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Situația poziţiei financiare 

 

 RON Notă 
 

31 Decembrie 2018 31 Decembrie 2019 

Active     
Numerar şi echivalente de numerar  5 158.726.658 142.486.197 
Plasamente la bănci  6 50.010.567 140.036.057 
Împrumuturi acordate clienţilor 7 966.798.428 1.053.820.330 
Titluri de investiții  8 29.789.679 29.756.921 
Imobilizări corporale  9 104.104.179 102.034.492 
Imobilizări necorporale  10 2.390.397 2.597.947 
Impozit pe profit amânat  11 59.719 57.449 
Alte active  12 3.294.198 3.270.336 
Total active   1.315.173.825 1.474.059.729 
Pasive     
Depozite de la bănci  13 0 25.132.917 
Depozite de la clienţi  14 965.805.789 1.086.465.964 
Datorii subordonate  15 0 0 

Impozit pe profit amânat  11 7.505.125 7.091.800 
Alte pasive  16 9.944.406 13.221.697 
Datorii financiare deţinute pentru 
managementul riscului  

17 0 0 

Capital social rambursabil la cerere  0 0 

Total pasive   983.255.320 1.131.912.378 
Capitaluri proprii     
Capital social 18 145.578.524 149.499.040 

   Rezerve       182.130.945 187.884.666 
Rezultatul curent  4.209.036 4.763.645 
Total capitaluri proprii   331.918.505 342.147.351 
Total pasive şi capitaluri proprii   1.315.173.825 1.474.059.729 

 
Situaţia poziţiei financiare a fost aprobată la data de 23 aprilie 2020 şi a fost semnată de către: 

 

Director General, Conducător Compartiment Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  
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Situaţia rezultatului global 

 

RON Notă 
 

31 Decembrie 2018 31 Decembrie 2019 

Venituri din dobânzi   116.029.065 128.295.730 
Cheltuieli cu dobânzile  16.264.758 22.730.846 
Venit net din dobânzi 19 99.764.307 105.564.884 
Venituri din comisioane  13.141.993 17.049.410 
Cheltuieli cu comisioanele  898.669 940.392 
Venit net din taxe şi comisioane 20 12.243.324 16.109.018 
Venit net din diferente de curs şi 
derivate deţinute pentru managementul 
riscului 

21 27.184 371.578 

Alte venituri din exploatare  5.281.096 5.300.913 
Venituri din exploatare  5.308.280 5.672.492 
Cheltuieli cu personalul 22 79.356.581 83.959.577 
Cheltuieli cu chiriile   691.301 483.804 
Depreciere şi amortizare  7.056.266 7.497.500 
Alte cheltuieli de exploatare 23 22.339.504 25.012.966 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi 
așteptate și provizioane aferente 
activelor financiare  

24 2.465.981 4.249.739 

Cheltuieli din exploatare  111.909.633 121.203.585 
Profit înainte de impozitare  5.406.278 6.142.809 
Cheltuieli sau venituri cu impozitul 
aferent profitului sau pierderii 

25 1.197.242 1.379.164 

Profit Net   4.209.036 4.763.645 
Alte elemente ale rezultatului global    
Elemente care nu vor fi reclasificate în 
profit sau pierdere    

Impozit pe venit aferent elementelor care 
nu vor fi reclasificate    

Elemente care pot fi reclasificate în profit 
sau pierdere    

Impozit pe venit aferent elementelor care 
pot fi reclasificate în profit sau (-) pierdere    

Rezultat global total al exerciţiului   4.209.036 4.763.645 
 

Situaţia rezultatului global a fost aprobată la data de 23 aprilie 2020 şi a fost semnată de către: 
 

Director General, Conducător Compartiment Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  
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 Situaţia privind modific ările capitalurilor proprii  
 
