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1. Raportul Consiliului de Administratie 
 

 

 

pentru perioada de sase luni încheiata la 30 iunie 2021 Conform 

Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018 

 

 
 

Raportul semestrial conform:  Legea nr. 24/2017 

Regulamentul 5/2018 

Data raportului:  10.09.2021 

Denumirea societatii comerciale:  IMOCREDIT IFN S.A. 

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

400174 

Numarul de telefon/fax:  0264.565.675/ 0264.595.676 

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comertului:  

RO 15697373 

Numar de ordine în Registrul Comertului:  J12 / 2387 / 2003 

Capitalul social subscris si varsat:  32.321.225 lei 

Piata reglementata pe care se 

tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) –Piata 

reglementata – Obligatiuni Corporative 

(www.bvb.ro) 

Caracteristicile principale ale 

obligatiunilor emise de catre Imocredit 

IFN S.A. 

1.875.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 8 

RON/ obligatiune, simbol bursier IMO22 (ISIN 

ROIMOCDBC017) 

 

Scurta prezentare a societatii: 

 

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

leasing financiar. 

 

In prezent isi desfasoara activitatea la sediul central si la punctele de lucru situate in Cluj 

Napoca, Oradea, Baia Mare, Brasov, Bucuresti. 

 

Societatea are un capital social de 32.321.225 lei, impartit in 6.464.245 numar de actiuni, fiecare 

cu o valoare nominala de 5 lei.  

 

Actiunile societatii sunt nenominative, nematerializate, evidentiate prin înscriere în Registrul 

Actionarilor. 
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Structura actionariatului la 30.06.2021 a fost: 

Tip actionar Numar actiuni Procent detinere 

Persoane fizice 5.817.861 90,00% 

Persoana juridica 646.384 10,00% 

Total 6.464.245 100,00% 

 

Societatea a adoptat sistemul unitar de administrare al societatii, conducerea societatii fiind 

asigurata de catre Consiliul de Administratie si Conducerea executiva. 

 

Functionarea, atributiile, rolul si responsabilitatile fiecarui organism de conducere este stabilita 

prin actul constitutiv. 

 

1.1 Evenimente cheie din perioada ianuarie-iunie 2021 

 

Prin hotararea AGA nr. 1/09.02.2021 s-a aprobat distribuirea, din profitul aferent anului 2019, 

repartizarea la dividend a sumei de 1.880.310,09 lei, termenul maximal de plata fiind 

01.08.2021. 

Din dividendele, aprobate in baza Hotararii AGA nr. 1/09.02.2021, in suma bruta totala de 

1.880.310,09 lei, pana la data de 30.06.2021, s-a achitat suma de 644.652,48 lei, ramanand de 

plata, suma de 1.239.260,07 lei. 

Pana la data de 01.08.2021 s-au efectuat platile aferente dividendelor ramase de plata, pentru 

care actionarii au comunicat, in mod corect si complet, datele necesare pentru efectuarea platilor. 

 

In luna iunie a fost deschis un nou punct de lucru situat in Cluj Napoca, Bdul Regele Ferdinand, 

nr. 37, Parter. 

 

În primul semestrul al anului 2021 Imocredit IFN S.A. si-a concentrat atentia pe managementul 

riscurilor, cresterea si dezvoltarea solida a afacerii, tintind in acelasi timp la protejarea activelor 

si capitalului companiei, printr-un management riguros al activitatii de creditare, al riscurilor de 

piata, operationale si al controalelor interne. 

 

Imocredit IFN SA evalueaza, în mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusa 

activitatea societatii. 

Principalele riscuri identificate pentru urmatoarea anul 2021 sunt generate în principal ca urmare 

a consecintelor pandemiei COVID 19:  

- Riscuri legate de cresterea ratei creditelor neperformante;  

- Riscuri legate de deprecierea monedei nationale si cresterea inflatiei; 

 

1.2 Situatia economico-financiara  

1.2.1  Prezentarea unei analize a situatiei economico- financiare actuale comparativ 

cu aceeasi perioada a anului trecut:  

 

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii: 

 

Situatia pozitiei financiare a companiei la sfarsitul semestrului l al anului 2021, comparativ cu 

aceeasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel: 
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INDICATORUL 

  

SEM I 

2021 

SEM I 

2020 

 ΔSEM I 

‘21 Vs 

SEM I’20 

Casa si alte valori 149 496 -69,96% 

Creante asupra institutiilor de credit 144.130 694.812 -79,26% 

      - la vedere 144.130 694.812 -79,26% 

      - alte creante 0 0 0,00% 

Creante asupra clientelei 58.642.397 59.495.362 -1,43% 

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

Imobilizari necorporale 24.700 28.257 -12,59% 

Imobilizari corporale 102.353 27.732 269,08% 

Alte active 7.858.557 1.714.047 358,48% 

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 369.586 138.074 167,67% 

Total activ 68.414.852 63.371.760 7,96% 

Datorii privind institutiile de credit 13.153.787 10.028.662 31,16% 

      - la termen 13.153.787 10.028.662 31,16% 

Datorii privind clientela 105.730 138.499 -23,66% 

           - la vedere 105.730 138.499 -23,66% 

Datorii constituite prin titluri 15.000.000 15.000.000 0,00% 

      - obligatiuni 15.000.000 15.000.000 0,00% 

Alte datorii 1.590.224 318.373 399,48% 

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 743.103 901.495 -17,57% 

Provizioane: 16.750 26.157 -35,96% 

      - alte provizioane 16.750 26.157 -35,96% 

Capital social subscris 32.321.225 32.321.225 0,00% 

Prime de capital 3 3 0,00% 

Rezerve 1.493.017 1.360.793 9,72% 

      -  rezerve legale 1.493.017 1.360.793 9,72% 

Rezultatul reportat 2.146.214 1.880.310 14,14% 

 - Profit 2.146.214 1.880.310 14,14% 

Rezultatul exercitiului financiar 1.844.799 1.396.243 32,13% 

 - Profit 1.844.799 1.396.243 32,13% 

Repartizarea profitului 0 0 0,00% 

Total datorii si capitaluri proprii 68.414.852 63.371.760 7,96% 

 

La sfarsitul primelor sase luni ale anului 2021, activele Imocredit IFN S.A. totalizeaza 

68.414.852 lei, în crestere cu 7,96% fata de aceeasi perioada a anului trecut. 

Dintre pozitiile mari de active, modificari semnificative s-au înregistrat la: 

- Casa si alte valori: scadere 69,96%, de la 496 lei în iunie 2020 la 149 lei in iunie 2021; 

- Creante asupra institutiilor de credit la vedere: scadere 79.26% de la 694.812 lei în iunie 

2020 la 144.130 lei în iunie 2021 ca urmare a utilizarii disponibilitatilor pentru acordarea de 

credite/plata dividende;  

- Creante asupra clientelei: scadere usoara cu 1,43% de la 59.495.362 lei în iunie 2020 la 

58.642.397 lei în iunie 2021; 

 

In analitic, evolutia creantelor asupra clientei a fost: 

Indicator 30.06.2021 30.06.2020 

   - creante brute privind clientela 61.684.391 59.572.750 

   - alte creante privind clientela (cont 2611 OUG 37/2020) 193.103 906.471 
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   - provizioane pentru creante asupra clientelei (cont 2911) -3.235.097 -983.859 

Creante nete asupra clientelei 58.642.397 59.495.362 

 

Portofoliul de credite este unul stabil. 

 

Structura portofoliului pe valute a fost urmatoarea: 

 30.06.2021 30.06.2020 

RON 48.428.845 78,5% 41.838.788 70,2% 

EUR 13.255.547 21,5% 17.733.962 29,8% 

Total 61.684.392 100,0% 59.572.750 100,0% 
 

Structura portofoliului pe tipuri de clienti a fost urmatoarea: 

 30.06.2021 30.06.2020 

Persoane fizice 19.812.888 32,1% 19.030.437 31,9% 

Persoane juridice 41.871.504 67,9% 40.542.313 68,1% 

Total 61.684.392 100,0% 59.572.750 100,0% 

 

Structura portofoliului pe categorii de performanta (conform clasificarii BNR) a fost urmatoarea: 

Categorie BNR 30.06.2021 30.06.2020 

Standard 43.833.703 71,1% 49.989.391 83,9% 

In observatie 6.055.574 9,8% 232.130 0,4% 

Substandard 7.733.251 12,5% 970.309 1,6% 

Indoielnic 572.630 0,9% 1.444.129 2,4% 

Pierdere 3.489.234 5,7% 6.936.790 11,6% 

Total 61.684.392 100,0% 59.572.750 100,0% 

 

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

politica de creditare prudenta.  

