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ANEXA Nr. 14  

 

 

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL 

ANULUI 2018 
 

 

Raportul semestrial conform:  Legea nr. 24/2017 

Data raportului:  07.08.2018 

Denumirea societăţii comerciale:  IMOCREDIT IFN S.A. 

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

400174 

Numărul de telefon/fax:  0264.565.675/ 0264.595.676 

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului:  

RO 15697373 

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

Capitalul social subscris şi vărsat:  30.961.440 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. 

Economia României a crescut cu 4% an/an în T1 2018 (cel mai redus ritm din T3 2015), 

confirmându-se scenariul de convergență spre dinamica potențială. Se evidențiază continuarea 

ciclului investițional, precum și normalizarea consumului privat (evoluție la care a contribuit și 

accelerarea inflației). 

Statisticile BNR indică și scăderea generalizată a marjelor nete de dobândă practicate în sectorul 

bancar intern în luna mai, evoluție influențată îndeosebi de deciziile și perspectivele de politică 

monetară din România și Zona Euro. 
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Datele publicate de BNR confirmă și continuarea tendinței de scădere a ratei creditelor 

neperformante. Acest indicator s-a redus în mai cu 0.10 puncte procentuale lună/lună și cu 3.06 

puncte procentuale an/an la 5.98% (minimul din 2009). 

 

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. 

 

În primul semestrul al anului 2018 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; 

 

Situaţia poziţiei financiare a companiei la sfârşitul semestrului 1 al anului 2018, comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

 

INDICATORUL 

  

  

SEM I 

2018 

  

SEM I 

2017 

  

 ΔSEM I 

‘18 Vs 

SEM I’17  

Casa şi alte valori 1.629 4.303 -62,14% 

Creanţe asupra instituţiilor de credit 1.804.436 197.593 813,21% 

      - la vedere 110.279 186.073 -40,73% 

      - alte creanţe 1.694.157 11.520 14606,22% 

Creanţe asupra clientelei 47.994.284 51.838.294 -7,42% 

Acţiuni si alte titluri cu venit variabil 1.272.980 1.272.980 0,00% 
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Imobilizări necorporale 5.827 0 - 

Imobilizări corporale  30.377  0 - 

Alte active 2.283.469 2.974.408 -23,23% 

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 304.934 217.299 40,33% 

Total activ 53.697.936 56.504.877 -4,97% 

Datorii privind instituţiile de credit 2.884.267 8.024.427 -64,06% 

      - la termen 2.884.267 8.024.427 -64,06% 

Datorii privind clientela 363.607 220.484 64,91% 

           - la vedere 363.607 220.484 64,91% 

Datorii constituite prin titluri 15.000.000 15.000.000 0,00% 

      - obligaţiuni 15.000.000 15.000.000 0,00% 

Alte datorii 761.774 435.384 74,97% 

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 706.538 742.593 -4,86% 

Provizioane: 6.989 2.465 183,53% 

      - alte provizioane 6.989 2.465 183,53% 

Capital social subscris 30.961.440 29.161.640 6,17% 

Prime  de capital 3 3 0,00% 

Rezerve 1.191.425 1.049.417 13,53% 

      -  rezerve legale 1.191.425 1.049.417 13,53% 

Rezultatul reportat 921.779 921.772 0,00% 

 - Profit 921.779 921.772 0,00% 

Rezultatul exercitiului financiar 900.114 946.692 -4,92% 

 - Profit 900.114 946.692 -4,92% 

Repartizarea profitului 0  0 - 

Total datorii şi capitaluri proprii 53.697.936 56.504.877 -4,97% 

 

La sfârşitul primelor şase luni ale anului 2018, activele Imocredit IFN S.A. totalizează 53.697.936 

lei, în scadere cu 4,97% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

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

- Casa şi alte valori: scadere cu 2.674 lei,  de la 4.303 lei în iunie 2017 la 1.629 lei in iunie 

2018; 

- Creanţe asupra instituţiilor de credit: crestere cu 1.606.843 lei, de la 197.593 lei în iunie 

2017 la 1.804.436 lei în iunie 2018 ;  

- Creanţe asupra clientelei: scadere cu 7,42% de la  51.838.294 lei în iunie 2017 la 

47.994.284 lei în iunie 2018; 

 

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

la sfârşitul semestrului I 2018, 45% sunt în lei, 55 % sunt în euro. 41 % sunt acordate persoanelor 

fizice, respectiv 59 % persoanelor juridice. 
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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 5,34 % din totalul portofoliului de credite al Imocredit 

IFN S.A., la sfârşitul semestrului I 2018, fiind sub media sistemului bancar din România. 

