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SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII: 

 

Denumirea societăţii comerciale:  IMOCREDIT IFN S.A. 

Sediul social: 400174, Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, jud. Cluj 

Numărul de telefon/fax:  0264.565.675/ 0264.595.676 

Mail: office@imogrup.ro  

Codul unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului:  
RO 15697373 

Număr de ordine în Registrul 

Comerţului:  
J12/2387/2003 

Cod LEI: Cod LEI: 315700TJ5KGDWN9TZL93 

Inregistrare BNR: RG-PJR-13-110092/11.08.2011 

RS-PJR-13-110051/ 11.08.2011 

Cod CAEN principal de activitate: 6492 

Capitalul social subscris şi vărsat:  32.321.225 lei 

 

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

leasing financiar. 

 

In prezent isi desfasoara activitatea la sediul central din Cluj-Napoca si la punctele de lucru situate 

in Cluj-Napoca Regele Ferdinand, 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. 

 

Structura actionariatului la 31.12.2021 a fost 

Tip actionar Numar actiuni Procent detinere 

Persoane fizice 5.817.861 90,001% 

Persoana juridica 646.384 9,999% 

Total 6.464.245 100% 

 

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. 

 

Adunarea Generala a Actionarilor 

Principalele atributii ale adunarii generale sunt: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate 

de consiliul de administraţie, sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;  

b) să aleagă şi să revoce prin vot secret administratorii; sa stabileasca valoarea politei de asigurare 

a administratorilor societatii; 

c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce 

auditorul financiar;  

d) sa numeasca si sa revoce membrii comitetului de audit; 

e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul in curs administratorilor; 

f) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor; 

g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupa caz, programul de activitate,pentru 

exerciţiul financiar următor; 

mailto:office@imogrup.ro
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h) să hotarască gajarea, inchirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor active/unitati ale 

societăţii. 

i) schimbarea formei juridice a societăţii; 

j) mutarea sediului societatii; 

k) schimbarea obiectului principal de activitate al societăţii;  

l) prelungirea duratei societăţii; 

m) majorarea capitalului social; 

n) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;  

o) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 

p) dizolvarea anticipată a societăţii; 

q) conversia acţiunilor ordinare în acţiuni preferenţiale sau a acţiunilor preferenţiale în acţiuni 

ordinare; 

r) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 

s) emisiunea de obligaţiuni prin ofertă publică adresată investitorilor calificaţi, în înţelesul legii 

privind piaţa de capital; 

t) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; 

u) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărare pentru care este cerută 

aprobarea adunării generale extraordinare, conform legislatiei in vigoare. 

 

Adunarea generală ordinară se intruneşte cel puţin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea 

exerciţiului financiar. 

 

Consiliul de Administratie 

Consiliul de Administratie are următoarele competenţe de bază: 

a) stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare a societatii; 

b) aprobarea reglementarilor interne ale societatii;  

c) organizarea administrarii patrimoniului, stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi 

aprobarea planificării financiare; 

d) numirea şi revocarea motivata a directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 

e) supravegherea activităţii directorilor; 

f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acesteia; 

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 

85/2014 privind procedura insolvenţei. 

h) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute de reglementarile interne, orice alte atributii 

prevazute de lege in competenta sa exclusiva sau delegate de adunarea generala a actionarilor; 

 

Consiliul de Administratie este format din 7 membrii, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor 

pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de realegere. 

 

La data de 31.12.2021 componenta Consiliului de Administratie a fost: 

Nume prenume Varsta Calitate 

Expirare 

mandat 

Ster Radu Voicu 66 Presedinte al Consiliului de Administratie 26.04.2022 

Ghite Sorin Voicu 63 Vicepresedinte al Consiliului de Administratie 26.04.2022 

Ilea Vasile Mircea 62 Membru al Consiliului de Administratie 26.04.2022 

Martin Miron 80 Membru al Consiliului de Administratie 26.04.2022 

Aldea Iacob 69 Membru al Consiliului de Administratie 26.04.2022 

Sabau Vasile 66 Membru al Consiliului de Administratie 26.04.2022 

Tomoiaga-Nicola 

Cristian-Virgil 40 Membru al Consiliului de Administratie 

26.04.2022 

 

In decursul anului 2021 au avut loc 25 sedinte ale Consiliului de Administratie din care 1 sedinta 

a avut loc cu prezenta fizica, iar restul au avut loc prin posta electronica ca urmare a mentinerii 
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masurilor de protectie in cadrul pandemiei COVID-19. In cadrul acestor sedinte, Consiliul de 

Administratie a analizat, in principal, urmatoarele subiecte: 

a) adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021; 

b) analiza situatiilor financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale; 

c) analiza rapoartelor lunare/trimestriale/semestriale/anuale; 

d) analiza rapoartelor aferente Comitetului de Administrare a Riscurilor; 

e) analiza rapoartelor aferente Comitetului de Audit; 

f) aprobarea normelor de creditare, procedurilor, politicilor si regulamentelor modificate sau 

elaborate in cursul anului 2021; 

g) aprobarea finantarilor necesare desfasurarii activitatii; 

 

Comitetele infiintate la nivelul Consiliului de Administratie sunt:  

a) Comitetul de Administrare a Riscurilor; 

b) Comitetul de Audit,  

 

Comitetul de Administrare al Riscurilor 

Comitetul de Administrare a Riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un numar de cel 

putin 3 membri, avand ca atributii principale de a: 

a) asigura informarea Consiliului de Administratie asupra problemelor si evolutiilor semnificative 

care ar putea influenta profilul de risc si rezultatele institutiei financiare nebancare;  

b) dezvolta proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor 

semnificative;  

c)  prezenta Consiliului de Administratie informari suficient de detaliate si oportune, care sa 

permita acestuia sa cunoasca si sa evalueze performanta conducerii in monitorizarea si controlul 

riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum si performanta de ansamblu a 

institutiei financiare nebancare;  

d) informa regulat Consiliul de Administratie asupra situatiei expunerilor institutiei financiare 

nebancare la riscuri si imediat, in cazul in care intervin schimbari semnificative in expunerea 

curenta sau viitoare a institutiei financiare nebancare la riscurile respective.  

 

Membrii Comitetului de Administrare a Riscurilor sunt: 

Nume prenume Calitate 

Expirare 

mandat 

Ster Radu Voicu Presedinte al Consiliului de Administratie nelimitat 

Buia Raluca Florina Director General nelimitat 

Cimpan Alin Ciprian Director general adjunct nelimitat 

Hudea Marius Sef Departament IT nelimitat 

Giurgiu Livia Sef Departament Financiar Contabil nelimitat 

Moisa Emilia Mariana Consilier Juridic nelimitat 

Lung Angela Raluca DPO nelimitat 

Susca Luiza 

Reprezentant Departament 

trezorerie&resurse umane 

nelimitat 

Campian Corina Maria Sef Departament Vanzari si Marketing nelimitat 

 

In decursul anului 2021 au existat 4 sedinte ale Comitetului de Administrare a Riscurilor 

In cadrul sedintelor desfasurate in anul 2021 au fost efectuate, in principal, urmatoarele actiuni: 

a) Analiza riscurilor caracteristice activitatilor urmatoarelor structuri organizatorice: Auditul 

intern, Comitetul de credit si risc, Conducerea executiva, Departamentul Financiar Contabil, 

Departamentul de trezorerie, Departamentul administrare credite, Departamentul IT,  

Departamentul Juridic si Departamentul de Vanzari si Marketing, pentru intervalul de referinta 

si a rezultatelor actiunilor initiate de catre echipele executive. 

b) Evolutii semnificative (in anul 2021) - in materie de riscuri - care ar putea influenta profilul de 

risc si rezultatele societatii in anul 2021. 
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c) Evolutia indicatorilor de risc de credit au inregistrat un trend pozitiv comparativ cu anul 2020; 

d) Nu am inregistrat fraude si efecte ca urmare a riscurilor operationale, reputationale,securitate; 

e) In ceea ce priveste riscul de lichiditate respectam regula de aur si anume”limitarea cresterii 

plasamentelor in credite la nivelul surselor de finantare”. 

Comitetul de Audit 

Societatea dispune de un comitet de audit format din 2 membri numiti de Adunarea Generala a 

Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. 

Atributiile comitetului de audit sunt urmatoarele, fara a fi limitative: 

a) informeaza membrii consiliului de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si 

explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost 

rolul comitetului de audit in acest proces; 

b) monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a 

asigura integritatea acestuia; 

c) monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de 

management al riscului si, dupa caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiara 

a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia; 

d) monitorizează auditul situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, 

in special efectuarea acestuia; 

e) evaluează si monitorizeaza independenţa auditorilor financiari sau a firmelor de audit; 

f) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar sau a firmei de audit şi recomandă 

adunării generale a acţionarilor/membrilor organului de administraţie auditorul financiar sau 

firma/firmele de audit. 

 

Membrii Comitetului de Audit sunt: 

Nume prenume Calitate 

Expirare 

mandat 

Aldea Iacob Membru CA neexecutiv 26.04.2022 

Pasztor Csaba Membru independent cu experienta in audit 26.04.2022 

In cadrul sedintelor desfasurate in anul 2021 au fost efectuate, in principal, urmatoarele actiuni: 

a) Analiza rapoartelor de audit intern intocmit de auditorul intern; 

b) Analiza normelor, procedurilor si regulamentelor modificate in cursul anului 2021; 

 

Comitetul de Credit si Risc 

Rolul Comitetului de Credite si Risc este unul cu o acoperire diversa, cum ar fi: 

a) aprobarea sau respingerea cererilor de creditare venite din partea clientilor;  

b) restructurarea, rescadentarea si reesalonarea creditelor acordate;  

c) modificarea conditiilor de creditare aprobate anterior;  

d) modificarea structurii garantiilor constituite la credite; 

e) stabilirea masurilor ce se impun in cazul aparitiei de abateri / nerespectari, din partea clientilor, 

in ceea ce priveste conditiile si termenii de creditare conveniti prin contract; 

f) analizarea propunerilor de intrare in executare silita a debitorilor rau platnici, a propunerilor 

de stopare a calculului de penalitati, a propunerilor de valorificare a garantiilor executate silit 

si a oricaror alte propuneri ale departamentului de colectare-recuperare cu privire la dosarele 

aflate in gestiunea acestuia; 

g) propunerea de masuri, adresate Consiliului de Administratie al societăţii in vederea 

îmbunatatirii activitatii de creditare, a metodelor si metodologiilor de lucru, inclusiv a 

programelor informatice; 

h) prezentarea, in cadrul fiecarei sedinte a situatiei restantelor la plata creditelor, a situatiei 

verificarii faptice a garantiilor constituite si a situatiei debitorilor care prezinta risc de 

provizionare; 

 

Competenta de aprobare a creditelor este stabilita prin decizie interna. 
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Conducerea executiva: 

Atributiile de conducere sunt delegate de catre Consiliul de Administratie catre conducerea 

executiva. 

 

Structura conducerii executive la 31.12.2021 a fost: 

Nume prenume Varsta Calitate 

Buia Raluca Florina 39 Director general 

Cimpan Alin Ciprian 45 Director general adjunct 

Giurgiu Livia 66 Sef Departament Financiar Contabil 

 

Exercitarea atributiilor de conducere la nivel de directori se realizeaza in baza unui contract de 

management pe o perioada determinata de 4 ani, contract ce stipuleaza foarte clar drepturile si 

obligatiile partilor contractante. 

 

Reprezentarea institutiei in relatiile cu tertii se face prin semnatura Directorului General/ 

Directorului General Adjunct (in lipsa Directorului General) si Sef Departament Financiar 

Contabil. 

 

Auditul intern 

Activitatea de audit intern se desfasoara in baza planului anual de audit, aprobat de Consiliul de 

Administratie. 

Rapoartele aferente sunt transmise Consiliului de Administratie, Comitetului de Audit, 

Comitetului de Administrare a Riscurilor, conducerii executive. 

  

Auditul financiar 

Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de o societate de audit financiar numita de Adunarea 

Generala a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani. 

Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 au fost auditate de catre CRETU 

ELENA AUDITOR FINANCIAR. 

 

1. MODUL DE REALIZARE A HOTARARILOR AGOA, AGEA precedente 

 

Hotararile AGOA si AGEA din 2021 au fost puse in practica, producand efecte (atat cele 

din februarie, cat si cele din aprilie). 

 

 

2. MANAGEMENTUL RISCULUI 

 

2.1 Riscul de credit 

Riscul de credit reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate ca 

urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale. 

 

Riscul de credit in societate este administrat prin: 

- Adoptarea unor norme, politici si proceduri de creditare care sa asigure dezvoltarea unui 

portofoliu de credite sanatos; 

- Dezvoltarea unor sisteme de rating pentru solicitantii de credit; 

- Stabilirea preturilor in functie de categoria de performanta a clientilor; 

- Existenta unui sistem informatic de gestiune a creditelor; 

- Aplicarea unui mecanism trimestrial de monitorizare a creditelor ipotecare acordate pentru 

constructia de imobile; 

- Aplicarea metodologiei de provizionare a riscului de credit; 

- Imbunatatirea colectarii creditelor restante; 

 

Profilul de risc general asumat de societate este unul mediu. 
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Riscul de credit a fost diminuat printr-un grad de acoperire cu garantii, dupa cum urmeaza: 

Categorie 

Total 

expunere 

bruta 

principal 

(mii lei) 

Total 

provizion 

principal 

(mii lei) 

Total garantii 

(mii lei) 

Gradul de 

acoperire 

cu 

provizioane 

Gradul de 

acoperire cu 

garantii 

Standard 51.035 0 165.636 0% 325% 

In observatie 227 0 406 0% 179% 

Substandard 2.741 0 7.661 0% 279% 

Indoielnic 1.501 0 4.586 0% 305% 

Pierdere 3.088 2.904 34.894 94,03% 1130% 

Total 58.593 2.904 213.183 4,96% 364% 

 

Evolutia ratei creditelor neperformante este: 

Perioada 
Indicatori 

Credite neperformante din total credite  Provizioane credite la total credite 

31.12.2016 5,6% 4,9% 

31.12.2017 4,8% 4,2% 

31.12.2018 14,1% 1,6% 

31.12.2019 12,2% 1,7% 

31.12.2020 10,9% 1,5% 

31.12.2021 5,22% 4,96% 

Rata creditelor neperformante la nivel bancar pentru 31.12.2021: 3,35%; 

 

 

2.2 Riscul de piata 

Riscul de piata reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al neutralizarii profiturilor estimate, 

care apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor, ratei dobanzii si cursului valutar. 

Ca regula generala, pentru acoperirea riscurilor aferente ratei dobanzii societatea acorda creditele 

indexate la acelasi indice si in acceasi valuta in care se finanteaza. 

 

 

2.3 Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate reprezinta riscul potential de a nu fi indeplinite obligatiile scadente de plata, 

respectiv de acoperire a necesarului de fonduri pentru finantarea activitatii curente. 

Imocredit IFN SA analizeaza trimestrial gestiunea maturitatilor, GAP-urilor, rambursarilor si 

dispersiei resurselor. 

 

 

2.4 Riscul operational 

Riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care este determinat de 

factori interni (derularea neadecvata a unor activitati interne, existenta unui personal sau a unor 

sisteme necorespunzatoare, etc) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul 

bancar, progrese tehnologice, etc) 

Riscul operational se monitorizeaza trimestrial, in anul 2021 nu au fost inregistrate pierderi din 

aceasta cauza. 

 

 

2.5 Riscul reputational 

Riscul inregistrarii de pierderi sau al neralizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de 

incredere a publicului in integritatea institutiei de credit. 
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Riscul reputational se monitorizeaza trimestrial, in anul 2021 nu au fost inregistrate pierderi din 

aceasta cauza. 

 

3. REZULTATELE ACTIVITATII SOCIETATII IN 2021 

 

3.1 Conjunctura anului 2021 

 

Aspecte de macromediu inregistrate la nivelul anului 2021: 

In ceea ce priveste aspectele cu caracter general, anul trecut a fost influentat in mod semnificativ 

de pandemia COVID 19 si accentuarea tensiunilor pe piața energiei, concretizata prin urmatorii 

indicatori economici: 

 rata anuală a inflației IPC a încheiat anul 2021 semnificativ peste limita superioară a intervalului 

țintei, urcând la 8,19 la sută, cea mai ridicată valoare din ultimii 10 ani. Avansul față de finele 

trimestrului III a fost de 1,9 puncte procentuale, jumătate din acesta datorându-se componentei 

energetice. Evoluția inflației din România se înscrie în tendința pronunțat ascendentă a dinamicii 

prețurilor de consum evidențiată pe plan global în 2021.  

 rata medie anuală a inflației IPC și-a continuat traiectoria ascendentă în ultimul trimestru al 

anului 2021, accelerând la 5,1 la sută în luna decembrie 2021 pentru indicatorul determinat pe 

baza metodologiei naționale. 

 rata şomajului în luna decembrie 2021 a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată 

în luna precedentă, ajungând la 5,4%. 

 indicele Robor 6M a avut o tendinta de crestere de la 2,09 % la inceputul anului 2021 la 3,13% 

la sfarsitul anului 2021; 

 indicele Euribor 6M a avut o tendinta de scadere de la -0,532% la la inceputul anului 2021 la  

-0,541% la sfarsitul anului 2021; 

 presiunea creditelor neperformante a continuat să se diminueze, rata NPL coborând în 2021 sub 

4%. Cel mai scăzut nivel al ratei NPL din 2021 şi din ultimul deceniu, de 3,52%, a fost înregistrat 

în octombrie. 

 activitatea economică și-a temperat rata de creștere în trimestrul III 2021 

 

In ceea ce priveste activitatea de creditare la 31.12.2021 se poate constata ca: 

 s-a pastrat trendul de creditare in moneda nationala in detrimentul creditarii in valuta; 

 creditarea a fost sustinuta in zona imobiliara; 

 

3.2 Pozitia financiara 

 

Imocredit IFN SA a incheiat anul financiar 2021 cu un activ total in suma de 67.931 mii lei, in 

crestere cu 4,1% fata de anul precedent. 

Activ (mii lei) 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Procent 

in bilant 

(%) 

∆ 2021 

2020 

Disponibilitati 195 434 2.499 3,7% 475,5% 

Creante asupra clientelei 58.083 61.511 55.823 82,2% -9,2% 

Acţiuni si alte titluri cu 

venit variabil 1.273 1.273 1.273 1,9% 0,0% 

Imobilizari corporale si 

necorporale 83 43 215 0,3% 401,3% 

Alte active 2.180 1.714 7.853 11,6% 358,1% 

Cheltuieli înregistrate în 

avans si venituri angajate 276 294 268 0,4% -9,0% 

Total 62.091 65.270 67.931 100,0% 4,1% 
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Creantele asupra clientelei reprezinta 82,2% din total active, in scadere cu 9,2% fata de anul 

precedent, pe seama adjudecarii in contul creantei a unor bunuri imobile aflate in procedura de 

recuperare fortata. 

 

Acţiunile si alte titluri cu venit variabil reprezinta 1,9% din total active, la acelasi nivel cu anul 

precedent, sunt formate din actiunile detinute la IMOINVEST SA reprezentand o detinere de 

3,94% din capitalul social. 

 

Alte active reprezinta 11,6% din total active, in scadere cu 358,1% fata de anul precedent, fiind 

formate, in principal, din bunurile adjudecate in contul creantelor. 

 

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate cuprind, in principal, valoarea dobanzilor la 

credite neajunse la scadenta. 

 

Pasiv (mii lei) 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Procent 

in 

bilant 

(%) 

∆ 2021 

2020 

Datorii privind instituţiile de 

credit 9.737 11.280 13.004 19,1% 15,3% 

Datorii privind clientela 584 129 185 0,3% 43,5% 

Datorii constituite prin titluri 15.000 15.000 15.000 22,1% 0,0% 

Alte datorii 138 220 358 0,5% 62,7% 

Venituri înregistrate în avans 

si datorii angajate 1.043 773 624 0,9% -19,3% 

Alte provizioane: 26 27 19 0,0% -28,1% 

Capitaluri proprii 35.562 37.841 38.740 57,0% 2,4% 

  62.091 65.270 67.931 100,0% 4,1% 

 

Datorii privind instituţiile de credit reprezinta 19,1% din total pasiv, in crestere cu 15,3% fata de 

anul precedent, pe seama suplimentarii finantarii pe Banca Transilvania SA. 

 

Datorii constituite prin titluri reprezinta 22,1% din total pasiv, la acelasi nivel cu anul precedent si 

cuprind obligatiunile emise in anul 2015.  