 

Creditele neperformante cu restante mai mari de 90 de zile, reprezinta 5,66% din totalul 

portofoliului de credite al Imocredit IFN S.A., la sfarsitul semestrului I 2021, fiind peste media 

nivelului institutiilor financiare nebancare din Romania.  

 

Categorie BNR 30.06.2021 30.06.2020 

Pierdere 3.489.234 100,0% 6.936.790 100% 

Provizioane constituite -3.235.097 -92,7% -983.859 -14,2% 

Expunere neacoperita cu provizioane 254.137 7,3% 5.952.931 85,8% 

 

Indicatorul de acoperire cu provizioane la credite aflate in categoria “Pierdere” este de 92,7%. 

 

Categorie BNR 30.06.2021 30.06.2020 

Indoielnic 572.630 1.444.129 

Pierdere 3.489.234 6.936.790 

Garantii aferente creditelor in categoria Indoielnic si Pierdere 38.583.585 49.836.595 

Total 949,90% 594,64% 

 

Indicatorul de acoperire cu garantii la credite indoielnice/ pierdere este de 949,90%. 
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- Actiuni si alte titluri cu venit variabil. Imocredit IFN SA detine la data de 30.06.2021 un 

numar de 179.636 actiuni la Imoinvest SA cu valoarea nominala de 5 lei/actiune, reprezentand 

3,938% din total capital social. Nu au existat modificari in perioada raportata. 

 

- Alte active: crestere cu 358,48% de la 1.714.047 lei în iunie 2020 la 7.858.557 lei in iunie 

2020. Cresterea a avut loc ca urmare a adjudecarii in contul creantei a unor bunuri imobiliare 

aflate in procedura de faliment. 

 

Modificarile cele mai semnificative în cadrul pasivului au fost pentru urmatoarele categorii: 

 

- Datorii privind institutiile de credit: crestere cu 31,16% de la 10.028.662 lei în iunie 2020 la 

13.153.787 lei in iunie 2021 reprezentand imprumuturile atrase de la institutii de credit; 

Majorarea datoriilor a avut loc, in principal, pentru acordarea de noi credite.  

 

- Datorii privind clientela: scadere cu 23,66%, de la 138.499 lei în iunie 2020 la 105.730 lei in 

iunie 2021; 

 

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

din emisiunea de obligatiuni in luna mai 2015. 

 

- Venituri înregistrate în avans si datorii angajate: scadere cu 17,57% de la 901.495 lei în 

iunie 2020 la 743.103 lei in iunie 2021; 

 

- Capitaluri proprii: in crestere cu 7,96% de la 63.371.760 lei de la 68.414.852 lei, bazata pe 

inregistrarea de profit in anul curent 

 

b) Contul de profit si pierdere 

 

Principalele elemente ale Contului de profit si pierdere la nivel individual, comparativ cu aceeasi 

perioada a anului trecut, se prezinta astfel: 

 

INDICATORUL 

  

SEM I 

2021 

SEM I 

2020 

 ΔSEM I 

‘21 Vs 

SEM I’20 

Dobanzi de primit si venituri asimilate 6.502.344 2.446.781 165,75% 

Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate 721.091 797.966 -9,63% 

Venituri nete din dobanzi 5.781.253 1.648.815 250,63% 

Venituri din comisioane 346.291 305.790 13,24% 

Cheltuieli cu comisioane 12.201 10.808 12,89% 

Venituri nete din comisioane 334.090 294.982 13,26% 

Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare 231.004 214.680 7,60% 

Alte venituri din exploatare 813 952.370 -99,91% 

Venituri operationale 6.347.160 3.110.847 104,03% 

Cheltuieli administrative generale 1.052.453 1.500.104 -29,84% 

     - Cheltuieli cu personalul, din care: 750.708 687.225 9,24% 

           - Salarii 732.656 670.313 9,30% 

           - Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care: 18.052 16.912 6,74% 

                - cheltuieli aferente pensiilor 0 0 0,00% 

     - Alte cheltuieli administrative 301.745 812.879 -62,88% 
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INDICATORUL 

  

SEM I 

2021 

SEM I 

2020 

 ΔSEM I 

‘21 Vs 

SEM I’20 

Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale 

si corporale 
12.287 29.056 -57,71% 

 Alte cheltuieli de exploatare 55.042 33.171 65,93% 

Cheltuieli operationale 1.119.782 1.562.331 -28,33% 

 Corectii asupra valorii creantelor si 

provizioanelor pentru datorii contingente si 

angajamente 

4.178.289 618.973 575,04% 

 Reluari din corectii asupra valorii creantelor si 

provizioanelor pentru datorii contingente si 

angajamente 

1.147.690 699.933 63,97% 

Cheltuieli nete cu provizioane 3.030.599 80.960 3843,33% 

Rezultat net operational 2.196.779 1.629.476 34,82% 

Rezultat inainte de impozitare 2.196.779 1.629.476 34,82% 

Rezultatul activitatii curente 2.196.779 1.629.476 34,82% 

      - Profit 2.196.779 1.629.476 34,82% 

Venituri totale 8.228.142 4.619.554 78,12% 

Cheltuieli totale 6.031.363 2.990.078 101,71% 

Rezultatul brut 2.196.779 1.629.476 34,82% 

      - Profit 2.196.779 1.629.476 34,82% 

Impozitul pe profit 351.980 233.233 50,91% 

Rezultatul net al exercitiului financiar 1.844.799 1.396.243 32,13% 

      - Profit 1.844.799 1.396.243 32,13% 

 

Veniturile nete din dobanzi au inregistrat o crestere de 250,63% fata de aceeasi perioada a anului 

trecut, bazate pe inregistrarea in contabilitatea a unor venituri din creantele aflate in litigiu si 

cresterea portofoliului de credite. 

 

Veniturile nete din comisioane au inregistrat o crestere de 13,26% fata de aceeasi perioada a 

anului trecut, bazate pe cresterea portofoliului de credite. 

 

Profitul sau pierderea neta din operatiuni financiare a inregistrat o crestere de 7,60%, avand la 

baza cresterea cursului valutar. 

 

Totalul veniturilor operationale a fost de 6.347.160 lei in crestere cu 104,03% fata de 30 iunie 

2020. Cheltuielile operationale au scazut cu 28,32% fata de 30 iunie 2020. 

 

Cheltuielile nete cu provizioane au crescut cu 3.030.599 lei ca urmare a inregistrarii unui 

provizion aferent unui credit in litigiu pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la 

recunoasterea initiala. 

 

Profitul brut la 30 iunie 2021 este de 2.196.779 lei, in crestere cu 34,82% fata de aceeasi 

perioada a anului trecut. 

Aceasta crestere provine din majorarea portofoliului de credite si din inregistrarea in 

contabilitate a unor creante aflate in litigiu. 

 

Profitul net este 1.844.799 lei, in crestere cu 32,13% fata de aceeasi perioada a anului precedent. 
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In cadrul Imocredit IFN S.A. eficienta operationala reflectata prin raportul cost/venit este de 

17,64 % la finalul semestrului I 2021, mentinerea acestuia la un nivel rezonabil numarandu-se 

printre prioritatile companiei. 

 

c) Cash flow:  

 

Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii si finantare 

este parte a situatiilor financiare care însotesc acest raport. 

1.3  Analiza activitatii Imocredit IFN SA  

 

1.3.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu 

aceeasi perioada a anului trecut  

 

Nu au existat aspecte sau factori incerti care ar putea afecta lichiditatea companiei, în comparatie 

cu perioada similara a anului anterior.  

Compania nu a fost în situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare în decursul perioadei de 

raportare. 

Odata cu declansarea pandemiei COVID-19 au fost initiate masuri legislative care reglementeaza 

suspendarea platii ratelor la credite pentru persoanele fizice si juridice, cu implicatii diferite: 

• OUG nr. 37/2020 prevede suspendarea platii ratelor cu pana la 9 luni (dar nu mai mult de 

31 decembrie 2020), existand conditii de capitalizare a dobanzii la credite, astfel încat 

sumele platite de debitori ulterior perioadei de suspendare ar creste; 

• Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor prevede suspendarea obligatiilor de plata 

cu pana la 9 luni, fara conditii de capitalizare a dobanzii creditelor; 

 

BNR estimeaza ca economia va avea o rata de crestere ”considerabil mai înalta” în 2021 decat 

cea previzionata anterior, iar în 2022 avansul va ramane robust în conditiile unor ritmuri 

trimestriale doar marginal încetinite fata de prognoza precedenta, comparabile cu cele din anii 

pre-pandemie, se arata în minuta sedintei de politica monetara, din august 2021. 