Indicatorul de acoperire cu garantii la credite indoielnice/ pierdere este de 340,37%. 

 

- Alte active: scădere cu 23,23% de la 2.974.408 lei în iunie 2017 la 2.283.469 lei in iunie 

2018, 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: scadere cu 64,06% de la  8.024.427 lei în iunie 2017 

la 2.884.267 in iunie 2018; 

- Datorii privind clientela: crestere  cu 64,91%,  de la 220.484 lei în iunie 2017 la 363.607 

lei in iunie 2018; 

- 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: scadere cu 4,86% de la 742.593 lei în 

iunie 2017 la 706.538 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 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 

2018 

  

SEM I 

2017 

  

 ΔSEM I ‘18 Vs SEM I’17  

Dobânzi de primit si venituri asimilate 1.902.545 1.545.271 23,12% 

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 512.627 369.054 38,90% 

Venituri nete din dobanzi 1.389.918 1.176.217 18,17% 

Venituri din comisioane 352.703 392.704 -10,19% 

Cheltuieli cu comisioane 34.419 49.320 -30,21% 

Venituri nete din comisioane 318.284 343.384 -7,31% 

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 3.144 54.836 -94,27% 

Alte venituri din exploatare 635.470 1.079.318 -41,12% 
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Venituri operationale 2.343.672 2.598.919 -9,82% 

Cheltuieli administrative generale 1.472.973 1.295.306 13,72% 

     - Cheltuieli cu personalul, din care: 583.614 405.423 43,95% 

           - Salarii 462.615 311.200 48,66% 

           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 12.342 78.789 -84,34% 

                - cheltuieli aferente pensiilor 0  0  - 

     - Alte cheltuieli administrative 889.359 889.883 -0,06% 

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si 

corporale 2.133 0  - 

 Alte cheltuieli de exploatare 29.197 65.197 -55,22% 

Cheltuieli operationale 1.504.303 1.360.503 10,57% 

 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru 

datorii contingente si angajamente 26.236 357.437 -92,66% 

 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si 

provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente 247.459 191.446 29,26% 

Cheltuieli nete cu provizioane 221.223 -165.991 -233,27% 

Rezultat net operational 839.369 1.238.416 -32,22% 

Rezultat inainte de impozitare 1.063.736 1.127.261 -5,64% 

Rezultatul activitatii curente 1.063.736 1.127.261 -5,64% 

      - Profit 1.063.736 1.127.261 -5,64% 

Venituri totale 3.141.321 3.660.553 -14,18% 

Cheltuieli totale 2.077.585 2.533.292 -17,99% 

Rezultatul brut 1.063.736 1.127.261 -5,64% 

      - Profit 1.063.736 1.127.261 -5,64% 

Impozitul pe profit 163.622 180.569 -9,39% 

Rezultatul net al exerciţiului financiar 900.114 946.692 -4,92% 

      - Profit 900.114 946.692 -4,92% 

 

Profitul brut la 30 iunie 2018 este de 1.063.736 lei.  

 

Totalul veniturilor operaţionale a fost de 2.343.672 lei in scadere cu 9,82% faţă de 30 iunie 2017 

Cheltuielile operaţionale au crescut  cu 10,57% fata de 30 iunie 2017. 

 

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

59,11% la finalul semestrului I 2018, 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. 
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Denumirea indicatorului Cod Exercitiul financiar 

  pozitie 01.01.2018 30.06.2018 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare 

      

+ încasări de numerar din dobânzi şi comisioane 01 
4.186.937 2.169.296 

- plăţi în numerar reprezentând dobânzi şi comisioane 02 
-373.286 -162.918 

+ încasări în numerar din recuperări de creanţe amortizate 03 
513.504 3.560.526 

- plăţi în numerar către angajaţi şi furnizorii de bunuri şi 

servicii 
04 

-1.703.828 -870.823 

± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din 

activitatea de exploatare 
05 

254.141 122.385 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv 

modificările activelor şidatoriilor activităţii de exploatare şi 

impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05) 

06 

2.877.468 4.818.466 

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 

-7.793 -1.495.449 

± creşteri/descreşteri ale creanţelor privind clientela 09 
-8.817.224 4.579.831 

± creşteri/descreşteri ale altor active aferente activităţii de 

exploatare  
10 

0 0 

Creşteri/descreşteri ale pasivelor aferente activităţii de 

exploatare 
  

    

