
Raport  anual  Situaţii Consolidate 

 

La situaţia din 31 decembrie  2012 şi 31 decembrie  2013 BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.  deţinea 

98,99%  din acţiunile Ceproserving  S.A.-  fapt ce permite a considera întreprinderea dată  ca   

subsidiara Băncii. 

Modificările Poziţiei financiare: 

În  rezultatul  consolidării  situaţiilor financiare  ale  BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.   cu subsidiara  

Ceproserving  S.A.  o modificare esenţială  spre creştere a suferit articolul  Poziţiei financiare „ 

Mijloace fixe „ (cu 35,5 mln lei in 2013 şi cu 39,4 mln lei în 2012 ) şi Rezerve din reevaluarea 

mijloacelor fixe ( cu 37,8 mln lei în 2013 şi cu 35,3 mln lei în 2012 ). Modificarea a fost influenţată 

de includerea în rapoartele financiare consolidate a costului  clădirii susidiarei şi a reevaluării acestei 

la preţul de piaţă.  

 Modificări neesenţiale au suferit  şi  alte articole alePoziţiei Financiare: 

Numerar şi depozite la alte bănci  creşterea grupului faţă de bancă a consituit 13 mii lei în 2013 şi  

5 mii lei în 2012; 

La consolidarea titlurilor de participare din „Grup” au fost excluse acţiunile Ceproserving  S.A. 

astfel constatăndu-se o diminuare a acestui articol cu 2,7 mln lei  atît în 2013 cât şi  în 2012; 

O modificare ne semnificativă s-a înregistrat şi  la articolul Alte active creşterea grupului faţă de 

bancă a consituit 1,5 mln lei în 2013 şi  1,2 mln lei în 2012. 

La consolidarea depozitelor din „Grup” au fost excluse  depozitele ( sumele în conturi) ale  

Ceproserving  S.A. astfel constatăndu-se o diminuare a acestui articol cu 3,8 mln lei   în 2013  şi  cu 

4,1 mln lei  în 2012; 

Suma  Altor obligaţiuni  în rezultatul consolidării s-a majorat cu 1 mln lei în 2013 şi cu 1,2 mln lei 

în 2012. 

La consolidarea situaţiilor financiare Profitul nerepartizat  al „Grupului”  s-a diminuat faţă de 

Profitul nerepartizat  al Băncii  cu 5,6 mln lei în 2013 şi cu 2 mln lei în 2012. Diminuarea s-a produs 

ca rezultat al pierderilor înregistrate de subsidiara băncii. 

Modificarea articolelor Rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe şi a Profitului nerepartizat   a  dus 

la modificarea automată a Capitalului propriu atribuit acţionarilor  spre majorare cu 32,2 mln lei în 

2013 şi cu 35,9 mln lei în 2012.  

 

Modifăcările  Rezultatului  global: 



În  rezultatul  consolidării  situaţiilor financiare aferente Rezultatului global  ale  BC „BANCA 

SOCIALĂ” S.A.   cu subsidiara  Ceproserving  S.A.  s-au  modificat următoarele articole ale 

raportului: 

Alte venituri operaţionale  - la consolidare  din „Grup” a fost exlusă suma dividendelor  primită de 

la subsidiară,  diminuarea constituind  871 mii lei în 2013 şi 436 mii lei în 2012.   

Cheltuieli operaţionale -creşterea grupului faţă de bancă a consituit 2,8 mln lei în 2013 şi  1,4 mln 

lei în 2012; 

Reevaluarea mijloacelor fixe -  creşterea Grupului  a constituit 6,1 mln lei in 2012. 

Modificarea articolelor Alte venituri operaţionale, Cheltuieli operaţionale şi a Reevaluării 

mijloacelor fixe  a  dus la modificarea Venitului pînă la impozitare  şi a Rezultatului global spre 

majorare cu 3,7 mln lei în 2013 şi cu 4,3 mln lei în 2012.  

 

 

  


