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Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar 31.12.2019 Retratari conform IFRS 9 si IFRS 16 Ajustari valorice Explicatii
A 1 2 3

Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care: 9,482,591
     - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 149,502 180,336 30,834.00
Venituri privind titlurile
      - Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil
      - Venituri din participaţii

      - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate
Venituri din comisioane 701,542
Cheltuieli cu comisioane 22,932
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare -351,014 -363,585 12,572.00
Alte venituri din exploatare 390,766
Cheltuieli administrative generale din care 2,650,916
     - Cheltuieli cu personalul, din care: 1,524,863
           - Salarii 1,483,369
           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 41,494
                - cheltuieli aferente pensiilor
     - Alte cheltuieli administrative 1,126,053 1,001,476 -124,577.00

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale 58,935 162,231 103,296.00
 Alte cheltuieli de exploatare 2,153,013
 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru 
datorii contingente si angajamente 10,257,138 10,558,594 301,456.00
 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor 
pentru datorii contingente si angajamente 8,407,823
 Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter 
de imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul 
societăţilor comerciale legate
 Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care 
au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor si a 
părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate
Rezultatul activitatii curente
      - Profit 3,339,272 3,015,691 -323,581.00
      - Pierdere
Venituri extraordinare

Exercitiul financiar

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2019
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Cheltuieli extraordinare
Rezultatul activitatii extraordinare
      - Profit
      - Pierdere

Venituri totale 18,982,722
Cheltuieli totale 15,643,450 15,967,031 323,581
Rezultatul brut
      - Profit 3,339,272 3,015,691 -323,581
      - Pierdere
Impozitul pe profit 447,776 398,592 -49,184
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus
Rezultatul net al exerciţiului financiar
      - Profit 2,891,496 2,617,099 -274,397
      - Pierdere
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