a activelor pe termen lung cu pasivele pe termen 

lung. Aceasta este atenuata de concentrarea in Societate a activelor pe termen scurt ce permit 

regenerarea de resurse pentru acoperirea obligaţiilor pe termen lung. 

Maturitatea datoriilor trebuie sa se potrivească sau sa depaseasca media maturitatii 

împrumuturilor către clienţi pentru a acoperi creşterea pe termen lung si sa minimizeze presiunea 

de nevoie de lichiditate pe termen scurt. 

 

 



5. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE 

 

 

 

Se considera a fi parti afiliate, partile unde o parte este capabila sa controleze cealaltă parte, 

sau sa exercite o influenta considerabila asupra celeilalte parti in luarea deciziilor financiare si 

operaţionale. 

 

 In semestrul l 2017 Societatea a derulat tranzactii cu partile afiliate conform prevederilor 

contractuale.  

 

     Valoarea acestor tranzactii este de  159.921  lei si reprezinta: 

-  cheltuieli serviciile de consultanta     -   159.921 lei. 

 

            La data de 30.06.2017  Societatea  nu inregistreaza datorii, fata de societatile Grupului.  

 

 

             Director general,                Sef dep.fin.-contab., 

        ROTIS DOREL-IOAN                                                            GIURGIU LIVIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 2 

            

INFORMATII  PRIVIND UNELE POSTURI DIN BILANT 

 

 

 

 

1. REZERVE CONSTITUITE 

 

 

 

Rezervele constituite de societate si reflectate in capitalurile proprii cuprind rezervele legale, 

constituite anual in limita a 5% din profitul brut contabil, pana la nivelul de 20% din 

capitalul social. 

Societatea a inregistrat in primul semestru un profit brut in suma de 1,127,261  lei, insa au 

fost inregistrate repartizari in contul rezervei legale.   

              

Situatia rezervelor legale la  30.06.2017 se prezinta astfel: 

                                                                                                                           - LEI- 

 

SOLD INITIAL   CRESTERI                SCADERI              SOLD 

FINAL 

01.01.2017                     2017                  2017              30.06.2017 

1,049,417                           -                                          -                       1,049,417 

 

 

 

 

2. COMPONENTA POSTURILOR „Alte active” si „Alte pasive” 

 

Soldul postului „Alte active” din bilant, in suma de 2,974,408 lei se prezinta astfel: 
     

Nr.Crt. Denumire element patrimonial  Suma  

1 Debitori diversi(sold ct 3556) 254,895     

2 Bunuri diverse (stocuri, cont 367+368)      2.922.215      

3 

Creante fata de bugetul  de stat si 

asigurarilor sociale(sold debitor 

3551+3538) 

41,437      

4 
Ajustari pentru deprecierea stocurilor(cont 

393) 
-        60,229      

5 
Ajustari pentru deprecierea creantelor(cont 

399) 
-      183,910      

Total    2,974,408      

 

 

     Soldul postului „Alte pasive” din bilant, in suma de 435,384  lei se prezinta astfel: 



 
     

Nr.Crt Denumire elemente patrimoniale  Suma  

1 Contributii sociale  25,967 

2 Impozitul pe profit          45,113      

3 TVA de plata        9,385         

4 TVA neexigibila 6,184     

5 Impozit pe veniturile din  salarii 9,265      

6 Dividende de plata(cont 354) 285,047 

7 

Creditori 

diversi(3511+3515+3516+2611sc+35191+3536+3562+356

6) 

54,423      

Total       435,384  

 

Toate aceste obligatii de plata sunt curente, la data depunerii bilantului obligatiile inregistrate  

fata de bugetul statului si furnizori  fiind achitate in totalitate. 

 

 

 

3. CHELTUIELI SI VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 

 

 

Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate 

Soldul Cheltuielilor inregistrate in avans si veniturile angajate   reflectate in bilantul 

intocmit la data de 30.06.2017  este de 217, 299 lei, si are urmatoarea componenta: 

 

Nr.Crt. Denumire element patrimonial  Suma  

1 Creante atasate aferente creditelor de consum 7,595 

2 Creante atasate aferente creditelor pentru echipamente 415 

3 Creante atasate aferente creditelor ipotecare 93,867 

4 Creante aferente altor credite 1,392 

5 Dobanzi aferente creantelor restante 80,876 

6 Dobanzi aferente creantelor indoielnice 431,560 

7 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor -452,169 

8 
Creante atasate aferente creantelor din operatiuni de 

leasing financiar 19,712 

9 
Ajustari pentru deprecierea dobanzilor pentru creantele 

de leasing financiar -16.055 

10 
Cheltuieli inregistrate in avans (impozite si taxe , 

prime de asigurare, etc) 50,106 

Total 217,299 

  



Soldul Veniturilor inregistrate in avans este de 459,389 lei si reprezinta comisioane 

aferente creditelor acordate. 

 

 

4. ACTIVELE SUBORDONATE 

 

 

La data de 30.06.2017 Societatea detine in portofoliu actiuni ale firmelor din grup, fara a 

detine insa controlul asupra acestora (detinere este sub cota de control). 

Valoarea acestor participatii  la data de 30.06.2017 este de 1,272,980  lei, situatia acestora 

prezentandu-se astfel: 

 

Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

SC”Imoinvest”SA 3,95% 1,272,980 

TOTAL 1,272,980 

 

 

 

 

 

Director general,         Sef dep.fin.-contab., 

        ROTIS DOREL-IOAN                                                       GIURGIU LIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota 3 

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

la data de 30.06.2017 
      

Denumire indicatori Sold la 30.06.2017 

Perioada ramasa pana la scadenta 

< 3 luni 

intre                        

3 luni si 1 

an 

intre                      

1 an si  5 ani 
> 5 ani 

0 1 2 3 4 5 

CREANTE           

Creante asupra institutiile de credit                197.593                 197.593            

   - la vedere                  186.073                  186.073            

   - la termen                   11.520                    11.520            

   - alte creante                          -                

Creante asupra clientelei           51.838.294                 410.097      
          

3.129.396      
        16.114.140              32.184.661      

   - creante privind clientela             54.265.648               1.094.589      
           

3.129.396      
          17.142.648                32.899.015      

   - alte creante privind clientela         

   - provizioane pentru creante asupra 

clientelei 
-             2.427.354      -           684.492      

                      

-        
-          1.028.508      -             714.354      

TOTAL creante           52.035.887                 607.690      
          

3.129.396      
        16.114.140              32.184.661      

            

DATORII           

Datorii privind institutiile de credit             8.024.427                   96.235      
             

289.916      
          7.427.840                   170.436      

   - la vedere           



   - la termen( cont 2742)               8.024.427                    96.235      
              

289.916      
            7.427.840                    170.436      

BCR ctr.354/1391_EUR curs BNR 

4.5539 lei/eur 
                  82.097                      5.841      

                

18.736      
                57.520                             -        

CEC BANK EUR curs BNR 

4.5539lei/eur 
              1.604.348                    85.654      

              

256.961      
            1.170.288                      91.445      

CEC BANK RON                   173.782                      4.740      
                

14.219      
                75.832                      78.991      

PIRAEUS BANK RON               6.124.200                          -        
                      

-        
            6.124.200                             -        

Alte datorii                655.868                 655.868            

   - datorii privind clientela , din care:                         220.484      
                  

220.484      
      

               - la vedere(cont 2621)                  220.484                  220.484      
                      

-        
                       -                               -        

               - la termen           

   - alte datorii , din care:                         435.384      
                  

435.384      
      

               - la vedere                  435.384                  435.384            

               - la termen           

Datorii constituite prin alte titluri-

obligatiuni 
          15.000.000                    15.000.000      

TOTAL datorii           23.680.295                 752.103      
             

289.916      
          7.427.840              15.170.436      

* la data de 30.06.2017 Societatea inregistreaza creante fata de institutiile de credit in 

suma de 197,593  lei;  
  

* datoriile curente ale Societatii fata de institutiile financiare sunt in suma de 8,024,427 lei, nefiind inregistrate restante in ceea 

ce priveste achitarea ratelor si a dobanzilor aferente la termenele contractuale stabilite 

      

Director general,   Sef dep.fin.-contab.,  

ROTIS DOREL-IOAN   GIURGIU LIVIA  

 



Nota 4 

INFORMATII  PRIVIND PORTOFOLIUL DE TITLURI 

la data de  30.06.2017 

 

 La 30.06.2017 Societatea detine  un portofoliu de titluri de natura obligatiunilor in suma de 15,000,000 lei. 

