Concluziile evaluării poziţiei financiare, având la bază situațiile financiare
auditate, pe anul 2020
• Societatea a înregistrat la sfârșitul anului 2020 o pierdere contabila de 702,018 lei, pierdere care
va fi acoperita din profiturile aferente exercitiilor financiare viitoare;
• Totalul activelor la finalul anului 2020 este 5,723,400 lei, totalul datoriilor este 292,088 lei iar
capitalurile proprii sunt de 5,431,312 lei.
• Activele Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii SAFPF SA, la 31
decembrie 2020 au fost de 92,841,032.34 lei, înregistrându-se o creștere de 20.57% față de
valoarea acestora la 31.12.2019.
Principalele caracteristici ale cadrului privind aplicarea principiilor și practicilor
de raportare financiară, inclusiv de raportare prudențială
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile
contabile generale prevăzute mai jos, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele
tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se
produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt
înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
1. Principiul continuităţii activităţii - societatea îşi desfăşoară activitatea in mod normal într-un
viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.
2. Principiul permanenţei metodelor - metodele de evaluare a elementelor patrimoniale sunt
aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul, asigurând comparabilitatea în timp
a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenţei - evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut pe o baza prudenta şi în
special: s-a inclus numai profitul realizat la data bilanţului; s-a ţinut cont de toate ajustările de
valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și
de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exerciţiului financiar încheiat, sau pe
parcursul unui exercițiu anterior.
4. Principiul independenţei exerciţiului - au fost luate în calcul toate veniturile şi cheltuielile
aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii - elementele de activ sau de
datorii au fost evaluate separat.
6. Principiul intangibilităţii - bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar coincide cu bilanţul
de închidere al exerciţiului financiar precedent.
7. Principiul necompensării - nu au fost efectuate compensari între elementele de activ şi de
datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli.
8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului - prezentarea valorilor din cadrul
elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere s-a facut ţinându-se seama și de fondul
economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate şi nu numai de forma juridică a acestora.
9. Principiul pragului de semnificaţie - orice element care are valoare semnificativă a fost
prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare

