
 
IMOCREDIT  IFN S.A  
Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3/113, jud.Cluj, cod postal 400174  
Nr. Reg. Com. J12/ 2387/2003 
C.U.I.  RO 15697373 
Capital social subscris si varsat: 32.321.225 lei 
Tel: 0264 595 675 Fax: 0264 595 676 Email: office@imogrup.ro Site: www.imogrup.ro 

 

  Pag 1 din 20  

ANEXA Nr. 14  
 
 

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL 
ANULUI 2019 

 
 
Raportul semestrial conform:  Legea nr. 24/2017 

Data raportului:  07.08.2019 

Denumirea societăţii comerciale:  IMOCREDIT IFN S.A. 

Sediul social: str. Horea nr.3, Cluj- Napoca, jud. Cluj, cod 

400174 

Numărul de telefon/fax:  0264.565.675/ 0264.595.676 

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului:  

RO 15697373 

Număr de ordine în Registrul Comerţului:  J12 / 2387 / 2003 

Capitalul social subscris şi vărsat:  32.321.225 lei  

Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare emise:  

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) –Piaţa 

reglementată – Obligaţiuni Corporative 

(www.bvb.ro) 

Caracteristicile principale ale 

obligaţiunilor emise de către Imocredit 

IFN S.A. 

1.875.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 8 

RON/ obligaţiune, simbol bursier IMO22 (ISIN 

ROIMOCDBC017) 

 
 
Economia României se află într-un proces de convergență spre ritmul potențial, în contextul 

rebalansării politicii economice. Redinamizarea investițiilor publice și nivelul redus al 

costurilor reale de finanțare sunt factori care susțin ciclul investițional. 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, economia României a crescut 

în primul trimestru al acestui an cu 5%, pe serie brută, comparativ cu perioada similară a 

anului trecut, şi cu 5,1% pe serie ajustată sezonier. De asemenea, PIB-ul României a 

înregistrat în primul trimestru din 2019 o creştere de 1,3%, faţă de ultimul trimestru al anului 

trecut. Se evidențiază continuarea ciclului investițional, precum și normalizarea consumului 

privat (evoluție la care a contribuit și accelerarea inflației). 

Banca Națională a României a publicat recent datele cu privire la evoluția ratelor de dobândă 

aplicate în sectorul bancar intern în iunie și primul semestru din 2019. Statisticile indică 
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scăderea generalizată a marjelor nete de dobândă în a șasea lună a anului curent, evoluție 

influențată de acumularea de semnale de maturitate pentru ciclul economic post-criză, de 

perspectivele de politică monetară pe termen scurt (implementarea de noi măsuri de relaxare 

în SUA și Zona Euro și consolidare pe plan intern) și de ameliorarea percepției de risc 

investițional. 

Factorii de risc pentru evoluția marjei nete de dobândă pe termen scurt : semnale de politică 

monetară din România și Zona Euro; dinamica cererii de credite; evoluția indicatorilor din 

sfera echilibrului macroeconomic, cu impact asupra percepției de risc investițional. 

Factorii de risc pentru evoluția sectorului intern pe termen mediu: dinamica indicatorilor 

macrofinanciari (globali și europeni); deciziile de politică economică și deteriorarea 

echilibrelor macroeconomice (acumularea de riscuri la adresa stabilității macro-financiare) și 

tensiunile publice pe plan intern; climatul macro-financiar și cel geo-politic regional. 

Banca Națională a României a publicat in Raportul asupra stabilității financiare (iunie 

2019) că rata creditelor neperformante la nivelul instituțiilor financiare nebancare(IFN) a 

continuat să se diminueze în perioada martie 2018 – martie 2019, ajungând la 3,5 la sută, de 

la 4,4 la sută. Calitatea portofoliului IFN este mai ridicată în cazul persoanelor juridice, rata 

creditelor neperformante continuând să se îmbunătățească (2,74 la sută), în timp ce pentru 

populație, rata creditelor neperformante se situa la 5,85 la sută, cu o tendință de creștere în 

perioada analizată.  

În primul semestrul al anului 2019 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. 

 

 
 
1. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ  

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului trecut, cu referire cel puţin la:  

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte 

disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor 

societăţii; total pasive curente; 
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Situaţia poziţiei financiare a companiei la sfârşitul semestrului l al anului 2019, comparativ 

cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

 

INDICATORUL 
  

  
SEM I 
2019 

  
SEM I 
2018 

  
 ΔSEM I 
‘19 Vs 

SEM I’18  

Casa şi alte valori 1.429 1.629 -12,28% 

Creanţe asupra instituţiilor de credit 460.001 1.804.436 -74,51% 

      - la vedere 353.424 110.279 220,48% 

      - alte creanţe 106.577 1.694.157 -93,71% 

Creanţe asupra clientelei 60.686.591 47.994.284 26,45% 

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

Imobilizări necorporale 35.272 5.827 505,32% 

Imobilizări corporale 67.049  30.377 120,72% 

Alte active 2.251.134 2.283.469 -1,42% 

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 248.088 304.934 -18,64% 

Total activ 65.022.544 53.697.936 21,09% 

Datorii privind instituţiile de credit 13.467.951 2.884.267 366,95% 

      - la termen 13.467.951 2.884.267 366,95% 

Datorii privind clientela 424.702 363.607 16,80% 

           - la vedere 424.702 363.607 16,80% 

Datorii constituite prin titluri 15.000.000 15.000.000 0,00% 

      - obligaţiuni 15.000.000 15.000.000 0,00% 

Alte datorii 145.748 761.774 -80,87% 

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 987.425 706.538 39,76% 

Provizioane: 11.882 6.989 70,01% 

      - alte provizioane 11.882 6.989 70,01% 

Capital social subscris 32.321.225 30.961.440 4,39% 

Prime  de capital 3 3 0,00% 

Rezerve 1.267.002 1.191.425 6,34% 

      -  rezerve legale 1.267.002 1.191.425 6,34% 
Rezultatul reportat 756.152 921.779 -17,97% 
 - Profit 756.152 921.779 -17,97% 
Rezultatul exercitiului financiar 640.454 900.114 -28,85% 
 - Profit 640.454 900.114 -28,85% 
Repartizarea profitului 0 0 - 
Total datorii şi capitaluri proprii 65.022.544 53.697.936 21,09% 

 
La sfârşitul primelor şase luni ale anului 2019, activele Imocredit IFN S.A. totalizează 

65.022.544 lei, în crestere cu 21,09% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Dintre poziţiile mari de active, modificări semnificative s-au înregistrat la: 
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- Casa şi alte valori: scadere 12.28%, de la 1.629 lei în iunie 2018 la 1.429 lei in iunie 

2019; 

- Creanţe asupra instituţiilor de credit la vedere : creştere de la 110.279 lei în iunie 

2018 la 353.424 lei în iunie 2019 ;  

- Creanţe asupra clientelei: creştere cu 26,45% de la  47.994.284 lei în iunie 2018 la 

60.686.591 lei în iunie 2019; 

 

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

în sold la sfârşitul semestrului I 2019, 69% sunt în lei, 31 % sunt în euro, 30 % sunt acordate 

persoanelor fizice, respectiv 70 % 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 11,31 % din totalul 

portofoliului de credite al Imocredit IFN S.A., la sfârşitul semestrului I 2019, fiind peste 

media nivelului instituțiilor financiare nebancare din România. Indicatorul de acoperire cu 

garantii la credite indoielnice/ pierdere este de 423,56%. 

 

- Alte active: scădere cu 1,42% de la 2.283.469 lei în iunie 2018 la 2.251.134 lei in 

iunie 2019. 

