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Situația poziţiei financiare 

 

 RON Notă 
 

31 Decembrie 2020 31 Decembrie 2021 

Active     
Numerar şi echivalente de numerar  5 198.234.871 206.930.492 
Plasamente la bănci  6 165.038.909 210.111.658 
Credite acordate clienţilor 7 1.068.528.159 1.128.486.795 
Titluri de datorie  8 37.462.321 37.248.068 
Imobilizări corporale si ADU 9 114.464.259 109.855.252 
Imobilizări necorporale  10 2.775.794 2.972.109 
Creante privind impozitul pe profit 
amânat  

11 57.633 64.635 

Alte active  12 3.324.263 3.387.233 
Total active   1.589.886.209 1.699.056.242 
Datorii     
Depozite de la bănci  13 0 0 
Depozite de la clienţi  14 1.200.934.559 1.298.972.276 
Datorii subordonate  15 0 0 
Datorii privind impozitul pe profit 
amânat  

11 9.021.493 8.548.267 

Alte datorii 16 13.349.822 14.779.980 
Datorii financiare deţinute pentru 
managementul riscului  

17 0 0 

Capital social rambursabil la cerere  0 0 
Total datorii   1.223.305.874 1.322.300.523 
Capitaluri proprii     
Capital social 18 151.117.304 152.553.834 

   Rezerve       208.045.922 218.225.692 
Rezultatul curent  7.417.109 5.976.193 
Total capitaluri proprii   366.580.335 376.755.719 
Total datorii şi capitaluri proprii   1.589.886.209 1.699.056.242 

 
Situaţia poziţiei financiare a fost aprobată la data de 19 aprilie 2022 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 2020 
 

31 Decembrie 2021 

Venituri din dobânzi   133.490.694 137.620.569 
Cheltuieli cu dobânzile  28.042.683 29.971.942 
Venit net din dobânzi 19 105.448.011 107.648.627 
Venituri din comisioane  19.184.875 19.719.622 
Cheltuieli cu comisioanele  942.829 1.050.919 
Venit net din taxe şi comisioane 20 18.242.046 18.668.703 
Venit net din diferente de curs de 
schimb 

21 476.757 674.971 

Alte venituri din exploatare  3.015.131 2.496.932 
Venituri din exploatare  3.491.888 3.171.903 
Cheltuieli cu personalul 22 87.037.577 89.610.035 
Cheltuieli cu chiriile   481.442 509.412 
Depreciere şi amortizare  7.671.531 8.636.626 
Alte cheltuieli de exploatare 23 22.352.718 22.306.844 
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderi 
așteptate și provizioane aferente 
activelor financiare  

24 1.032.534 1.022.862 

Cheltuieli din exploatare  118.575.802 122.085.779 
Profit înainte de impozitare  8.606.142 7.403.454 
Cheltuieli sau venituri cu impozitul 
aferent profitului sau pierderii 

25 1.189.033 1.427.261 

Profit Net   7.417.109 5.976.193 
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   7.417.109 5.976.193 
 

Situaţia rezultatului global a fost aprobată la data de 19 aprilie 2022 şi a fost semnată de către: 
 

Director General, 
Conducător Compartiment  

Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  

  



 
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP – la nivel agregat    
 
 

 

4 
 

Situaţia privind modific ările capitalurilor proprii  
 
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 
 

 
Capital  
social  

Rezultatul 
exercitiului 

Rezultatul 
reportat din 

modif. 
politicilor 
contabile 

Rezultatul  
reportat 

Total 
capitaluri 
proprii 

Sold 1 ianuarie 2020 149,499,040 4,763,645 -580,845 188,465,511 342,147,351 
Rezultatul exercitiului 
curent   7,417,109     7,417,109 
Repartizarea rezultatului 
exercițiului precedent   -4,763,645   4,763,645 0 
Alte mișcări       2,018,552 2,018,552 
Creștere capital social prin 
aport de numerar 1,618,264       1,618,264 
Creștere capital social ca 
urmare a aplicării IAS 29           
Ajustări privind 
comisioanele deferate          
Rezerve din reevaluare       13,011,236 13,011,236 
Rezultat reportat din 
modificarea  
politicilor contabile          
Rezultatul reportat din 
provizioane specifice          
Impozit pe profit amânat 
aferent surplusului din 
reevaluare       -1,930,314 -1,930,314 
Impozit pe profit amânat 
aferent ajustărilor pentru 
trecerea la IFRS          
Alte mișcări (*)       2,298,136 2,298,136 
Sold 31 decembrie 2020 151,117,304 7,417,109 -580,845 208,626,767 366,580,335 

 
 
(*)Alte mișcări în sumă de 2.298.136 lei reprezintă modificări ale rezervelor în cursul anului, cele 
semnificative fiind la rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile băncilor. 
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 Situaţia privind modific ările capitalurilor proprii  
 