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 
 

RON
Capital 
social 

Rezultatul
exercitiulu

i

Rezultatul
reportat din 

modif.
politicilor
contabile

Rezultatul 
reportat

Total
capitaluri
proprii

Sold 1 ianuarie 2018 141,622,524 3,871,852 -580,845 177,751,031 322,664,561
Rezultatul exercitiului curent 4,209,036 4,209,036

Repartizarea rezultatului exercițiului 
precedent -3,871,852 3,871,852 0

Alte mișcări 1,341,249 1,341,249

Creștere capital social prin aport de 
numerar 3,956,000 3,956,000

Creștere capital social ca urmare a 
aplicării IAS 29 0

Ajustări privind comisioanele deferate 0

Rezerve din reevaluare -2,425,423 -2,425,423

Rezultat reportat din modificarea 
politicilor contabile
Rezultatul reportat din provizioane 
specifice 0

Impozit pe profit amânat aferent 
surplusului din reevaluare 386,818 386,818

Impozit pe profit amânat aferent 
ajustărilor pentru trecerea la IFRS 0

Alte mișcări (*) 1,786,264 1,786,264
Sold 31 decembrie 2018 145,578,524 4,209,036 -580,845 182,711,791 331,918,505

 
  
(*)Alte mișcări în sumă de 1.786.264 lei reprezintă modificări ale rezervelor în cursul anului, cele 
semnificative fiind la rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile băncilor în valoare de 
1.739.800 lei. 
 

 
Situaţia privind modificările capitalurilor proprii a fost aprobată la data de 23 aprilie 2020 şi a fost 
semnată de către: 

 
 

Director General, Conducător Compartiment Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  
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 Situaţia privind modific ările capitalurilor proprii  
 
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 
 

RON
Capital 
social 

Rezultatul
exercitiului

Rezultatul
reportat din 

modif.
politicilor
contabile

Rezultatul 
reportat

Total
capitaluri
proprii

Sold 1 ianuarie 2019 145,578,524 4,209,036 -580,845 182,711,790 331,918,505
Rezultatul exercitiului curent 4,763,645 4,763,645
Repartizarea rezultatului exercițiului 
precedent -4,209,036 4,209,036 0
Alte mișcări 1,570,795 1,570,795
Creștere capital social prin aport de 
numerar 3,920,516 3,920,516
Creștere capital social ca urmare a 
aplicării IAS 29
Ajustări privind comisioanele deferate
Rezerve din reevaluare -2,779,356 -2,779,356
Rezultat reportat din modificarea 
politicilor contabile
Rezultatul reportat din provizioane 
specifice
Impozit pe profit amânat aferent 
surplusului din reevaluare 412,709 412,709
Impozit pe profit amânat aferent 
ajustărilor pentru trecerea la IFRS
Alte mișcări (*) 2,340,537 2,340,537
Sold 31 decembrie 2019 149,499,040 4,763,645 -580,845 188,465,511 342,147,351

 
  
(*)Alte mișcări în sumă de 2.340.537 lei reprezintă modificări ale rezervelor în cursul anului, cele 
semnificative fiind la rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile băncilor în valoare de 
1.974.506 lei. 
 

 
Situaţia privind modificările capitalurilor proprii a fost aprobată la data de 23 aprilie 2020 şi a fost 
semnată de către: 

 
 

Director General, Conducător Compartiment Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  
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SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
încheiată la data de 31 decembrie 2019 - exemplu metoda indirectă 

     
    lei 

Denumirea indicatorului Cod Nota 
Exercitiul financiar 

 
  pozitie precedent încheiat 

Rezultatul net 01   4.209.036 4.763.645 
Componente ale rezultatului net care nu generează 
fluxuri de trezorerie aferente activităţii de 
exploatare 

    
  

± constituirea sau regularizarea ajutărilor pentru 
pierderi asteptate şi a provizioanelor pentru credite 

02   
966.747 1.605.014 

+ cheltuieli cu amortizarea 03   7.056.266 7.240.556 
± alte ajustări aferente elementelor care nu generează 
fluxuri de trezorerie 