 

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

- Datorii privind instituţiile de credit: creştere cu 366,95% de la  2.884.267 lei în 

iunie 2018 la 13.467.951 in iunie 2019 pe seama imprumuturilor atrase de la instituții 

de credit; 

- Datorii privind clientela: creştere  cu 16,80%,  de la 363.607 lei în iunie 2018 la 

424.702 lei in iunie 2019; 

- 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 39,76% de la 

706.538 lei în iunie 2018 la 987.425 lei in iunie 2018; 

 
 
b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli 
cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc 
şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate 
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efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele 
declarate şi plătite;  
 
Principalele elemente ale Contului de profit şi pierdere la nivel individual, comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

 

INDICATORUL 
  

  
SEM I 
2019 

  
SEM I 
2018 

  
 ΔSEM I ‘19 Vs SEM I’18  

Dobânzi de primit si venituri asimilate 2.065.109 1.902.545 7,87% 

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 678.463 512.627 24,44% 

Venituri nete din dobanzi 1.386.646 1.389.918 -0,24% 

Venituri din comisioane 276.669 352.703 -27,48% 

Cheltuieli cu comisioane 41.409 34.419 16,88% 

Venituri nete din comisioane 235.260 318.284 -35,29% 

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 245.599 3.144 98,72% 

Alte venituri din exploatare 6.071 635.470 -10367,30% 

Venituri operationale 1.873.576 2.343.672 -25,09% 

Cheltuieli administrative generale 866.007 1.472.973 -70,09% 

     - Cheltuieli cu personalul, din care: 556.829 583.614 -4,81% 

           - Salarii 542.801 462.615 14,77% 

           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 14.028 12.342 12,02% 

                - cheltuieli aferente pensiilor 0  0  - 

     - Alte cheltuieli administrative 309.178 889.359 -187,65% 
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale 
si corporale 28.578 2.133 92,54% 

 Alte cheltuieli de exploatare 29.049 29.197 -0,51% 

Cheltuieli operationale 923.634 1.504.303 -62,87% 
 Corecţii asupra valorii creanţelor si 
provizioanelor pentru datorii contingente si 
angajamente 511.747 26.236 94,87% 
 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si 
provizioanelor pentru datorii contingente si 
angajamente 323.575 247.459 23,52% 

Cheltuieli nete cu provizioane -188.172 221.223 217,56% 

Rezultat net operational 761.770 839.369 -10,19% 

Rezultat inainte de impozitare 761.770 1.063.736 -39,64% 

Rezultatul activitatii curente 761.770 1.063.736 -39,64% 

      - Profit 761.770 1.063.736 -39,64% 

Venituri totale 2.917.023 3.141.321 -7,69% 

Cheltuieli totale 2.155.253 2.077.585 3,60% 

Rezultatul brut 761.770 1.063.736 -39,64% 

      - Profit 761.770 1.063.736 -39,64% 

Impozitul pe profit 121.316 163.622 -34,87% 

Rezultatul net al exerciţiului financiar 640.454 900.114 -40,54% 

      - Profit 640.454 900.114 -40,54% 
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Profitul brut la 30 iunie 2019 este de 761.770 lei.  

 

Totalul veniturilor operaţionale a fost de 1.873.576 lei in scadere cu 25,09% faţă de 30 iunie 

2018. Cheltuielile operaţionale au scazut  cu 62,87% fata de 30 iunie 2018. 

 

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

49,30% la finalul semestrului I 2019, menţinerea acestuia la un nivel rezonabil numărându- 

se printre priorităţile companiei. 

 
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 Cod Exercitiul financiar 

  pozitie 01.01.2019 30.06.2019 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare 

      

+ încasări de numerar din dobânzi şi comisioane 01 4,224,483 2,539,655 

- plăţi în numerar reprezentând dobânzi şi comisioane 02 
-272,909 -256,412 

+ încasări în numerar din recuperări de creanţe amortizate 03 
639,589 96,874 

- plăţi în numerar către angajaţi şi furnizorii de bunuri şi 
servicii 

04 
-2,031,843 -942,127 

± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din 
activitatea de exploatare 

05 
-1,707,337 -11,192 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv 
modificările activelor şidatoriilor activităţii de exploatare şi 
impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05) 