 

Rata medie a creditelor neperformante (NPL - non-performing loans) în sistemul bancar 

romanesc a ramas în primele cinci luni din 2021 sub pragul de 4%, coborand în luna mai la 

3,91%, dupa ce în lunile martie si aprilie stationase la 3,94%. Însa, rata NPL este peste nivelul 

din decembrie 2020, de 3,83%. 

 

1.3.2  Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor 

cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de 

finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 

 

Compania are urmatoarele imobilizarile corporale si necorporale la 30 iunie 2021. 

Imobilizari necorporale 24.700 

Imobilizari corporale 102.353 

 

constand in soft-uri, echipamente IT si mijloace de transport. 
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1.3.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care 

afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii în care au 

fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada 

corespunzatoare a anului trecut 

 

Activitatea de baza s-a desfasurat în conditii normale, fara a fi înregistrate situatii de exceptie.  

Tranzactiile din primul semestru 2021 au fost înregistrate în contabilitatea companiei, avand la 

baza documente legal întocmite. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si 

conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost îndeplinite, respectandu-se toate principiile, 

regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile în vigoare. 

Datele prezentate referitoare la încheierea semestrului 1 al anului 2021, au avut în vedere 

organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, în conformitate cu Ordinul BNR nr.6/2015 pentru 

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

raportare 30.06.2021. 

Toate obligatiile fata de bugetul de stat si local au fost înregistrate si platite în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Mentionam de asemenea, ca veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale primelor sase luni 

din 2021 sunt reflectate fidel în contul de profit si pierdere. 

1.4 Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea IMOCREDIT IFN SA  

 

1.4.1  Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-si respecta 

obligatiile financiare în timpul perioadei respective  

Nu este cazul. 

 

1.4.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare 

emise de emitent  

Nu este cazul. 

 

1.4.3 Tranzactii semnificative 

Nu este cazul. 

 

1.4.4 Modificari aduse actelor constitutive si structurilor de conducere 

La nivelul Consiliului de Administratie, nu au existat modificari. 

La nivelul conducerii executive, nu au existat modificari. 

La nivelul auditorului statutar, au existat modificari, noul auditor fiind dna Cretu Elena, numit ca 

urmare a expirarii mandatului PKF Audit SRL. 

 

Se anexeaza prezentului raport, în copie: 

- Raportarile contabile, neauditate, pentru semestrul 1 al anului 2021; 

- Declaratia conducerii societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor 

financiar-contabile aferente semestrului I 2021; 

- Hotararile AGA si documentele justificative ale modificarii actului constitutiv. 

 

Presedinte C.A.   

Radu STER    
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2. Raportarea contabila semestriala, la 30.06.2021, neauditata; 

2.1 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

 

    - lei - 

ACTIV 
Cod Sold la: 

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei 

A B 1 2 

Casa si alte valori  010 171 149 

Creante asupra institutiilor de credit 030 434.169 144.130 

- la vedere 033 434.169 144.130 

- alte creante 036     

Creante asupra clientelei 040 61.511.415 58.642.397 

Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 050     

- emise de organisme publice 053     

- emise de alti emitenti, din care: 056     

- obligatiuni proprii 058     

Actiuni si alte titluri cu venit variabil 060 1.272.980 1.272.980 

Participatii, din care: 070     

- participatii la institutii de credit 075     

Parti în cadrul societatilor comerciale legate, 

din care: 080     

- parti în cadrul institutiilor de credit 085     

Imobilizari necorporale, din care: 090 22.468 24.700 

- cheltuieli de constituire 093     

- fondul comercial, în masura în care a 

fost achizitionat cu titlu oneros 

096 

    

Imobilizari corporale, din care: 100 20.384 102.353 

- terenuri si constructii utilizate în scopul 

desfasurarii activitatilor proprii 

105 

    

Capital subscris nevarsat 110     

Alte active 120 1.714.329 7.858.557 

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri 

angajate 130 294.160 369.586 

Total activ 140 65.270.076 68.414.852 
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    - lei - 

 Cod Sold la: 

pozitie Inceputul anului Sfarsitul perioadei 

A B 1 2 

Datorii privind institutiile de credit 300 11.280.124 13.153.787 

- la vedere 303     

- la termen 306 11.280.124 13.153.787 

Datorii privind clientela 310 128.995 105.730 

- la vedere 317 128.995 105.730 

- la termen 318     

Datorii constituite prin titluri 320 15.000.000 15.000.000 

- obligatiuni 323 15.000.000 15.000.000 

- alte titluri 326     

Alte datorii 330 220.043 1.590.224 

Venituri înregistrate în avans si datorii 

angajate 340 773.026 743.103 

Provizioane 350 27.119 16.750 

- provizioane pentru pensii si obligatii 

similare 353     

- provizioane pentru impozite 355     

- alte provizioane 356 27.119 16.750 

Datorii subordonate 360     

Capital social subscris 370 32.321.225 32.321.225 

Prime de capital 380 3 3 

Rezerve 390 1.493.017 1.493.017 

- rezerve legale 392 1.493.017 1.493.017 

- rezerve statutare sau contractuale 394     

- alte rezerve 399     

Rezerve din reevaluare 400     

Actiuni proprii (-) 410     

Rezultatul reportat       

- Profit 423 1.880.310 2.146.214 

- Pierdere 426     

Rezultatul exercitiului financiar       

- Profit 433 2.278.438 1.844.799 

- Pierdere 436     

Repartizarea profitului 440 132.224 0 

Total datorii si capitaluri proprii 450 65.270.076 68.414.852 
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2.2 Contul de profit si pierdere 

la data de 30 iunie 2021 

    - lei - 

Denumirea indicatrorului  Cod 

Realizari aferente perioadei de 

raportare 06 

pozitie precedenta curenta 

A B 1 2 

Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care: 010 2.446.781 6.502.344 

- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix 015     

Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate 020 797.966 721.091 

Venituri privind titlurile 030   0 

- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil 033     

- Venituri din participatii 035     

- Venituri din parti în cadrul societatilor comerciale 

legate 037     

Venituri din comisioane 040 305.790 346.291 

Cheltuieli cu comisioane 050 10.808 12.201 

Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare 060 214.680 231.004 

Alte venituri din exploatare 070 952.370 813 

Cheltuieli administrative generale 080 1.500.104 1.052.453 

- Cheltuieli cu personalul, din care: 083 687.225 750.708 

- Salarii 084 670.313 732.656 

- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care: 085 16.912 18.052 

- cheltuieli aferente pensiilor 086     

- Alte cheltuieli administrative 087 812.879 301.745 

Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si 

corporale 090 29.056 12.287 

Alte cheltuieli de exploatare 100 33.171 55.042 

Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru 

datorii contingente si angajamente 

110 

618.973 4.178.289 

Reluari din corectii asupra valorii creantelor si 

provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente 

120 

699.933 1.147.690 

Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au 

caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a 

partilor în cadrul societatilor comerciale legate 

130 

    

Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile 

care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor 

si a partilor în cadrul societatilor comerciale legate 

140 

    

Rezultatul activitatii curente       

- Profit 153 1.629.476 2.196.779 

- Pierdere 156     

Venituri extraordinare 160   0 

Cheltuieli extraordinare 170   0 

Rezultatul activitatii extraordinare       

- Profit 183   0 

- Pierdere 186     

Venituri totale 190 4.619.554 8.228.142 

Cheltuieli totale 200 2.990.078 6.031.363 

Rezultatul brut       

- Profit 213 1.629.476 2.196.779 

- Pierdere 216     

Impozitul pe profit 220 233.233 351.980 
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Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 230     

Rezultatul net al exercitiului financiar       

- Profit 243 1.396.243 1.844.799 

- Pierdere 246     

   

ADMINISTRATOR,  ÎNTOCMIT, 

BUIA RALUCA FLORINA  GIURGIU LIVIA 

Numele si prenumele  Numele si prenumele 

Semnatura 

 

Sef departament financiar 

contabilitate  

 Semnatura 
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2.3 Date informative 

 

III. Numar mediu de salariati 
Cod 30 iunie an 

precedent 
30 iunie an curent 

pozitie 

A B 1 2 

Numar mediu de salariati 301 16 16 

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul 

perioadei, respectiv la data de 30 iunie 
302 

19 19 

 

IV. Redevente platite în cursul perioadei de 

raportare, subventii încasate si creante 

restante Cod Sume 

  pozitie  - lei - 

A B 1 

Redevente platite în cursul perioadei de raportare 

pentru bunurile din domeniul public, primite în 

concesiune, din care: 

401 

  

          - redevente pentru bunurile din domeniul 

public platite la bugetul de stat 
402 

  

Chirii platite in cursul perioadei de raportare 

pentru terenuri 1) 
403 

  

Venituri brute din servicii platite catre persoane 

nerezidente, din care: 
404 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 405   

Venituri brute din servicii platite catre persoane 

nerezidente din statele membre ale Uniunii 

Europene, din care: 