04   
  

± ajustări aferente elementelor incluse la activităţile 
de investiţii sau finanţare, din care: 

05   
2.034.277 3.762.847 

         ± variatia neta a rezultatului reportat provenit 
din ajustari pentru trecerea la IFRS 

  
1.774.082 1.774.082 

± variatia neta a rezultatului reportat provenit din 
provizioane specifice 

06  
  

± variatia neta a impozitului pe profit amanat 07  (395.424) (411.055) 

± alte ajustări 08   708.703 1.377.511 
 
Sub-total (rd.01 la 08) 

09   
14.579.605 18.338.517 

Modificări ale activelor şi pasivelor aferente 
activităţii de exploatare după ajustările pentru 
elementele care nu generează fluxuri de trezorerie 
aferente activtăţii de exploatare 

    

  

± titluri care nu au caracter de imobilizări financiare 10     

± creanţe privind instituţiile de credit 11   40.006.759 (90.025.490) 

± creanţe privind clientela 12   (112.911.493) (88.209.257) 

± creanţe ataşate 13   (451.875) (448.269) 

± alte active aferente activităţii de exploatare  14   (488.046) 23.862 

± datorii privind instituţiile de credit 15    25.132.917 

± datorii privind clientela 16   90.993.214 117.704.077 

± datorii ataşate 17   818.958 2.956.098 
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± alte pasive aferente activităţii de exploatare 18   (524.015) 2.082.329 

- plăţi în numerar reprezentând impozitul pe profit 19   (813.912) (1.098.101) 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare  
( rd. 9 la 19 ) 

20   
31.209.197 (13.543.317) 

Fluxuri de trezorerie din activit ăţi de investiţii        
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de filiale sau 
alte subunităţi 

21   
  

+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte 
subunităţi 

22   
  

+ încasări în numerar reprezentând dividende primite 23     
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de titluri care 
au caracter de imobilizări financiare 

24   
(45.169.123) (14.716.574) 

+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au 
caracter de imobilizări financiare 

25   
65.002.603 15.528.355 

+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite 26   708.547 364.145 
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi 
mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe 
termen lung 

27   
(8.742.714) (10.400.756) 

- salarii capitalizate pt dezvoltare interna a 
programelor informatice  

28  
(975.988) (1.089.590) 

+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi 
mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe 
termen lung 

29   
776.313 1.722.254 

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de 
investiţii 

30   
  

+ alte încasări în numerar aferente activităţilor de 
investiţii 

31   
  

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii ( rd. 
21 la 31 ) 

32   
11.599.639 (8.592.166) 

Fluxuri de trezorerie din activit ăţi de finanţare 
      

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

33 
     

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

34 
     

+ încasări în numerar din emisiunea de acţiuni sau 
părţi 

35 
   3.956.000 3.920.516 

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de acţiuni sau 
părţi proprii 

36 
     

+ încasări în numerar din vânzarea de acţiuni sau 
părţi proprii 

37 
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- plăţi în numerar reprezentând dividende 38 
     

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de 
finanţare 

39 
     

+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare 40 
   1.739.800 1.974.506 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare ( rd. 
33 la 40 ) 

41 
   5.695.800 5.895.022 

 
Numerar la începutul perioadei 

 
42 
  

110.222.022 
 

158.726.658 
 

± Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare 
(rd.20) 

43 
   31.209.197 (13.543.317) 

± Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii 
(rd.32) 

 
44   11.599.639 (8.592.166) 

± Fluri de trezorerie din activităţi de finanţare (rd.41) 45 
   5.695.800 5.895.022 

± Efectul modificării cursului de schimb asupra 
numerarului 46     
 
Numerar la sfarsitul perioadei (rd.42 la 46) 
 

 
47 

  
158.726.658 

 
142.486.197 

 
 
 

Situaţia fluxurilor de trezorerie a fost aprobată la data de 23 aprilie 2020 şi a fost semnată de către: 
 
 

Director General, Conducător Compartiment Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