                                         STRUCTURA OBLIGATARI 

Detinatori Nr. 

obligatiuni 

Valoare 

obligatiuni 

Procent 

detinut 

Nr. 

obligatari 
Persoane juridice, din care:     

Banca Transilvania 1,235,000 9,880,000 65.86667% 1 

FDI BT Clasic admin. SAI BT Asset 

Management 

185,000 1,480,000 9.866667% 1 

FDI BT Obligatiuni admin. SAI BT 

Asset Management 

185,000 1,480,000 9.866667% 1 

FDI Transilvania admin. SAI 

Globinvest 

150,000 1,200,000 8.000000% 1 

FDI FIX INVEST AD.SAI BROKER 

SA  

14,000 112,000 0.746667% 1 

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII 

PROSPER INVEST  

5,998 47,984 0.319893% 1 

FONDUL PRIVAT COMERCIAL 

ADM SAI Globinvest sa  

100,000 800,000 5.333333% 1 

Altii persoane fizice 2 16 0.000107% 1 

       TOTAL 1,875,000 15,000,000 100% 8 

 

 

 Societatea detine la data de 30.06.2017 un numar de 254,596 actiuni la SC”Imoinvest”SA in valoare 1,272,980 lei. 

 

 

                 Director general,                        Sef dep.fin.-contab., 

             ROTIS DOREL-IOAN                                                    GIURGIU LIVIA 

 

 

 

 

 

 



Nota 5 

ACTIVE IMOBILIZATE 

          Valori brute                Deprecieri ( amortizare şi provizioane) 

  Sold la 

Creşteri Reduceri 

Sold la Sold la 

Deprecierea inregistrata in 

cursul exercitiului 

Reduceri 

sau reluari 

Sold la 

  01/01/2017 30/06/2017 ######## 30/06/2017 

          

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 

IMOBILIZARI NECORPORALE               

Fond comercial           -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -        

Cheltuieli de constituire           -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -        

Cheltuieli de dezvoltare           -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -        

Alte imobilizari necorporale     3.066                   -                   -              3.066         3.066                                     -                   -                   3.066      

Imobilizări necorporale în curs           -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -        

Total imobilizări necorporale     3.066                   -                   -              3.066         3.066                                     -                   -                   3.066      

IMOBILIZARI CORPORALE                   -                     -                            -    

Terenuri               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Amenajari de terenuri               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Construcţii               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Echipamente tehnologice               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Aparate si instalatii de masurare control si reglare         4.926                   -                4.926         4.926                                     -                     4.926  

Mijloace de transport       61.388                   -                   -            61.388       61.388                                     -                   -                 61.388  

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active 
corporale 

        3.580                   -                   -              3.580         3.580                                     -                   -                   3.580  

Imobilizări corporale în curs               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Total imobilizări corporale       69.894                   -                   -            69.894       69.894                                     -                   -                 69.894  

IMOBILIZARI FINANCIARE               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Obligatiuni si alte titluri cu venit fix               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Actiuni si alte titluri cu venit variabil               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Participatii               -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Parti in cadrul societatilor comerciale legate  1.272.980                   -         1.272.980               -                                       -                          -    

Total imobilizări financiare   1.272.980                   -                   -       1.272.980               -                                       -                          -    

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  1.345.940                   -                   -       1.345.940       72.960                                     -                   -                 72.960  

*Imobilizarile financiare pe care Societatea le detine in portofoliu la data de 30.06.2017 reprezinta titluri de participare la firmele din Grup   

Director general,     Sef dep.fin.-contab.,   

ROTIS DOREL-IOAN                 GIURGIU LIVIA   



Nota 6 

ACTIUNI PROPRII SI OBLIGATIUNI EMISE 

 

 

 

Capitalul social subscris, varsat si inregistrat al Societatii la data de 30.06.2017 este in valoare 

de 29,161,640 lei impartit in 5,832,328  acţiuni cu o valoare nominala de 5 lei / actiune. 

 

In cursul anului 2017 nu s-au inregistrat modificari  atat in ceea ce priveste majorarea   capitalul 

social cat si in ceea ce priveste actionarii.  

 

 Societatea are in portofoliu obligatiuni in suma de 15,000,000 lei, .structura obligatarilor este 

prezentata in Nota 4. 