406 

  

          - impozitul datorat la bugetul de stat 407   

Subventii încasate în cursul perioadei de 

raportare, din care: 
408 

  

          - subventii încasate în cursul perioadei de 

raportare aferente activelor 
409 

  

          - subventii aferente veniturilor, din care: 410   

          - subventii pentru stimularea ocuparii fortei 

de munca*)  
411 

  

          - subventii pentru energie din surse 

regenerabile 
412 

  

          - subventii pentru combustibili fosili 413   

Creante restante, care nu au fost încasate la 

termenele prevazute în contractele comerciale 

si/sau în actele normative în vigoare, din care: 

414 

  

          - creante restante de la entitati din sectorul 

majoritar sau integral de stat 
415 

  

          - creante restante de la entitati din sectorul 

privat 
416 

  

 

V. Tichete acordate salariatilor 
Cod Sume 
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  pozitie 
 - lei - 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 501 30.900 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii 

de beneficiari, altii decat salariatii 502 

  

 

  Cod Sume 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare **) 
pozitie  - lei - 

    
30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 601     

 - din care, efectuate în scopul diminuarii 

impactului activitatii entitatii asupra mediului sau 

al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor 

produse mai sustenabile 

602     

- dupa surse de finantare (poz. 604 + 605), din 

care: 

603     

    - din fonduri publice 604     

    - din fonduri private  605     

- dupa natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din 

care: 

606     

       - cheltuieli curente 607     

        - cheltuieli de capital 608     

 

  Cod Sume 

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

    
30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare: 701     

 - din care, efectuate în scopul diminuarii 

impactului activitatii entitatii asupra mediului sau 

al dezvoltarii unor noi tehnologii sau a unor 

produse mai sustenabile  

702 

    

 

  Cod Sume 

VIII. Informatii privind cheltuielile cu 

colaboratorii pozitie 
 - lei - 

  
  

30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii  801 100.506 100.506 
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  Cod Sume 

IX. Informatii privind bunurile din domeniul 

public al statului pozitie 
 - 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. Informatii privind bunurile din 

proprietatea privata a statului supuse 

inventarierii conform Ordinului ministrului 

finantelor publice si al ministrului delegat 

pentru buget nr. 668/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

pozitie  - lei - 

  
  

30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

A B 1 2 

Valoarea contabila neta a bunurilor 2) 1000     

 

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

  pozitie 
An 

precedent 
  An curent   

A B Sume % 3)  Sume %3) 

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

Capital social varsat3) 

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

care: 

1100 32.321.225 X 32.321.225 X 

- detinut de institutii publice (poz. 1111 + 

poz.1112), din care: 
1110         

            - detinut de institutii publice de 

subordonare centrala 
1111         

             - detinut de institutii publice de 

subordonare locala 
1112         

- detinut de societatile 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         

 - detinut de regii autonome 1117         

 - detinut de societatile cu capital privat 1118 3.181.720 9,84% 3.231.920 10,00% 

 - detinut de persoane fizice 1119 29.139.505 90,16% 29.089.305 90,00% 

 - detinut de alte entitati 1120         
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    Sume 

XII. Dividende distribuite actionarilor din 

profitul reportat 

Cod 

pozitie 
- lei - 

    30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

            A B 1 2 

- dividende distribuite actionarilor în perioada de 

raportare din profitul reportat 
1120a 0 1.880.310 

 

    Sume 

XIII. Repartizari interimare de dividende 

potrivit Legii nr. 163/2018 

Cod 

pozitie  - lei - 

    30 iunie an curent 

            A B 1 

 - dividende interimare repartizate4) 1120b   

 

    Sume 

XIV. Creante preluate prin cesiune de la 

persoane juridice*****)   

Cod 

pozitie 
- lei - 

    30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

            A B 1 2 

Creante preluate prin cesiune de la persoane 

juridice (la valoarea nominala), din care: 
1121     

     - creante preluate prin cesiune de la persoane 

juridice afiliate 
1122     

Creante preluate prin cesiune de la persoane 

juridice  (la cost de achizitie), din care: 
1123     

     - creante preluate prin cesiune de la persoane 

juridice afiliate 
1124     

 

    Sume 

XV. Cheltuieli privind calamitatile si alte 

evenimente similare 

Cod 

pozitie 
- lei - 

    30 iunie an 

precedent 

30 iunie an 

curent 

            A B 1 2 

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente 

similare, din care: 
1125     

 - inundatii  1126     

 - seceta  1127     

 - alunecari de teren  1128     
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*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferul de la bugetul statului catre 

angajator) – reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de 

învatamant, stimularea somerilor care se încadreaza în munca înainte de expirarea perioadei de 

somaj, stimularea angajatorilor care încadreaza în munca pe perioada nedeterminata someri în 

varsta de peste 45 de ani, someri întretinatori unici de familie sau someri care în termen de 3 

ani de la data angajarii îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de 

acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute de legislatia în 

vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, 

respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, 

stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica 

si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.324/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 

de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a 

normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei si al 

tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 

2012. 

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de 

stabilire a normelor în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei si al 

tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 

2012.  

****) Se raporteaza doar de catre entitatile, altele decat institutiile de credit, cu capital de stat, 

care sunt organizate si functioneaza în baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor 

economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare si la 

care statul este actionar sau detine direct sau indirect o participatie. 

*****) Pentru creantele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atat 

valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.  

Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 

lit. c) si d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si 

aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale 

administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în 

alte scopuri (pescuit etc.). 
2) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului 

ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru 

aprobarea Precizarilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor 

imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 
3) La sectiunea XI „Capital social varsat”, la poz. 1110 - 1120 în col. 2 si col.4, entitatile, altele 

decat institutiile de credit, vor înscrie procentul corespunzator capitalului social detinut în 

totalul capitalului social varsat  înscris la poz. 1100. 
4) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru 

modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.82/1991, modificarea si completarea Legii 

societatilor nr.31/1990, precum si modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si 

functionarea cooperatiei. 
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ADMINISTRATOR,   ÎNTOCMIT, 

BUIA RALUCA -FLORINA   GIURGIU LIVIA 

(nume si prenume)   Numele si prenumele 

Semnatura   Calitatea  

   

 
Semnatura 

      

 

 

 

 

 SEF DEPART. FIN. 

CONTABILITATE  

    Nr. de înregistrare în   

    organismul profesional 
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2.4 Situatia fluxurilor de trezorerie 

Denumirea indicatorului Cod Exercitiul financiar 

  pozitie 01.01.2021 30.06.2021 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare       

+ încasari de numerar din dobanzi si comisioane 01 3.787.458 2.666.796 

- plati în numerar reprezentand dobanzi si comisioane 02 -673.017 -366.510 

+ încasari în numerar din recuperari de creante amortizate 03 15.647 70.920 

- plati în numerar catre angajati si furnizorii de bunuri si 

servicii 
04 

-2.187.919 -1.205.732 

± alte venituri încasate/cheltuieli platite în numerar din 

activitatea de exploatare 
05 

61.785 -50.930 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv 

modificarile activelor sidatoriilor activitatii de exploatare si 

impozitul pe profit platit (rd.01 la 05) 

06 

1.003.954 1.114.544 

Cresteri/descresteri ale activelor aferente activitatii de 

exploatare 
  

    

± cresteri/descresteri ale titlurilor care nu au caracter de 

imobilizari financiare 
07 

    

± cresteri/descresteri ale creantelor privind institutiile de 

credit 
08 

-667 -588 

± cresteri/descresteri ale creantelor privind clientela 09 -1.508.310 -1.917.996 

± cresteri/descresteri ale altor active aferente activitatii de 

exploatare  
10 

8.464   

Cresteri/descresteri ale pasivelor aferente activitatii de 

exploatare 
  

    

± cresteri/descresteri ale datoriilor privind institutiile de 

credit 
11 

1.533.118 1.870.561 

± cresteri/descresteri ale datoriilor privind clientela 12 -401.838 9.277 

± cresteri/descresteri ale altor pasive aferente activitatii de 

exploatare 
13 

    

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv 

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

634.721 1.075.798 

- plati în numerar reprezentand impozitul pe profit 15 -377.588 -319.795 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare       

(rd.14 + rd.15) 16 257.133 756.003 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii       

- plati în numerar pentru achizitionarea de filiale sau alte 

subunitati 
17 

    

+ încasari în numerar din vanzarea de filiale sau alte 

subunitati 
18 

    

- plati în numerar pentru achizitionarea de titluri care au 

caracter de imobilizari financiare 
19 

    

+ încasari în numerar din vanzarea de titluri care au 

caracter de imobilizari financiare 
20 

    