06 

851,983 1,426,798 

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 
-546,801 453,957 

± creşteri/descreşteri ale creanţelor privind clientela 09 
-3,351,282 -11,933,329 

± creşteri/descreşteri ale altor active aferente activităţii de 
exploatare  

10 
0   
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Creşteri/descreşteri ale pasivelor aferente activităţii de 
exploatare 

  
    

± creşteri/descreşteri ale datoriilor privind instituţiile de 
credit 

11 
5,339,715 10,028,173 

± 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 

2,293,615 -24,401 

- plăţi în numerar reprezentând impozitul pe profit 15 
-265,817 -125,594 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare   
    

(rd.14 + rd.15) 16 
2,027,798 -149,995 

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)     0 

- lei - 

Denumirea indicatorului Cod Exercitiul financiar 

  pozitie 01.01.2019 30.06.2019 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare   
    

+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri şi 
datorii subordonate 

28 
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- plăţi în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri 
şi datorii subordonate 

29 
    

+ încasări în numerar din emisiunea de acţiuni sau părţi 30 
-702,642 -495,267 

- 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 
    

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de finanţare 34 -525,139   

+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare 35 0   

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare   
0   

(rd.28 la 35) 36     

± Efectul modificării cursului de schimb asupra 
numerarului 

37 
-1,227,781 -495,267 

Fluxuri de trezorerie – total   
-14,526 18,443 

(rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37) 38 
    

Numerar la începutul perioadei 39 
785,491 -626,819 

Numerar la sfârşitul perioadei   
302,757 1,088,248 

(rd.38 + rd.39) 40     

  1,088,248 461,429 

 
 
2. ANALIZA ACTIVITĂŢII EMITENTULUI  
2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut  
 
Nu au existat aspecte sau factori incerţi care ar putea afecta lichiditatea companiei, în 

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

respecta obligaţiile financiare în decursul perioadei de raportare. 

 
2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a 
tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de 
finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut . 
 
Compania are urmatoarele imobilizările corporale şi necorporale la 30 iunie 2019. 

Imobilizări necorporale 35.272 

Imobilizări corporale 67.049 
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constand in soft-uri si echipamente IT. 
 
2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice 
care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în 
care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut 
 
Activitatea de bază s-a desfăşurat în condiţii normale, fără a fi înregistrate situaţii de 

excepţie.  Tranzacţiile din primul semestru 2019 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 2019, 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 30.06.2019. 

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 2019 sunt reflectate fidel în contul de profit şi pierdere. 

 
3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA 
EMITENTULUI  
 
3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul 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 emitent  
 
Nu este cazul. 

 
4. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 
Nu este cazul. 

 
Se anexează prezentului raport, în copie: 
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- Bilanţul la data de 30.06.2019; 

- Contul de profit şi pierdere la data de 30.06.2019; 

- Cash- flow la data de 30.06.2019; 

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

pentru întocmirea situaţiilor financiar- contabile aferente semestrului I 2019; 

- Copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor 

constitutive ale societăţii 

MENTIUNE : Situaţiile financiare pe Semestrul I 2019 nu au fost auditate de catre 

auditorul extern MDA Global Audit S.R.L. 

 

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

Radu STER   Ioan Dorel ROTIŞ  Livia GIURGIU 
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

 la data de 30 iunie  2019 
 

 

    10  - lei - 

ACTIV 
Cod Sold la: 

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei 

A B 1 2 

Casa şi alte valori  
010 1,495 1,429 

Creanţe asupra instituţiilor de credit 
030 1,086,753 460,001 

- la vedere 
033 1,086,753 353,424 

- alte creanţe 

036   106,577 
Creanţe asupra clientelei 

040 48,862,232 60,686,591 
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 40,646 35,272 
- cheltuieli de constituire 

093     
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu 

titlu oneros 
096 

    
Imobilizări corporale, din care: 

100 88,621 67,049 
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării 

activităţilor proprii 
105 

    
Capital subscris nevărsat 110     
Alte active 

120 2,295,683 2,251,134 
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 

130 220,200 248,088 
Total activ 

140 53,868,610 65,022,544 
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    10 