 

Structura actionariatului la 30.06.2017 este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

Acţionari 

(persoane juridice, persoane 

fizice) 

Capital social 

detinut 

- lei- 

Nr. Acţiuni 

detinute 

Pondere in total 

capital social 

-%- 

 S.C. BDM SA 94,380 18,876                    0.32% 

S.C. INTERVALCO S.A. 300,070 60,014 1,03% 

S.C. ROMINEX S.A. 35,055 7,011 0,12% 

S.C. IMOFINANCE S.A. 20,201,615 4,040,323 69,27% 

SC IMOINVEST S.A. 112,085 22,417 0,38% 

SC KANATA INVEST 

CORPORATION SRL 

24,205 4,841 0.08% 

Persoane fizice 8,394,230 1,678,846 28.80% 

               TOTAL 29,161,640 5,832,328 100,00% 

 

 

 

            Director general,                Sef dep.fin.-contab., 

         ROTIS DOREL-IOAN                                      GIURGIU LIVIA 

 



Nota 7 

REPARTIZAREA PROFITULUI   

la data de 30.06.2017   

    

    

    

 DESTINATIE SUMA (lei)  

 0 1  

 Profit de repartizat                           -         

  - Rezerve legale                           -         

  - Rezerve statutare sau contractuale                           -         

  - Rezerve pentru riscuri bancare                           -         

  - Rezerva de intrajutorare                           -         

  - Rezerva mutuala de garantare                           -         

  - Alte rezerve                           -         

  - Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti                           -         

  - Dividende                           -         

  - Alte repartizari                           -         

 Profit nerepartizat                 946.692       

    

 * La data de 30.06.2017 Societatea inregistreaza un profit net de 946,692 lei.  

    

    

    

    

 Director general, Sef dep.fin.-contab.,  

 ROTIS DOREL-IOAN GIURGIU LIVIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 8 

PROVIZIOANE 

la data de  30.06.2017 

     

     

DENUMIREA PROVIZIONULUI 
01/01/2017 

TRANSFERURI SOLD la 

30.06.2017 
  in cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pentru riscuri de 

executare a angajamentelor prin 

semnatura             -                      -        

Provizioane pentru pensii şi obligaţii 

similare             -                      -        

Provizioane pentru riscuri de ţară              -                      -        

Provizioane pentru restructurare             -                      -        

Provizioane pentru dezafectarea 

imobilizărilor corporale şi alte 

acţiuni similare legate de acestea             -                      -        

Provizioane pentru impozite             -                      -        

Alte provizioane         2.465,00      0,00          2.465,00      

TOTAL             -                -                   -                  -        

     

     

In perioada Ianuarie-Iunie 2017 Societatea  nu a constituit  provizioane.   

      

      

 Director general,  Sef dep.fin.-contab., 

 ROTIS DOREL-IOAN  GIURGIU LIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 9 

INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN 



CONTUL DE PROFIT SI   PIERDERI 
 

 

 Sumele inregistrate  la data de 30.06.2017 catre Societate in categoria „Alte venituri din 

exploatare”  din  cadrul Contului de profit si pierdere  sunt in suma de 1,079,318 lei.  

Situatia acestor venituri se prezinta astfel: 

 

Nr.Crt. Denumire element patrimonial  Suma  

1 Venituri din comisioane diverse  1,634 

2 Refacturare servicii diverse             298    

3 Venituri din penalitati leasing financiar 4,742 

4 Venituri din valoarea bunurilor reposesionate         1,072,644      

TOTAL 1,079,318      

 

 

 Sumele inregistrate  la data de 30.06.2017 catre Societate in categoria „Alte cheltuieli din 

exploatare”   din  cadrul Contului de profit si pierdere  sunt in suma de 65,197 lei.  

Situatia acestor cheltuieli se prezinta astfel: 

 

Nr.Crt. Denumire element patrimonial  Suma  

1 
Cheltuieli cu impozitele  si taxe locale(cont 

621)  
64,792      

2 
Cheltuieli cu chirie aparat purificator apa(cont 

6042) 
405 

TOTAL 65,197    

 

     

 In baza contractelor incheiate , in perioada Ianuarie-Iunie 2017, Societatea  a beneficiat de 

servicii de consultanta si management acordate de catre SC”Imofinance”SA in calitate de societate-

mama a Grupului Financiar Imofinance. Costul acestor servicii a fost de 159,921  lei si se incadreaza in 

categoria „Alte cheltuieli administrative”. 

            La data de 30.06.2017  Societatea nu inregistreaza datorii fata de societatile grupului.    