+ încasari în numerar reprezentand dobanzi primite 21     

+ încasari în numerar reprezentand dividende primite 22     

- plati în numerar pentru achizitionarea de terenuri si 

mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen 

lung 

23 

    

+ încasari în numerar din vanzarea de terenuri si mijloace 

fixe, active necorporale si alte active pe termen lung 
24 

942.477   

- alte plati în numerar aferente activitatilor de investitii 25     
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-alte incasari in numerar din activitati de investitii 26     

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

26)   942.477   

    

   - lei - 

Denumirea indicatorului Cod Exercitiul financiar 

  pozitie 01.01.2020 30.06.2020 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare       

+ încasari în numerar din datorii constituite prin titluri si 

datorii subordonate 
28 

    

- plati în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri 

si datorii subordonate 
29 

-958.267 -400.967 

+ încasari în numerar din emisiunea de actiuni sau parti 30     

- plati în numerar pentru achizitionarea de actiuni sau parti 

proprii 
31 

    

+ încasari în numerar din vanzarea de actiuni sau parti 

proprii 
32 

    

- plati în numerar reprezentand dividende 33 0 -640.864 

- alte plati în numerar aferente activitatilor de finantare 34 0   

+ alte încasari în numerar din activitati de finantare 35 0   

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare       

(rd.28 la 35) 36 -958.267 -1.041.831 

± Efectul modificarii cursului de schimb asupra 

numerarului 
37 

-2.315 -4.234 

Fluxuri de trezorerie – total       

(rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37) 38 239.028 -290.062 

Numerar la începutul perioadei 39 195.312 434.340 

Numerar la sfarsitul perioadei       

(rd.38 + rd.39) 40 434.340 144.278 
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2.5 Notele explicative aferente situatiilor financiare 

 

Nota 1 - Politici, principii si metode contabile 

 

1.CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR - CONTABILA 

 

Politicile contabile adoptate de Societate pentru intocmirea si prezentarea raportarilor 

contabile semestriale incheiate la 30.06.2021 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 

cont de profit/pierdere, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de trezorerie, 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 institutiile financiare nebancare; 

•  Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10 din 02.08.2012 pentru 

aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra în sfera 

de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei. 

• Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 763 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea Sistemului 

de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici la unitatile teritoriale ale 

Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

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 Ordin BNR 6/2015, respectiv 

 principiul contabilitatii de angajamente; 

 principiul continuitatii; 

 principiul permanentei metodelor; 

 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 Ordin BNR 6/2015 mai cere 

conducerii Societatii sa faca estimari si sa emita ipoteze care: 
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• afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor; 

• prezinta activele si datoriile contingente la data intocmirii situatiilor financiare; 

• prezinta veniturile/cheltuielile aferente perioadei 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 30.06.2021 cursurile de schimb utilizate pentru conversia disponibilitatilor banesti si a 

obligatiilor si creantelor in moneda straina au fost urmatoarele:  

-1 EURO = 4,9267 RON 

 

2.1 - Imobilizari 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. 

Licentele de software achizitionate sunt capitalizate pe baza costurilor contractate pentru 

achizitionarea si punerea în aplicare a respectivului software. 

Costurile asociate cu mentenanta programelor de software sunt înregistrate ca si cheltuieli la 

momentul la care sunt contractate.  

 

2.2 - Imobilizari  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 
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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 30.06.2021 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 imobilizari corporale care au fost cedate sau casate sunt eliminate din 

bilant împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare, iar profitul sau pierderea rezultate 

dintr-o asemenea operatiune se determina ca diferenta între suma  obtinuta si valoarea contabila 

neta si 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. 
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            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 societatea Imoinvest SA in valoare de 1.272.980 

lei. 

 

Cota de participare a societatii Imocredit IFN SA la capitalul acesteia este sub 20%. 

Situatia participatiilor la data de 30.06.2021 se prezenta astfel: 

 

Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

Imoinvest  SA 3,938% 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 30.06.2021 valoarea stocurilor existente in patrimoniul Societatii este de 

7.867.825,05 lei(cont 368). Valoarea ajustarilor aferente acestora este de 65.159,45 lei (cont 

393). Evaluarea stocurilor s-a facut la sfarsitul exercitiului financiar 2018, din raporturile de 

evaluare nu rezulta deprecieri ale stocurilor, nu au fost suplimentate ajustarile pentru depreciere 

in anul precedent. 

 

2.5 - Creante 

 

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala minus ajustarile pentru deprecierea 

acestora. 
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La 30.06.2021 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 26.304,24 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 raportarii privind fluxurile mijloacelor banesti, mijloacele banesti si 

echivalentele cuprind solduri cu scadenta de mai putin de trei luni, de la data achizitiei:  

-numerar 

-conturi curente la banci  

-depozite bancare. 

 

2.7 - Leasing financiar 

 

Cand Societatea este locatar într-o chirie/leasing prin care se transfera Societatii în mod 

substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate, mijloacele în leasing 

sunt capitalizate în proprietate si mijloace fixe la începerea leasingului la cea mai joasa valoare 

justa a mijlocului fix închiriat si la valoarea prezenta a platilor de chirie minima.  

Fiecare plata de leasing este alocata intre datorii si costurile de finantare pentru a obtine o 

rata constanta in sold.  

Obligatiile de închiriere corespondente, net de costurile de finantare sunt incluse in 

imprumuturi.  

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

leasing utilizand metoda dobanzii efective.  

Mijloacele fixe achizitionate prin leasing financiar se depreciaza pe durata lor de 

exploatare sau pe un termen de leasing scurt daca Societatea este sigura ca va obtine dreptul de 

proprietate la încheierea termenului de leasing. 

La data de 30.06.2021 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 cand Societatea are o obligatie legala curenta sau 

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

externe pentru a lichida obligatia si suma este estimata adecvat. 

 

 Atunci cand exista un numar de obligatii similare, probabilitatea necesitatii de resurse din 

exterior (externe) este determinata luand în considerare clasa de obligatii ca un întreg. Se 

înregistreaza un provizion chiar daca probabilitatea unui transfer extern cu privire la oricare 

dintre elementele incluse în aceeasi clasa de obligatii poate fi mica. Provizioanele sunt estimate 

la valoarea prezenta a cheltuielilor asteptate în vederea achitarii obligatiei utilizand o rata de pre-

impozitare care reflecta evaluarile de piata curente a riscului specific obligatiei. Cresterea 

provizionului datorita trecerii timpului este înregistrata ca si cheltuiala din dobanzi. 

 

2.9 - Active si datorii contingente 

 

Activele si datoriile contingente sunt inregistrate in conturi in afara bilantului. 
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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 30.06.2021 sunt in valoare de 

6.103.797,87 lei si cuprind angajamente de creditare(cont 90319) 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 30.06.2021 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 sunt de 21.593.763,73 lei.(cont 9982) 

 

2.10 - Obligatiile de pensii si alte beneficii post pensionare 

 

Societatea, în activitatea sa normala, face plati catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor 

sociale de stat si fondurilor speciale în numele angajatilor sai romani pentru:  

- impozitul pe veniturile din salarii, 

- asigurari sociale de stat (pensii),  

- asigurari sociale de sanatate, 

 

În principiu, toti angajatii Societatii sunt membrii ai planului de pensii al Statului. 

 

Societatea nu opereaza nici o alta schema de pensii, si prin urmare nu are nici un fel de 

obligatii cu privire la pensii. Societatea nu opereaza nici un plan special de beneficii sau plan de 

beneficii post-pensionare. Societatea nu are nici o obligatie de a oferi alte servicii angajatilor 

prezenti sau fostilor angajati. 

 

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 
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 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 incheiate (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 contractului 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 30.06.2021, s-au inregistrat ajustari pentru un numar de 6 clienti restanti, 

respectiv 7 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. 5/2012. 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 30.06.2021, in urma calculelor specifice, suma 

ajustarilor pentru deprecierea creantelor legate de creditele acordate a fost de 3.460.101,57 lei  

(conturi 2911+2912). 

La 30.06.2021, situatia creditelor in sold, a dobanzilor calculate si a ajustarilor constituite 

pentru restante se prezinta astfel: 

 

Explicatii Sold la 30.06.2021 

 (lei) 

Sold credite, din care 61.684.392 

- Credite RON 48.428.845 

- Credite EURO 13.255.547 
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Ajustare pentru deprec. Creantelor (cont 2911) 3.235.097 

Sold dobanzi calculate, din care  573.725 

- in RON 343.483 

- in EURO 230.242 

Ajustare pentru deprec. Creantelor (cont 2912) 225.004 

TOTAL active financiare: 58.798.016 

 

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 semestrul l 2021 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 30.06.2021 nivelul veniturilor in avans reprezentand comisioane aferente 

creditelor acordate este in suma de 397.058,86 lei (cont 376). 

