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Situația poziției financiare 

Situația individuală a poziției financiare la 31 Decembrie 2018 
  

În lei 31.12.2018 31.12.2017 

Active   
 Imobilizări necorporale 1,858,723  2,494,273  

Imobilizări corporale 6,160,916  6,190,220  

Investiții imobiliare 918,186  1,030,143  

Active financiare disponibile pentru vânzare  10,031,869  21,998,949  

Active financiare disponibile pentru vânzare la valoare justă 9,793,512  21,758,384  

Alte titluri imobilizate clasificate, disponibile pentru vânzare la cost 238,358  240,565  

Alte investiții financiare pe termen lung 1,854,980  1,980,075  

Total active imobilizate 20,824,674  33,693,660  

Investiții financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere 35,328,454  18,033,358  

Alte investiții financiare pe termen scurt 3,627,451  6,265,408  

Creanțe comerciale și alte creanțe 13,034,776  12,603,948  

Cont în bancă aferent clienților 31,750,494  26,367,367  

Numerar și echivalente de numerar 2,191,875  1,515,813  

Total active curente 85,933,049  64,785,894  

Active clasificate ca deținute pentru vânzare 544,721  544,721  

Total active 107,302,445  99,024,275  

 
  

 Capitaluri proprii   
 Capital social 54,039,987  54,039,987  

Ajustare capital social 4,071,591  4,071,591  

Acțiuni proprii (24,047) (24,047) 

Prime de capital 5,355  5,355  

Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare 552,978  3,623,734  

Alte rezerve  10,860,687  10,860,687  

Total rezerve  11,413,665  14,484,421  

Rezultat reportat (10,277,779) (8,626,375) 

Rezultatul curent (2,215,619) (4,654,398) 

Rezultatul reportat (12,493,398) (13,280,773) 

Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății 57,013,153  59,296,533  

 
  

 Datorii   
 Datorii privind leasing-ul financiar 37,176  74,234  

Provizioane 0  0  

Total datorii pe termen lung 37,176  74,234  

Datorii bancare pe termen scurt 4,991,870  5,006,087  

Partea curentă a datoriilor privind leasingul financiar 37,125  48,087  

Sume datorate clienților (disponibilitățile clienților) 35,942,908  30,938,001  

Datorii comerciale și alte datorii 9,130,964  3,211,150  

Provizioane 149,249  450,182  

Total datorii curente 50,252,115  39,653,507  

Total datorii 50,289,292  39,727,742  

Total capitaluri proprii și datorii 107,302,445  99,024,275  
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Situația contului de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului global  

Situația individuală a rezultatului global   
 Raportare la 31.12.2018   
 

 
  

 În lei 2018  2017 
Activități continue   

 Venituri din comisioane și activități conexe         3,151,295  4,566,717  
Câștiguri nete financiare alte decât dividende         1,070,708  4,553,021  
Câștiguri nete financiare din tranzacții cu acțiuni 
și obligațiuni 

          
(690,859) 4,074,119  

Câștiguri nete financiare din tranzacții cu produse 
Turbo          1,761,567  478,902  
Venituri financiare din dividende            338,370  318,222  
Venituri financiare din dobânzi         1,462,920  621,943  
Venituri din închirieri              11,652  16,543  
Venituri din evaluarea investițiilor imobiliare și a 
activelor disponibile în vederea vânzării                        -  96,301  
Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și 
entități controlate în comun         2,332,169  0  
Alte venituri            290,667  13,961  
Venituri din anularea de provizioane pentru riscuri 
și cheltuieli                        -  0  
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor 
curente            311,829  19,151  

Total venituri din  activități continue 8,969,609  10,205,859  

Cheltuieli cu personalul și colaboratori 
       

(4,230,034) (4,666,621) 

Alte cheltuieli operaționale 
          

(411,027) (326,467) 

Cheltuieli cu materii prime, materiale 
          

(111,934) (48,549) 

Cheltuieli cu energia și apa 
          

(109,187) (110,627) 

Cheltuieli cu impozite și taxe 
          

(189,905) (167,291) 

Cheltuieli privind prestațiile externe 
       

(3,688,786) (3,131,667) 
Ajustări de valoare ale activelor necorporale și 
corporale 

          
(850,794) (1,115,327) 

Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli                        -  (58,702) 

Cheltuieli cu dobânzi 
          

(194,491) (14,430) 
Pierderi nete  financiare            115,544  (171,247) 
Pierderi din deprecierea participațiilor clasificate 
ca active financiare disponibile pentru vânzare 

       
(1,066,857) (4,539,884) 

Pierdere netă din cedarea/casarea imobilizărilor                  
(179) (180,393) 

Alte cheltuieli 
          

(858,606) (568,300) 

Total cheltuieli (11,185,229) (14,773,039) 

Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli                        -  - 

Rezultatul activităților de exploatare (2,215,619) (4,567,180) 

Pierdere înainte de impozitare (2,215,619) (4,567,180) 

Cheltuiala cu impozitul pe profit   0  

Pierdere din activități continue (2,215,619) (4,567,180) 

Activități întrerupte   
 Pierdere din activități întrerupte (după impozitare)   0  

Pierderea perioadei (2,215,619) (4,567,180) 
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În lei 2018 2017 

 
  

 Alte elemente ale rezultatului global   
 Modificarea netă a valorii juste a activelor 

financiare disponibile pentru vânzare transferate 
în contul de profit sau pierdere 0  (1,780,164) 

Poziții ce pot fi reclasificate la profit și pierdere   
 Modificarea netă a valorii juste a activelor 

financiare disponibile pentru vânzare 0  1,604,216  

Acțiuni gratuite primite clasificate ca disponibile 
pentru vânzare - - 

Modificări de valoare a imobilizărilor disponibile 
pentru vânzare - - 

Poziții ce nu pot fi reclasificate la profit și 
pierdere   

 Modificări de valoare a imobilizarilor utilizate    1,226,718  

Modificări de valoare a investițiilor imobiliare - - 

Constituire/anulare rezerve din profit pentru 
acordarea de acțiuni gratuite salariaților - - 

Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului 
global   

 Total alte elemente ale rezultatului global aferent 
perioadei 0  1,050,770  

Total cont de profit și pierdere și alte elemente ale 
rezultatului global aferente perioadei (2,215,619) (3,516,410) 

 2018 2017 

Pierdere atribuibilă:   
     Acționarilor Societății (2,215,619) (4,567,180) 

    Intereselor fără control 0  0  

Pierderea perioadei (2,215,619) (4,567,180) 

 
  

 Total rezultat global atribuibil:   
     Acționarilor Societății (2,215,619) (4,567,180) 

    Intereselor fără control 0  0  

Total rezultat global aferent perioadei (2,215,619) (4,567,180) 

Rezultatul pe acțiune   
 Rezultatul pe acțiune de bază (lei) (0.0066) (0.0138) 

Rezultatul pe acțiune de diluat (lei) (0.0066) (0.0138) 

 
  

 Activități continue   
 Rezultatul pe acțiune de bază (lei) (0.0066) (0.0138) 

Rezultatul pe acțiune de diluat (lei) (0.0066) (0.0138) 

 
  

 31.12.2018   
 

Nr mediu ponderat al acțiunilor în sold:     337,749,919  337,749,919 
 
 

Aceste situații financiare au fost aprobate azi, 15.02.2019                                                                         
Președinte al Consiliului de Administrație                                         Contabil Șef                                                                                                                                                  
Gherguș Nicolae                                                                          Pali Sandu Mircea                                                                  

 