 

Provizioanele specifice  constituite pentru de risc de credit si dobanzi din operatiuni cu clientela 

s-au situat, in perioada ian-iunie 2017, la un nivel de 357,437 lei iar veniturile din anularea sau 

diminuarea acestora au fost de 191,446 lei. 

 

 

 

 

  Director general,                                                       Sef dep.fin.-contab., 

     ROTIS DOREL-IOAN                                                       GIURGIU LIVIA 

Nota 10 

INFORMATII PRIVIND SALARIATII 



SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, 

CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 

 

 

La data de 30.06.2017 situatia cheltuielilor  privind salariatii si membrii Consiliului de 

Administratie se prezinta astfel: 

 
 Exercitiul financiar 

30.06.2016 

Exercitiul financiar 

30.06.2017 
A 1 2 

Cheltuieli cu salariile personalului 257.032 311.200 

Cheltuieli cu indemnizatiile membrilor Cons.de 

Administratie 

            26.256 49.526 

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 

salariatilor 

13.875 15.434 

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala, 

din care 

            62.562 78.789 

 

- cheltuieli privind pensiile - - 

                         TOTAL 359,725 

 

454,949         

 

Numarul efectiv de personal la data de 30.06.2017 este prezentat in tabelul de mai jos: 

 

 Numarul total de personal, din care: 19 

Conducere executiva (directori) 2 

Sefi departamente 4 

Consilier vanzari 4 

Analist credite 3 

Consilier juridic 2 

Mediator 0 

Economist / contabil 1 

Administrator sistem informatic 1 

 

La data de 30.06.2017 Societatea are un numar efectiv de 19 salariati, cheltuielile cu salariile 

fiind inregistrate lunar si  considerate cheltuieli administrative generale. 

Consiliul de Administratie se compune dintr-un numar de 7 membrii, indemnizatia lunara bruta a 

acestora fiind stabilita prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor. 

 

 

  Director general,    Sef dep.fin.-contab., 

       ROTIS DOREL-IOAN                GIURGIU LIVIA  

 

 

 

 



Nota 11 

 

TRANZACTII CU PARTI AFLATE IN RELATII SPECIALE CU INSTITUTIA DE CREDIT 
           

           - lei - 

ELEMENTE EXERCITIUL FINANCIAR  30.06.2016 EXERCITIUL FINANCIAR  30.06.2017 

  
Societatile 

Grupului 

Societati 

Asociate 

Persoane 

fizice 
Conducere 

Alte 

societati 

Societatile 

Grupului 

Societati 

Asociate 
Persoane fizice Conducere Alte societati 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Credite                     

plasamente, 

avansuri si 

credite 

acordate 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        

            

-        

                            

-        

              

-        
               -                         -                       -        

creante 

atasate 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        

            

-        

                            

-        

              

-        
               -                         -                       -        

provizioane 

constituite 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        

            

-        

                            

-        

              

-        
               -                         -                       -        

Participatii, 

activitati de 

portofoliu si 

parti in 

cadrul 

societatilor 

comerciale 

legate 

   

1.272.980,00      

            

-        
            -        

                

-        
  

           

1.272.980,00      

              

-        
               -                         -          

Datorii 
                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

imprumuturi 

primite 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

depozite 
                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

certificate de 

depozit 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          



datorii 

constituite 

prin titluri 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

alte fonduri 

imprumutate 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

datorii 

atasate 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

Venituri din 

comisioane si 

dobanzi 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

Cheltuieli cu 

comisioanele 

si dobanzile 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

Datorii 

contingente 

                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

Angajamente 
                    

-        

            

-        
            -        

                

-        
  

                            

-        

              

-        
               -                         -          

*In cursul semestrului l din  2017 Societatea nu a avut tranzactii cu partile afiliate de natura 

celor precizare mai sus 
    

Societatea IMOCREDIT detine titluri de participare in  IMOINVEST in valoare de 1,272,980 lei,  fara insa ca aceste participatii sa depaseasca cota de 20% 

(participatii strategice), adica 3.95%.  
           

           

           

           

 Director general,    
Sef 

dep.fin.-

contab., 

    

 ROTIS DOREL-

IOAN 
  GIURGIU LIVIA    

 

 

 

 



Nota 12 

 

 

 

INFORMATII PRIVIND PIETELE GEOGRAFICE 

 
 

 

 

 

Societatea IMOCREDIT IFN SA are la data de 30.06.2017 puncte de lucru deschise in 5  

localitati, respectiv in Baia Mare, Sibiu, Oradea, Bucuresti , Brasov . 