 

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 recunoscute 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 30.06.2021, situatia datoriilor financiare (imprumuturilor contractate) se prezinta 

astfel: 

Explicatii Sold la 30.06.2021 

(lei) 

Sold imprumut, din care:  

- in RON 12.933.747 

- in EUR 220.040 

TOTAL imprumuturi: 13.153.787 

 

4. MANAGEMENTUL RISCULUI  

 

 

4.1 - Strategia de utilizare a instrumentelor financiare 
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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 doreste de asemenea sa isi mareasca marjele de dobanda prin obtinerea 

marjelor peste medie, fara provizioane, prin creditarea clientilor retail cu produse de creditare. 

Astfel de expuneri implica in special credite si avansuri bilantiere.  

 

4.2 - Riscul de creditare 

 

Societatea este supusa riscului de creditare, care reprezinta riscul ca partea omoloaga sa nu 

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

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

sumele datorate scadente. Schimbari semnificative in economie pot sa apara in evidenta ca 

diferite fata de cele prevazute la data bilantului. Prin urmare, conducerea Societatii gestioneaza 

cu atentie expunerea la riscul de credit. 

 

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

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

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

mai frecvent.  

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

de onorare a obligatiilor de rambursare a dobanzii 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 clientilor. Angajamentele de a extinde creditul reprezinta portiuni neutilizate ale 

autorizatiilor de extindere a creditului sub forma de împrumuturi. Avand in vedere riscul de 

credit la angajamentele de extindere a creditului, Societatea este potential expusa la pierderi in 

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

suma probabila a pierderilor este mai mica decat totalul angajamentelor neutilizate, fiindca cele 

mai multe angajamente de extindere a creditului sunt posibile doar in cazul clientilor care mentin 

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

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

credit decat cele pe termen scurt. 

 

4.3 – Riscul de rata a dobanzii 

 

Riscul de rata dobanzii fluxului monetar este riscul datorat fluctuatiei fluxurilor monetare 

viitoare ale unui instrument financiar ca urmare a oscilatiilor ratei dobanzii pe piata. Societatea 

se expune fluctuatiilor nivelurilor importante ale ratelor dobanzii de pe piata atat la valoarea 

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

schimbari, dar poate si sa scada sau sa genereze pierderi in cazul in care au loc oscilatii 

neasteptate. 

  

Riscul de rata a dobanzii este generat de: 

1. diferenta in timp in ceea ce priveste stabilirea unei noi rate a dobanzii pentru active sau 

pasive si 
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2. diferenta dintre rata dobanzii existente la active fata de pasive 

 

4.4 - Riscul valutar 

 

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar in ceea ce priveste pozitia sa 

financiara si fluxul monetar. 

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

active si pasive, fapt care expune societatea la fluctuatiile cursului valutar, producand fie 

castiguri, fie pierderi. 

Avand 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. achizitionarea de instrumente de evitare a riscului FX (swaps, contracte forwards, options). 

 

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

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

 

4.5 - Risc de lichiditate 

 

Riscul de maturitate consta in potrivirea activelor cu pasivele in functie 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 crestere, ori pentru situatii 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 obligatiilor pe termen lung. 

Maturitatea datoriilor trebuie sa se potriveasca sau sa depaseasca media maturitatii 

împrumuturilor catre clienti pentru a acoperi cresterea 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 cealalta parte, 

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

operationale. 

 

 In cursul semestrului l 2021 Societatea nu a acordat credite noi partilor aflate in relatii 

speciale, s-au derulat tranzactii aferente creditelor aflate in sold, situatie prezentata in Nota 11 la 

situatiile financiare.  

 

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

        BUIA RALUCA FLORINA                                                     GIURGIU LIVIA  

 

 

Nota 2 - INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN BILANT 

 

1. REZERVE CONSTITUITE 
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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. 

In perioada celor 6 luni din 2021 Societatea nu a efectuat inregistrari in contul rezervei 

legale.   

Situatia rezervelor legale la 30.06.2021 se prezinta astfel: 

- lei- 

 

Sold initial 

(cont 5121)   Cresteri                Scaderi             Sold final 
01.01.2021     2021                  2021                             30.06.2021 

1.493.017                        0                                            0                        1.493.017 

 

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

 

Soldul postului „Alte active” din bilant, in suma de 7.858.557 lei 

 se prezinta astfel: 
Nr. 

Crt. 
Denumire element patrimonial  Suma  

1 Debitori diversi (sold ct 3556) 58.033 

2 Bunuri diverse (stocuri, cont 3551+367+368) 7.881.949 

3 
Creante fata de bugetul de stat si asigurarilor sociale 

(sold debitor 3538+35328) 
10.038 

4 Ajustari pentru deprecierea stocurilor (cont 393) -65.159 

5 Ajustari pentru deprecierea creantelor (cont 399) -26.304      

Total 7.858.557     

 

Soldul postului „Alte pasive” din bilant, in suma de 1.590.224 lei se prezinta astfel: 

 
Nr. 

Crt. 
Denumire element patrimonial  Suma  

1 Contributii sociale (cont 35212+35213+35261) 52.214 

2 Impozitul pe profit (3531) 98.559      

3 Salarii datorate (cont 3511) 62.633 

4 Impozit pe veniturile din salarii (cont3533) 9.613      

5 Creditori diversi (3515+3516+35191+3562+3566+3739) 127.945 

6. Dividende de plata 1.239.260 

Total 1.590.224 

 

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 30.06.2021 este de 369.586 lei, si are urmatoarea componenta: 
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Nr. 

Crt. 
Denumire element patrimonial  Suma  

1 Creante atasate aferente creditelor de consum (cont 2037) 2.339 

2 Creante atasate aferente creditelor ipotecare (cont 2067) 115.627 

3 Creante aferente altor credite (cont 2097) 39.493 

4 Dobanzi aferente creantelor restante (cont 2812+2817) 194.784 

5 Dobanzi aferente creantelor indoielnice (cont2822+2827) 221.482 

6 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor (cont2912) -225.004 

7 
Cheltuieli inregistrate in avans (impozite si taxe, prime de 

asigurare, etc) cont 375 20.865 

Total 369.586      

  

Soldul Veniturilor inregistrate in avans este de 397.058,86 lei si reprezinta comisioane 

aferente creditelor acordate. 

 

4. ACTIVELE SUBORDONATE 

 

La data de 30.06.2021 Societatea detine in portofoliu actiuni ale societatii IMOINVEST 

SA, fara a detine insa controlul asupra acesteia (detinerea este sub cota de control). 

Valoarea acestor participatii la data de 30.06.2021 este de 1.272.980 lei, situatia acestora 

prezentandu-se astfel: 

 

Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

 Imoinvest  SA 3,938 % 1.272.980 

TOTAL 1.272.980 

 

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

BUIA RALUCA FLORINA                                                      GIURGIU LIVIA 
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 Nota 3 - SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 

la data de 30.06.2021 

Denumire indicatori Sold la 30.06.2021 

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 144.130 144.130       

   - la vedere 144.130 144.130       

   - la termen 0 0       

   - alte creante 0 0       

Creante asupra clientelei 58.642.397 2.462.593 12.950.528 23.580.587 19.648.691 

   - creante privind clientela-credite 61.684.391 5.697.690 12.757.425 23.580.587 19.648.691 

   - alte creante privind clientele (cont 2611 OUG 37/2020) 193.103 0 193.103     

   - provizioane pentru creante asupra clientele (cont 2911) -3.235.097 -3.235.097   0 0 

TOTAL creante 58.786.527 2.606.723 12.950.528 23.580.587 19.648.691 

            

DATORII           

Datorii privind institutiile de credit 13.153.787  2.973.355  1.278.650  7.004.393  1.897.389  

   - la vedere           

   - la termen (cont 2742) 13.153.787  2.973.355  1.278.650  7.004.393  1.897.389  

FIRST BANK 2.476.731  2.476.731 0     

BANCA TRANSILVANIA RON 8.469.055  359.413  885.529  5.389.352  1.834.760  

CEC BANK EUR curs BNR 4.9267 lei/eur 220.040  34.837  87.249  97.955  0  

CEC BANK RON  1.987.961  102.374  305.872  1.517.086  62.629  

Alte datorii 1.695.954  1.695.954  0  0  0  
   - datorii privind clientela, din care: 105.730  105.730  0  0  0  

               - la vedere (cont 2621) 105.730  105.730  0  0  0  

               - la termen           
   - alte datorii, din care: 1.590.224  1.590.224        

               - la vedere (Vezi Nota 2) 1.590.224  1.590.224  0  0  0  

               - la termen           

Datorii constituite prin alte titluri-obligatiuni 15.000.000  0  15.000.000    0  

TOTAL datorii 29.849.741  4.669.309  16.278.650  7.004.393  1.897.389  
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* la data de 30.06.2021 Societatea inregistreaza creante fata de institutiile de credit in suma de 144.130 lei;    

* datoriile curente ale Societatii fata de institutiile financiare sunt in suma de 13.153.787 lei, nefiind inregistrate restante in ceea ce priveste achitarea 

ratelor si a dobanzilor aferente la termenele contractuale stabilite. 
      