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 
 

 
Capital  
social  

Rezultatul 
exercitiului 

Rezultatul 
reportat din 

modif. 
politicilor 
contabile 

Rezultatul  
reportat 

Total 
capitaluri 
proprii 

Sold 1 ianuarie 2021 151,117,304 7,417,109 -580,845 208,626,767 366,580,335 
Rezultatul exercitiului 
curent  5.976.193   5.976.193 
Repartizarea rezultatului 
exercițiului precedent  -7.417.109  7.417.109 0 
Alte mișcări    1.105.430 1.105.430 
Creștere capital social prin 
aport de numerar 1.436.530    1.436.530 
Creștere capital social ca 
urmare a aplicării IAS 29      
Ajustări privind 
comisioanele deferate      
Rezerve din reevaluare      
Rezultat reportat din 
modificarea  
politicilor contabile      
Rezultatul reportat din 
provizioane specifice      
Impozit pe profit amânat 
aferent surplusului din 
reevaluare    472.610 472.610 
Impozit pe profit amânat 
aferent ajustărilor pentru 
trecerea la IFRS      
Alte mișcări (*)    1.184.621 1.184.621 
Sold 31 decembrie 2021 152.553.834 5.976.193 -580.845 218.806.537 376.755.719 

 
(*)Alte mișcări în sumă de 1.184.621 lei reprezintă modificări ale rezervelor în cursul anului, cele 
semnificative fiind la rezerva mutuală de garantare constituită din cotizațiile băncilor. 

 
Situaţia privind modificările capitalurilor proprii a fost aprobată la data de 19 aprilie 2022 şi a fost 
semnată de către: 

 

Director General, 
Conducător Compartiment  

Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  

 



 
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP – la nivel agregat    
 
 

 

6 
 

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
încheiată la data de 31 decembrie 2021 - metoda indirectă 

     
    lei 

Denumirea indicatorului Cod 
Nota 

Exercitiul financiar 
  pozitie precedent încheiat 

Rezultatul net 01   7.417.109 5.976.193 
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   
2.924.193 995.793 

+ cheltuieli cu amortizarea 03   7.427.396 8.636.626 
± alte ajustări aferente elementelor care nu generează 
fluxuri de trezorerie 

04   
  

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

05   
2.945.227 -1.080.553 

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

  
1.774.082 2.489.900 

± variatia neta a rezultatului reportat provenit din 
provizioane specifice 

06  
  

± variatia neta a impozitului pe profit amanat 07  1.929.509 -480.228 

± alte ajustări 08   1.189.838 1.434.879 
 
Sub-total (rd.01 la 08) 

09   
23.833.272 17.972.610 

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   (25.002.852) (45.072.749) 

± creanţe privind clientela 12   (15.692.706) (62.286.784) 

± creanţe ataşate 13   (2.038.033) 1.332.160 

± alte active aferente activităţii de exploatare  14   (53.927) (62.970) 

± datorii privind instituţiile de credit 15   (25.132.917) 0 

± datorii privind clientela 16   112.481.902 96.734.210 

± datorii ataşate 17   1.986.693 1.303.508 

± alte pasive aferente activităţii de exploatare 18   (278.832) 624.495 
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- plăţi în numerar reprezentând impozitul pe profit 19   (1.515.421) (1.320.482) 

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

20   
68.587.179 9.223.998 

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   
(38.556.056) 0 

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

25   
29.866.602 0 

+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite 26   2.118.398 1.295.000 
- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi 
mijloace fixe, active necorporale şi alte active pe 
termen lung 

27   
(10.029.423) (5.174.057) 

- salarii capitalizate pt dezvoltare interna a 
programelor informatice  

28  
(1.148.675) (1.277.052) 

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

29   
1.102.205 901.151 

- 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   
(16.646.949) (4.254.958) 

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 
   1.618.264 1.436.530 

- plăţi în numerar pentru achiziţionarea de acţiuni sau 
părţi proprii 

36 
     

+ încasări în numerar din vânzarea de acţiuni sau 
părţi proprii 

37 
     

- plăţi în numerar reprezentând dividende 38 
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- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de 
finanţare 

39 
     

+ alte încasări în numerar din activităţi de finanţare 40 
   2.190.180 2.290.051 

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

41 
   3.808.444 3.726.581 

 
Numerar la începutul perioadei 

 
42 
  

142.486.197 
 

 
198.234.871 

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

43 
   68.587.179 9.223.998 

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

 
44   (16.646.949) (4.254.958) 

± Fluri de trezorerie din activităţi de finanţare (rd.41) 45 
   3.808.444 3.726.581 

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

 
47 

  
198.234.871 

 
206.930.492 

 
 
 

Situaţia fluxurilor de trezorerie a fost aprobată la data de 19 aprilie 2022 şi a fost semnată de către: 
 
 

Director General, 
Conducător Compartiment  

Financiar Contabil, 

MORAR  ADRIAN DAN  AURELIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