  
 - lei - 

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Cod Sold la: 

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei 

A B 1 2 
Datorii privind instituţiile de credit 

300 3,424,265 13,467,951 
- la vedere 

303     
- la termen 

306 3,424,265 13,467,951 
Datorii privind clientela 

310 163,173 424,702 
- la vedere 

317 163,173 424,702 
- 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 

330 117,723 145,748 
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 

340 792,964 987,425 
Provizioane 

350 11,882 11,882 
- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 

353     
- provizioane pentru impozite 

355     
- alte provizioane 

356 11,882 11,882 
Datorii subordonate 

360     
Capital social subscris 

370 30,961,440 32,321,225 
Prime de capital 

380 3 3 
Rezerve 

390 1,267,002 1,267,002 
- rezerve legale 

392 1,267,002 1,267,002 
- rezerve statutare sau contractuale 

394     
- alte rezerve 

399     
Rezerve din reevaluare 

400     
Acţiuni proprii (-) 

410     
Rezultatul reportat 

    0 
- Profit 

423 921,779 756,152 
- Pierdere 

426     
Rezultatul exerciţiului financiar 

  1,283,956 640,454 
- Profit 433 1,283,956 640,454 
- Pierdere 

436     
Repartizarea profitului 

440 75,577   
Total datorii şi capitaluri proprii 

450 53,868,610 65,022,544 
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CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

la data de 30 iunie 2019 
  

   
 
 

 

  
        20 

  
 - lei - 

Denumirea indicatrorului  
Cod Realizari aferente perioadei de raportare 

pozitie precedenta curenta 

A B 1 2 
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 

010 1,902,545 2,065,109 
- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 

015     
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 

020 512,627 678,463 
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 

040 352,703 276,669 
Cheltuieli cu comisioane 

050 34,419 41,409 
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 

060 3,144 245,599 
Alte venituri din exploatare 

070 635,470 6,071 
Cheltuieli administrative generale 

080 1,472,973 866,007 
- Cheltuieli cu personalul, din care: 

083 583,614 556,829 
- Salarii 

084 462,615 542,801 
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 

085 12,342 14,028 
- cheltuieli aferente pensiilor 

086     
- Alte cheltuieli administrative 

087 889,359 309,178 
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 

090 2,133 28,578 
Alte cheltuieli de exploatare 

100 29,197 29,049 
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii 
contingente şi angajamente 

110 

26,236 511,747 
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor 
pentru datorii contingente şi angajamente 

120 

247,459 323,575 
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 1,063,736 761,770 
- Pierdere 

156     
Venituri extraordinare 

160     
Cheltuieli extraordinare 

170     
Rezultatul activităţii extraordinare 

      
- Profit 

183     
- Pierdere 

186     
Venituri totale 

190 3,141,321 2,917,023 
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Cheltuieli totale 
200 2,077,585 2,155,253 

Rezultatul brut 
      

- Profit 
213 1,063,736 761,770 

- Pierdere 
216     

Impozitul pe profit 
220 163,622 121,316 

Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 
230     

Rezultatul net al exerciţiului financiar 
      

- Profit 
243 900,114 640,454 

- Pierdere 
246     

    

    ADMINISTRATOR, 

 

ÎNTOCMIT, 

 ROTIS DOREL IOAN 

 

GIURGIU LIVIA 

 Numele şi prenumele 

 

Numele şi prenumele 

 Semnătura 

 

Sef departament 
financiar contabilitate 

  

 

Semnătura 

  
 

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 2019 şi confirmăm următoarele: 

 

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

al anului 2019, 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 30.06.2019. 

 

2. Stiuaţiile financiare întocmite la data de 30.06.2019 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. 
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4. Imocredit IFN S.A. îşi desfăşoară activitatea conform principiului continuităţii. 

 

 
 
Director General     Şef Dep. Financiar- Contabil 
Ioan Dorel ROTIŞ     Livia GIURGIU 
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