 

Avand in vedere structura organizatorica a Societatii si activitatea inca restransa a acestor 

puncte de lucru, consideram ca prezentarea separata a veniturilor obtinute in functie de piata 

geografica aferenta fiecarui punct de lucru nu este relevanta in conditiile in care majoritatea 

activitatii acesteia se desfasoara prin sediul principal din Cluj Napoca.  

 

 

 

 

 

           Director general,                           Sef dep.fin.-contab., 

     ROTIS DOREL-IOAN              GIURGIU LIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 13 

 

DATORII CONTINGENTE SI ANGAJAMENTE 
 

 

 

 

 

 

Activele si datoriile contingente sunt inregistrate in conturi in afara bilantului. 

Activele contingente inregistrate de Societate la 30.06.2017 sunt in valoare de 4,240,573 

lei si reprezinta angajamente de creditare prin care aceasta (Societatea) se obliga sa puna la 

dispozitia clientelei fondurile pe care acestea le-au solicitat si le-au fost aprobate. Sumele 

aprobate , existente in sold la data de 30.06.2017, au fost  si acordate in prima parte a anului 2017. 

Datoriile contingente ale Societatii la data de 30.06.2017 cuprind obligatiile asumate de 

catre aceasta in cadul contractelor de imprumut incheiate cu diverse banci in vederea finantarii 

activitatii curente, respectiv creditele cesionate ca si garantii pentru imprumuturile contractate. 

Valoarea acestora la data de 30.06.2017 este de 27,882,270 lei. 

 

 

  

 

 

 

           Director general,                       Sef dep.fin.-contab., 

      ROTIS DOREL-IOAN                                   GIURGIU LIVIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 14 

                      ALTE INFORMATII 
 

 

Societatea comerciala IMOCREDIT IFN SA  este o societate pe actiuni, infiintata in anul 

2003 ca o societate de credit ipotecar si transformata in anul 2006 in institutie financiara nebancara, 

conform reglementarilor legale in vigoare, avand ca obiect de activitate acordarea de credite 

(ipotecare) clientelei (persoane fizice/juridice). 

Societatea are sediul social in Cluj Napoca, str. Horea, Nr. 3 si este inregistrata in Registrul 

General al BNR incepand cu 2007 si inregistrata in Registrul Special in cursul anului 2016. 

 

IMOCREDIT are un numar de 67 de actionari, actionarul majoritar fiind SC” 

IMOFINANCE”SA, aceasta fiind si societatea mama a grupului IMOFINANCE din care face 

parte Societatea. 

 

La 30.06.2017, totalul activelor, respectiv al pasivelor Societatii a fost de 56,504,877 lei. 

 

Societatea IMOCREDIT detine titluri de participare in alte societati din grupul 

IMOFINANCE, fara insa ca aceste participatii sa depaseasca cota de 20% (participatii strategice).  

 

La data de 30.06.2017 situatia acestor participatii se prezinta astfel: 

 

 

Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

SC”Imoinvest”SA 3,95% 1.272.980 

TOTAL 1.272.980 

 

 

 

 Rezultatul inregistrat la data de 30.06.2017  (profit net: 946.692 lei) este generat in 

exclusivitate de activitatea curenta.  

 Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal al exercitiului financiar la 

30.06.2017, asa cum acesta este reflectata in calculul impozitului pe profit si in declaratia   privind 

impozitul pe profit se prezinta astfel: 

 

 Total venituri    3,660,553 lei 

 Total cheltuieli     2,533,292 lei 

 Venituri neimpozabile       67 lei 

 Rezerva legala         -     

 Cheltuieli nedeductibile          1,361 lei     

 Impozit pe profit                    180,569 lei 

 Profit brut      1,127,261 lei  

 Rezultat net / profit                946,692 lei  

              Director general,                                             Sef dep.fin-contab, 

        ROTIS DOREL-IOAN                                                            GIURGIU LIVIA 

   

 

DECLARAŢIE 
 



 

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

asumăm răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare interimare aferente semestrului 1 

2017 şi confirmăm următoarele: 

 

1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare  aferente semestrului 1 al 

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 30.06.2017. 

 

2. Stiuaţiile financiare întocmite la data de 30.06.2017 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 cu prevederile Legii 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 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     Şef Dep. Financiar- Contabil 

Ioan Dorel ROTIŞ     Livia GIURGIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