Structura datoriilor obligatare, la 31.12.2021, a fost: 

NUME Total obligatiuni 
Valoare 

obligatiuni % 

Banca Transilvania 1.235.000 9.880.000 65,87% 

FDI BT CLASIC admin. SAI BT Asset 

Management S.A. 185.000 1.480.000 9,87% 

FDI BT Obligatiuni admin. SAI BT Asset 

Management S.A. 185.000 1.480.000 9,87% 

FDI TRANSILVANIA admin. SAI 

Globinvest S.A. 150.000 1.200.000 8,00% 

FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL admin. 

SAI Globinvest S.A. 100.000 800.000 5,33% 

FDI FIX INVEST admin SAI BROKER 14.000 112.000 0,75% 

FDI Propser Invest  5.998 47.984 0,32% 

Altii persoane fizice 2 16 0,00% 

Total 1.875.000 15.000.000 100,00% 

*Scadenta obligatiunilor este in 05.05.2022, moment la care Imocredit IFN SA le va plati din 

sursele proprii si imprumut de la Banca Transilvania SA. 
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Venituri înregistrate în avans si datorii angajate reprezinta 0,9% din total pasiv, in scadere cu 

19,3% fata de anul precedent, pe seama comisioanelor deferabile. 

 

Capitalurile proprii reprezinta 57,0% din total pasiv, in crestere cu 2,4% fata de anul precedent, pe 

seama inregistrarii de profit. 

 

Capitalurile proprii la 31.12.2021 sunt formate din: 

 Capital social subscris 32.321 mii lei 

 Rezerve legale 1.657 mii lei 

 Rezultatul reportat 2.146 mii lei 

 Rezultatul exercitiului financiar 2.779 mii lei 

 Repartizarea profitului - 164 mii lei 

 

3.3 Rezultatele financiare 

 

Contul de profit si pierdere (mii lei) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

∆ 2021 

2020 

Venituri nete din dobanzi 2.968 3.350 7.420 121,5% 

Venituri nete din comisioane 523 550 639 16,3% 

Profit sau pierdere neta din operatiuni 

financiare 437 303 268 -11,4% 

Alte venituri din exploatare 7 954 5 -99,5% 

Cheltuieli generale, din care 1.823 2.616 2.205 -15,7% 

     - Cheltuieli cu personalul 1.425 1.650 1.545 -6,3% 

     - Alte cheltuieli administrative: 398 966 659 -31,7% 

Corectii asupra valorii imobilizarilor 

necorporale si corporale 57 44 36 -17,1% 

Alte cheltuieli de exploatare 59 57 121 111,4% 

Costul net al riscului de credit: 119 -205 2.690 -1412,2% 

Rezultat brut 1.876 2.644 3.281 24,1% 

Impozit pe profit 287 366 502 37,2% 

Rezultat net 1.589 2.278 2.779 22,0% 

 

Veniturile nete din dobanzi in suma de 7.420 mii lei au crescut cu 121,5% si pe seama veniturilor 

din dobanzi aferente creditelor in litigiu. 

 

Venituri nete din comisioane in suma de 639 mii lei au crescut cu 16,3% pe seama acordarii de 

noi credite. 

 

Profitul net din operatiuni financiare in suma de 268 mii lei a scazut cu 11,4% pe seama 

diferentelor de curs valutar.  

 

Alte venituri din exploatare in suma de 5 mii lei au scazut cu peste 99,5% pe seama nevanzarii 

bunurilor imobile proconizate a fi vandute (bunuri imobile adjudecate in contul creantei in cadrul 

procedurilor de executare/insolventa). 

 

Cheltuieli generale in suma de 2.205 mii lei au scazut cu 15,7%, in principal, pe seama scaderii 

cheltuielilor salariale si administrative. 

 

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 121 mii lei au crescut cu peste 100% pe seama cheltuielilor 

cu taxele si impozitele. 
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Costul net al riscului de credit in suma de 2.690 mii lei, a crescut cu 1.142% pe seama provizionarii 

suplimentare a unui credit aflat in litigiu (societate in procedura falimentului). 

 

Rezultatul net este profit in suma de 2.779 mii lei, in crestere cu 22% fata de anul precedent. 

