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Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar 31.12.2020 Retratari conform IFRS 9 si IFRS 16 Ajustari valorice Explicatii
A 1 2 3

Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care: 9,948,599
     - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 637,384 663,373 25,989.00
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 651,203
Cheltuieli cu comisioane 48,479
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare -276,248 -265,382 -10,865.00
Alte venituri din exploatare 99,837
Cheltuieli administrative generale din care 2,174,821 2,053,071 -121,750.00
     - Cheltuieli cu personalul, din care: 1,445,578
           - Salarii 1,406,719
           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 38,859
                - cheltuieli aferente pensiilor
     - Alte cheltuieli administrative 729,243 607,493 -121,750.00

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale 67,530 175,939 108,409.00
 Alte cheltuieli de exploatare 1,650,530
 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru 
datorii contingente si angajamente 9,365,888 8,687,414 -678,474.00
 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor 
pentru datorii contingente si angajamente 7,544,979
 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 4,023,738 4,700,430 676,692.00
      - Pierdere
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul activitatii extraordinare
      - Profit
      - Pierdere

Venituri totale 18,244,618
Cheltuieli totale 14,220,880 13,544,188 -676,692
Rezultatul brut
      - Profit 4,023,738 4,700,430 676,692
      - Pierdere
Impozitul pe profit 493,866 586,437 92,571
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus
Rezultatul net al exerciţiului financiar
      - Profit 3,529,872 4,113,993 584,121
      - Pierdere
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