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

BUIA RALUCA FLORINA   GIURGIU LIVIA  
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Nota 4 - INFORMATII PRIVIND PORTOFOLIUL DE TITLURI 

la data de 30.06.2021 

 

 La 30.06.2021 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 SA 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 

 

Situatia participatiilor la data de 30.06.2021 se prezenta astfel: 

 

Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

Imoinvest  SA 3,938% 1.272.980 

TOTAL 1.272.980 

 

 

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

             BUIA RALUCA FLORINA                                           GIURGIU LIVIA 
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Nota 5 - ACTIVE IMOBILIZATE 
          Valori brute                Deprecieri (amortizare si provizioane) 

  Sold la 

Cresteri Reduceri 

Sold la Sold la 
Deprecierea inregistrata in 

cursul semestrului 

Reduceri 

sau reluari 

Sold la 

  01.01.2021 30.06.2021 01.01.2021 30.06.2021 

          

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   60.236              9.597                 -            69.833       37.768                                7.365                 -                 45.133      

Imobilizari necorporale în curs           -                     -                   -                    -                 -                                       -                   -                        -        

Total imobilizari necorporale   60.236              9.597                 -            69.833       37.768                                7.365                 -                 45.133      

IMOBILIZARI CORPORALE                   -                     -                            -    

Terenuri               -                     -    -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Amenajari de terenuri               -                     -    -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Amenajari -constructii inchiriate               -              39.565  -    39.565               -                                       -                   -                        -    

Echipamente tehnologice               -                     -    -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Aparate si instalatii de masurare control si reglare       65.312              5.531  -    70.843       63.077                                   239                 -    63.316  

Mijloace de transport       68.108                   -    -    68.108       49.959                                4.683                 -    54.642  

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active 

corporale 
        8.619            41.795  -    50.414         8.619                                     -                   -    8.619  

Imobilizari corporale în curs               -                     -    -                    -                 -                                       -                   -                        -    

Total imobilizari corporale     142.039            86.891  
               

-    
228.930     121.655                                4.922                 -    126.577  

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 imobilizari financiare   1.272.980                   -    -    1.272.980               -                                       -                          -    

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  1.475.255            96.488  -    1.571.743     159.423                              12.287                 -    171.710  

*Imobilizarile financiare pe care Societatea le detine in portofoliu la data de 30.06.2021 reprezinta titluri de participare la IMOINVEST SA   

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

BUIA RALUCA FLORINA                 GIURGIU LIVIA   
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Nota 6 - ACTIUNI PROPRII SI OBLIGATIUNI EMISE 

 

Capitalul social subscris, varsat si inregistrat al Societatii la data de 30.06.2021 este in 

valoare de 32.321.225 lei impartit in 6.464.245  actiuni cu o valoare nominala de 5 lei/ actiune. 

 

In cursul semestrului I 2021 s-au inregistrat modificari in ceea ce priveste structura 

actionariatului: ponderea persoanelor fizice s-a diminuat de la 90,16% la 90,00% iar ponderea 

persoanelor juridice s-a majorat de  la 9,84% la 10,00% 

 

Societatea are in portofoliu obligatiuni in suma de 15.000.000 lei, structura obligatarilor 

este prezentata in Nota 4. 

 

Structura actionariatului la 30.06.2021 este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

Actionari 

(persoane fizice, persoane juridice) 

Capital social 

detinut 

- lei- 

Nr. Actiuni 

detinute 

Pondere in 

total capital 

social 

-%- 

POP IOSIF       3.654.435     730.887  11,31% 

NICOLA OLIMPIU VALENTIN       2.991.295     598.259  9,25% 

NICOLA FELICIA VICTORIA       2.570.485     514.097  7,95% 

CALBUREAN LUANA - CRISTINA       2.518.400     503.680  7,79% 

GHITE SORIN VOICU       2.444.010     488.802  7,56% 

HUZA AURORA       2.443.735     488.747  7,56% 

DICU ALIN CRISTIAN       1.764.090     352.818  5,46% 

S.C. INTERVALCO SA       1.516.230     303.246  4,69% 

SABAU VASILE       1.258.065     251.613  3,89% 

SC XPRIME INVESTMENTS SRL       1.193.265     238.653  3,69% 

STER RADU VOICU       1.133.670     226.734  3,51% 

ILEA VASILE MIRCEA           962.765     192.553  2,98% 

CASCAVAL CONSTANTIN           860.340     172.068  2,66% 

CRISTEA VALENTIN VASILE           710.315     142.063  2,20% 

DAN FLORIAN VASILE           631.990     126.398  1,96% 

VASINCA VASILE           490.200       98.040  1,52% 

MECIU EUGENIU           383.075       76.615  1,19% 

ALDEA IACOB           323.725       64.745  1,00% 

Alte persoane fizice, fiecare cu detinere de <1% 3.948.710 789.742 12,22% 

Alte persoane juridice, fiecare cu detinere de <1%  522.425 104.485 1.61% 

               TOTAL 32.321.225 6.464.245 100,00% 

 

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

         BUIA RALUCA FLORINA                                GIURGIU LIVIA 
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Nota 7 - REPARTIZAREA PROFITULUI la data de 30.06.2021 

 

DESTINATIE SUMA (lei) 
0 1 

Profit de repartizat              1.844.799      

 - 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              1.844.799      

 

* La data de 30.06.2021 Societatea inregistreaza un profit net de 1.844.799 lei, profit 

nerepartizat. 

 

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

         BUIA RALUCA FLORINA                                GIURGIU LIVIA 

 

Nota 8 – PROVIZIOANE la 30.06.2021 

 

DENUMIREA PROVIZIONULUI 
01.01.2021 

TRANSFERURI SOLD la 

30.06.2021 
  in cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pentru riscuri de executare a 

angajamentelor prin semnatura             -                      -        

Provizioane pentru pensii si obligatii 

similare             -                      -        

Provizioane pentru riscuri de tara              -                      -        

Provizioane pentru restructurare             -                      -        

Provizioane pentru dezafectarea 

imobilizarilor corporale si alte actiuni 

similare legate de acestea             -                      -        

Provizioane pentru impozite             -                      -        

Alte provizioane (cont 559) 27.119,00      0,00  10.368,00      16.751,00      

TOTAL   27.119,00      -        10.368,00      16.751,00  

 

In aceasta perioada Societatea nu a constituit provizioane pentru concedii de odihna nefectuate. 

 

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

         BUIA RALUCA FLORINA                                GIURGIU LIVIA 
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Nota 9 - INFORMATII PRIVIND UNELE POSTURI DIN CONTUL DE 

PROFIT SI PIERDERI 
 

 Sumele inregistrate la data 30.06.2021 de catre Societate in categoria „Alte venituri din 

exploatare” din cadrul Contului de profit si pierdere sunt in suma de 813 lei.  

Situatia acestor venituri se prezinta astfel: 

 
Nr. 

Crt. 
Denumire element patrimonial  Suma  

1 Cota parte din subventii de investitii (cont 7492-Rabla) 813 

TOTAL 813 

 

 Sumele inregistrate la data 30.06.2021 de catre Societate in categoria „Alte cheltuieli din 

exploatare” din cadrul Contului de profit si pierdere sunt in suma de 55.042 lei.  

Situatia acestor cheltuieli se prezinta astfel: 

 
Nr. 

Crt. 
Denumire element patrimonial  Suma  

1 Cheltuieli cu impozitele si taxe locale (cont 621)  39.544 

2 Cheltuieli cu operat.de locatie simpla (cont 6042) 886 

3 Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, (cont 6491) 14.612 

TOTAL 55.042 

 

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

clientela(cont6621+6622) s-au situat, in semestrul I 2021, la un nivel de 3.516.705,39 lei iar 

veniturile(cont7621+7622) din anularea sau diminuarea acestora au fost de 1.127.756,77 lei. 