3.4 Indicatori economico-financiari 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Gradul de realizare a indicatorilor  

 

-mii lei - BVC 2021 31.12.2021 (%) 

Sold Plasamente 82.518 58.593 71% 

Venituri nete din dobanzi 3.743 7.420 198% 

Venituri nete din comisioane 624 639 102% 

Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare 53 268 506% 

Alte venituri din exploatare 1.899 5 0% 

Cheltuieli generale, din care 2.335 2.205 94% 

     - Cheltuieli cu personalul 1.729 1.545 89% 

     - Alte cheltuieli administrative: 606 659 109% 

Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si 

corporale 
63 36 57% 

Alte cheltuieli de exploatare 1.108 121 11% 

Costul net al riscului de credit: 69 2.690 3898% 

Rezultat brut 2.745 3.281 120% 

Impozit pe profit 439 502 114% 

Rezultat net 2.306 2.779 121% 

 

4. BUGETUL PROGNOZAT PENTRU 2022 

 

CPP (mii lei) 

Realizat 

2021 

Propus 

2022 

∆ 2022   

2021 

Sold Plasamente 58.593 79.062 35% 

Venituri nete din dobanzi 7.420 4.116 -45% 

Venituri nete din comisioane 639 443 -31% 

Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare 268 50 -81% 

Alte venituri din exploatare 5 6.500 >1.000% 

Cheltuieli generale, din care 2.205 2.479 12% 

     - Cheltuieli cu personalul: 1.545 1.808 17% 

     - Alte cheltuieli administrative: 659 671 2% 

Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si 

corporale 
36 

68 
88% 

Alte cheltuieli de exploatare 121 4.983 >1.000% 

Costul net al riscului de credit: 2.690 -605 -122% 

Rezultat brut 3.281 4.184 27% 

Impozit pe profit 502 669 33% 

Rezultat net 2.779 3.515 26% 

 

Bugetul prognozat pentru 2022 a avut la baza urmatoarele ipoteze: 

- Volumul de plasamente estimat: 6.750 mii eur; 

Indicator 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Lichiditate 241% 286% 108% 

Solvabilitate 240% 238% 238% 

ROE 4,47% 6,02% 7,17% 

ROA 2,56% 3,49% 4,09% 
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- Accesarea de finantari estimate la: 6.400 mii eur; 

- Ecartul intre marja dobanzii medie active si marja dobanzii medii pasive intre 1-3%; 

- Vanzarea unor active imobilizate (bunuri adjudecate in contul creantei); 

 

5. PLAN INVESTII 

 

Bugetul de investitii pentru 2022 cuprinde: 

-mii lei- 

Investitii IT (soft), pentru achizitionarea unui nou soft informatic integrat de 

gestiune a creditelor 150 

Total (fara TVA) 150 

 

6. PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI PENTRU EXERCITIUL 

FINANCIAR 2021 SI REZULTATULUI REPORTAT 

 

Consiliul de Administratie supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de 

repartizare a profitului net aferent 2021, dupa cum urmeaza: 

 

1. Suma de    164.069,00 lei la rezerve legale; 

2. Suma de 2.615.117,10 lei la profit nerepartizat. 

 

7. PROPUNERE DE STABILIRE A INDEMNIZATIEI MEMBRILOR 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU MANDATUL 2022 –2026 SI 

MENTINEREA VALORII SUMELOR ASIGURATE PENTRU RASPUNDEREA 

PROFESIONALA A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR. 

7.1 Consiliul de Administratie supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor 

stabilirea unei indemnizatii lunare de 2.000 lei/net/membru pentru mandatul 2022-

2026. 

 

7.2 Consiliul de Administratie supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor 

mentinerea neschimbata a sumelor asigurate pentru raspunderea profesionala a 

administratorilor la 50.000 lei. 
 

8. PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

8.1 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 

31.12.2021; 

8.2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 

31.12.2021; 

8.3 Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea 

desfasurata in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021; 

8.4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022; 

8.5 Aprobarea programului de investitii pentru anul 2022; 

8.6 Aprobarea indemnizatiei membrilor CA pentru mandatul 2022-2026; 

8.7 Aprobarea mentinerii valorii sumelor asigurate pentru raspunderea profesionala 

a administratorilor si directorilor.  

 

 

CONSILUL DE ADMINISTRATIE 

Presedinte 

STER RADU VOICU 
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