± creşteri/descreşteri ale datoriilor privind instituţiile de 

credit 
11 

5.190.486 -5.890.357 

± 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 

-757.053 2.012.491 

- plăţi în numerar reprezentând impozitul pe profit 15 
-392.427 -184.931 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare   

    

(rd.14 + rd.15) 16 
-1.149.480 1.827.560 

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


 

I M O C R E D I T   I F N   S.A. 
Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod postal 400174 
Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 
C.U.I.  RO 15697373 
Cod LEI: 315700TJ5KGDWN9TZL93 
 

Tel: 0264 595 675                  Fax: 0264 595 676                   Email: office@imogrup.ro                   Site: www.imogrup.ro 

  
Capi ta l  socia l  subscr is  s i  varsat:  30.961.440 le i  Operator date cu caracter personal 18750 

 

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 

  pozitie 01.01.2018 30.06.2018 

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 

-617.500 -309.270 

+ 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 
-338.837 -400 

- 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 
-956.337 -309.670 
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± Efectul modificării cursului de schimb asupra 

numerarului 
37 

-21.404 -14.582 

Fluxuri de trezorerie – total   
    

(rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37) 38 
-2.127.221 1.503.308 

Numerar la începutul perioadei 39 
2.429.978 302.757 

Numerar la sfârşitul perioadei   
    

(rd.38 + rd.39) 40 302.757 1.806.065 

 

 

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 2018. 

Imobilizări necorporale 5.827 

Imobilizări corporale  30.377 

 

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 2018 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. 
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Datele prezentate referitoare la încheierea semestrului 1 al anului 2018, 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 

30.06.2018. 

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 2018 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: 

- Bilanţul la data de 30.06.2018; 

- Contul de profit şi pierdere la data de 30.06.2018; 

- Cash- flow la data de 30.06.2018; 

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

întocmirea situaţiilor financiar- contabile aferente semestrului I 2018; 

- Copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale 

societăţii 

MENTIUNE : Situaţiile financiare pe Semestrul I 2018 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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Judeţul_CLUJ|12__|__

Entitatea:IMOCREDIT IFN SA

Adresă:  localitate: CLUJ NAPOCA

sector____ strada _HOREA 

nr.:_3

Telefon 0264595675, fax 0264595676

Număr din registrul comerţului J12/2387/2003

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

    10  - lei -

Cod

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei

A B 1 2

Casa şi alte valori 010 4.369 1.629

Creanţe asupra instituţiilor de credit 030 298.388 1.804.436

- la vedere 033 269.478 110.279

- alte creanţe

036 28.910 1.694.157

Creanţe asupra clientelei 040 53.684.391 47.994.284

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: 090 435 5.827

- cheltuieli de constituire 093

- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros 096

Imobilizări corporale, din care: 100 30.377

- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor 

proprii

105

Capital subscris nevărsat 110

Alte active 120 2.993.215 2.283.469

Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 130 256.733 304.934

Total activ 140 58.510.511 53.697.936

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)  ALTE 

ACTIVITATI DE CREDITARE

Cod clasă CAEN __________________|_6_|_4_|_9_|__2|

Cod unic de 

înregistrare ________|1__|5__|6__|9__|7__|_3_|7__|3__|__|__|

Cod clasă CAEN __________________|_6_|4__|_9_|__2|

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată 

(denumire clasă CAEN) _ALTE ACTIVIATI DE CREDITARE

ACTIV

 la data de  30 iunie 2018

Sold la:

Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE 

ACTIUNI|3__|_4_|
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

    10  - lei -

Cod

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei

A B 1 2

Datorii privind instituţiile de credit 300 8.774.497 2.884.267

- la vedere 303

- la termen 306 8.774.497 2.884.267

Datorii privind clientela 310 228.153 363.607

- la vedere

317 228.153 363.607

- 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 330 227.564 761.774

Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 340 717.494 706.538

Provizioane 350 6.989 6.989

- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare

353

- provizioane pentru impozite 355

- alte provizioane 356 6.989 6.989

Datorii subordonate 360

Capital social subscris 370 29.161.640 30.961.440

Prime de capital 380 3 3

Rezerve 390 1.191.425 1.191.425

- rezerve legale 392 1.191.425 1.191.425

- rezerve statutare sau contractuale 394

- alte rezerve 399

Rezerve din reevaluare 400

Acţiuni proprii (-) 410

Rezultatul reportat

- Profit

423 921.772 921.779

- Pierdere 426

Rezultatul exerciţiului financiar

2.422.982 900.114

- Profit 433 2.422.982 900.114

- Pierdere 436

Repartizarea profitului 440 142.008 0

Total datorii şi capitaluri proprii 450 58.510.511 53.697.936

la data de  30 iunie  2018

Sold la:DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

    10  - lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod Sold la:

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei

A B 1 2

Datorii contingente, din care: 600 28.525.432 28.533.942

- acceptări şi andosări 603

- garanţii şi active gajate 606

Angajamente, din care: 610 2.580.186 1.161.139

- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de 

răscumpărare 615

la data de  30 iunie  2018
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        20  - lei -

Cod

pozitie precedenta curenta

A B 1 2

Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010 1.545.271 1.902.545

- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015

Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020 369.054 512.627

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 040 392.704 352.703

Cheltuieli cu comisioane 050 49.320 34.419

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060 54.836 3.144

Alte venituri din exploatare 070 1.079.318 635.470

Cheltuieli administrative generale 080 1.295.306 1.472.973

- Cheltuieli cu personalul, din care: 083 405.423 583.614

- Salarii 084 311.200 462.615

- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085 78.789 12.342

- cheltuieli aferente pensiilor 086 0

- Alte cheltuieli administrative 087 889.883 889.359

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 090 2.133

Alte cheltuieli de exploatare 100 65.197 29.197

Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii 

contingente şi angajamente

110

357.437 26.236

Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru 

datorii contingente şi angajamente

120

191.446 247.459

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 1.127.261 1.063.736

- Pierdere 156

Venituri extraordinare 160

Cheltuieli extraordinare 170

Rezultatul activităţii extraordinare

- Profit 183

- Pierdere 186

Venituri totale 190 3.660.553 3.141.321

Cheltuieli totale 200 2.533.292 2.077.585

Rezultatul brut

- Profit 213 1.127.261 1.063.736

- Pierdere 216

Impozitul pe profit 220 180.569 163.622

Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 230

Rezultatul net al exerciţiului financiar

- Profit 243 946.692 900.114

- Pierdere 246

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 iunie   2018

Denumirea indicatrorului 
Realizari aferente perioadei de raportare
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        30  - lei -

Cod

pozitie

A B 2

Unităţi care au înregistrat profit 101 900.114

Unităţi care au înregistrat pierdere 102

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante

Cod Total

pozitie 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

 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

din care:

1

1

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul înregistrat Numar unitati Sume
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        30

Cod

pozitie

A B 1 2

Număr mediu de salariaţi 301 14 14

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

302 19 18

30 iunie an curentIII. Număr mediu de salariaţi 30 iunie an precedent

 

 

 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi 

creanţe restante
Cod Sume

poziţie  - lei -

A B 1

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

primite în concesiune, din care:
401

          - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402

Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 
1) 403

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404

          - impozitul datorat la bugetul de stat 405

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

Uniunii Europene, din care:
406

          - impozitul datorat la bugetul de stat 407

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408

          - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409

          - subvenţii aferente veniturilor, din care: 410

          - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411

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

comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:
412

          - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413

          - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
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V. Tichete de masă
Cod Sume

poziţie  - lei -

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501 22.725  
 

 

Cod

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) poziţie

30 iunie an precedent 30 iunie an curent

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601

- 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

Sume

 - lei -

 
 

Cod

VII. Cheltuieli de inovare ***) poziţie

30 iunie an precedent 30 iunie an curent

A B 1 2

Cheltuieli de inovare  701

Cod

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii poziţie

30 iunie an precedent 30 iunie an curent

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii 801 49526 85932

Sume

 - lei -

Sume

 - lei -

 
 

Cod

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului poziţie

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

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

30 iunie an precedent 30 iunie an curent

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 
2) 1000

Sume

 - lei -

Sume

 - lei -
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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 30.961.440 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% 1.952.885 6,31% 

 - deţinut de persoane fizice 1119 8.394.230 28,79% 29.008.555 93,69% 

 - 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     

     - 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     
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DECLARAŢIE 
 
 

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

asumăm răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare interimare aferente semestrului 1 2018 

şi confirmăm următoarele: 

 

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

anului 2018, 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 30.06.2018. 

 

2. Stiuaţiile financiare întocmite la data de 30.06.2018 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 
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