 

 

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

     BUIA RALUCA FLORINA    GIURGIU LIVIA 

 

Nota 10 - INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 

 

 

La data de 30.06.2021 situatia cheltuielilor privind salariatii si membrii Consiliului de 

Administratie se prezinta astfel: 

 
 Perioada de 

raportare 

01.01.2020-

30.06.2020 

Perioada de 

raportare 

01.01.2021-

30.06.2021 
A 1 2 

Cheltuieli cu salariile personalului (cont 611) 642.092 701.756 

Cheltuieli cu indemnizatiile membrilor Cons.de Administratie si 

colaboratori (ct 6344) 

100.506 100.506 

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor (cont 613) 28.220 30.900 

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala, din 

care(cont6121+6127) 

16.912 

 

18.052 

- cheltuieli privind pensiile - - 
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                         TOTAL 787.730         851.214 

 

Numarul efectiv de personal la data de 30.06.2021 este prezentat in tabelul de mai jos: 

 

Numarul total de personal, din care: 19 

Conducere executiva (directori) 2 

Sefi departamente 3 

Referenti vanzari/agenti vanzari 5 

Analist credite 2 

Consilier juridic 3 

Economist / contabil 2 

Auditor intern 1 

Responsabil cu protectia datelor  Cumul functie cu 1 consilier juridic 

Administrativ (asistent manager) 1 

 

La data de 30.06.2021 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., 

       BUIA RALUCA FLORINA   GIURGIU LIVIA 
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Nota 11 – TRANZACTII CU PARTI AFLATE IN RELATII SPECIALE CU INSTITUTIA DE CREDIT 
           - lei - 

ELEMENTE Perioada de raportare 01.01.2020-30.06.2020 Perioada de raportare 01.01.2021-30.06.2021 

  
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     1.159.241   4.280.026     1.076.297   3.711.721 

plasamente, avansuri si 

credite acordate 
                    -                   -                    -                    -                           -                       -                      -                       -                         -                            -        

creante atasate                     -                   -                    -                    -                           -                       -                      -                       -                         -                            -        

provizioane constituite                     -                   -                    -                    -                           -                       -                      -                       -                         -                            -        

Participatii, activitati de 

portofoliu si parti in 

cadrul societatilor 

comerciale legate 

1.272.980  0  0  0    0  0  0  0  1.272.980  

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 I 2021 Societatea nu a avut tranzactii cu parti aflate in relatii speciale, creditele ipotecare aflate in sold sunt in derulare.    

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 4,938 %.  

 

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

       BUIA RALUCA FLORINA   GIURGIU LIVIA 
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Nota 12 - INFORMATII PRIVIND PIETELE GEOGRAFICE 
 

Societatea IMOCREDIT IFN SA are la data de 30.06.2021 puncte de lucru deschise in 6 

localitati, respectiv in: Cluj Napoca (2), Oradea (1), Bucuresti (1), Brasov (1), Baia Mare (1) . 

 

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., 

BUIA RALUCA FLORINA    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 30.06.2021 sunt in valoare de 6.103.798 

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 30.06.2021, au fost acordate clientilor dezvoltari imobiliari 

si care se deconteaza pe baza documentelor privind lucrarile executate (situatii de lucrari sau 

materiale achizitionate pe baza de facturi, chitante, bonuri fiscale). 

Datoriile contingente ale Societatii la data de 30.06.2021 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 30.06.2021 este de 21.593.763 lei. 

In conturi in afara bilantului avem inregistrate si valoarea creditelor extrabilantiere  

 

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

      BUIA RALUCA FLORINA                         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 75 de actionari, actionarul semnificativ este o persoana 

fizica cu 11,31%. 

 

La 30.06.2021, totalul activelor, respectiv al pasivelor Societatii a fost de 68.414.852 lei. 

 

La data de 30.06.2021 situatia acestor participatii se prezinta astfel: 
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Societatea in care se detin titluri Cota participare 

(%) 

Valoare 

-RON- 

    Imoinvest  SA 3,938% 1.272.980 

TOTAL 1.272.980 

 

 Rezultatul inregistrat la data de 30.06.2021 (profit net: 1.844.799 lei) este generat in 

exclusivitate de activitatea curenta.  

 Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal al perioadei de raportare la 

30.06.2021, privind impozitul pe profit se prezinta astfel: 

 

• Total venituri        8.243.295 lei 

• Total cheltuieli         6.398.496 lei 

• Venituri neimpozabile            11.513 lei 

• Rezerva legala                     0 lei  

• Cheltuieli nedeductibile            14.612 lei 

• Impozit pe profit                       351.980 lei 

• Profit brut          2.196.779 lei 

• Rezultat net / profit                 1.844.799 lei 

 

 

Aspecte de macromediu inregistrate la nivelul semestrului I 2021: 

 

In ceea ce priveste aspectele cu caracter general, semestrul I 2021 a fost influentat in mod 

semnificativ de pandemia COVID 19 si concretizata prin urmatorii indicatori economici: 

• INS arata ca, in semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul 

I 2020, cu 6,5%, pe seria bruta si cu 6,2% pe seria ajustata sezonier; 

• rata inflatiei in iunie 2021 a fost pe trend pozitiv, de crestere, situandu-se la 3,94% iar în 

mai a fost 3,75%.  BNR a majorat puternic prognoza privind inflatia, la 5,6% la finele lui 

2021, de la 4,1% cat estima în luna mai, si la 3,4% în decembrie 2022, un plus de 0,4 

puncte, potrivit Raportului privind inflatia prezentat de guvenatorul Bancii Natioanale a 

Romaniei. 

• rata somajului în trimestrul I 2021 a fost de 6,1%; 

• indicele Robor 6M a avut o tendinta de scadere de la 2,09 % la inceputul anului 2021 la 

1,64% la iunie 2021; 

• indicele Euribor 6M a avut o tendinta de scadere de la -0,532% la la inceputul anului 

2021 la -0,509% la iunie 2021; 

• rata medie a creditelor neperformante (NPL - non-performing loans) în sistemul bancar 

romanesc a ramas în primele cinci luni din 2021 sub pragul de 4%, coborand în luna mai 

la 3,91%, dupa ce în lunile martie si aprilie stationase la 3,94%. Însa, rata NPL este peste 

nivelul din decembrie 2020, de 3,83%. Conform rezultatelor exercitiului de testare la 

stres a sectorului bancar derulat de BNR la sfarsitul anului 2020, în scenariul de baza, 

rata NPL ar atinge 9,2% în decembrie 2021, respectiv 9,9% în decembrie 2022; 

• BNR estimeaza ca economia va avea o rata de crestere ”considerabil mai înalta” în 2021 

decat cea previzionata anterior, iar în 2022 avansul va ramane robust în conditiile unor 

ritmuri trimestriale doar marginal încetinite fata de prognoza precedenta, comparabile cu 

cele din anii pre-pandemie, se arata în minuta sedintei de politica monetara. 

Imocredit IFN SA a adoptat masuri preventive in vederea asigurarii unei functionari normale si 

de continuitate a activitatii in conditiile impuse de autoritati pentru prevenirea/limitarea 

raspandirii virusului:  
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- S-a instituit o comunicare la nivel intern, prin care personalul este informat cu privire la 

masurile preventive obligatorii de respectat;  

- Limitarea intalnirilor directe cu clientii la strictul necesar, comunicarea preferata fiind 

prin sisteme de comunicare la distanta;  

- Limitarea deplasarilor angajatilor in scop de serviciu; 

- Implementarea sistemului de lucru cu timp partial si sistemului de lucru de acasa, 

utilizandu-se sisteme securizate de comunicare (VPN);  

Pentru a evita intrunirea unor colectivitati numeroase de persoane cu ocazia adunarilor generale 

ale actionarilor, Imocredit IFN SA a asigurat informarea in mod corespunzator a actionarilor si a 

facilitat posibilitatea exprimarii dreptului de vot in cadrul AGA prin modalitati alternative 

participarii in mod direct sau prin reprezentant, astfel cum sunt acestea prevazute de lege (vot 

prin corespondenta). 

 

              Director general,                                             Sef dep.fin-contab, 

        BUIA RALUCA FLORINA                                                GIURGIU LIVIA 
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3. Declaratie 

 
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, declaram ca ne 

asumam raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare interimare aferente semestrului 1 

2021 si confirmam urmatoarele: 

 

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

anului 2021, au avut în vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu 

Legea nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în conformitate 

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

directivele europene, în vigoare la data de raportare 30.06.2021. 

 

2. Situatiile financiare întocmite la data de 30.06.2021 ofera o imagine fidela a activelor, 

obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere a Imocredit IFN S.A. 

 

3. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile cu prevederile Legii 24/2017 

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prezinta în mod corect 

si complet informatiile la data de raportare. 

 

4. Imocredit IFN S.A. îsi desfasoara activitatea conform principiului continuitatii. 

 

Director General     Sef Dep. Financiar- Contabil 

Raluca Florina BUIA     Livia GIURGIU 
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4. Raportul integral al auditorului financiar,  

Situatiile financiare pe Semestrul I 2021 nu au fost auditate de catre auditorul extern. 
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