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1. Prezentarea Societatii 

Capital Leasing IFN SA este o institutie financiara nebancara infiintata in anul 2000, detinand toate 
avizele si licentele de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei. Societatea este inregistrata 
la Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/19782/2007, Cod Unic de 
Inregistrare 13603194. 

Societatea are un capital social subscris si varsat in cuantum de 10.360.000 lei impartit in 207.200 
actiuni a cate 50 lei fiecare. Actionariatul societatii este integral privat romanesc. 

Sediul social al societatii este situat in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 25, Tronson 1, bl. 105C, parter, 
sector 3. 

Organizata ca societate comerciala pe actiuni, in concordanta cu prevederile legislative care 
reglementeaza conditiile de acces ale institutiilor financiare nebancare la activitatea de creditare 
(Legea nr. 93/08.04.2009 cu normele si reglementarile aplicabile emise de B.N.R.), Capital Leasing IFN 
SA indeplineste toate conditiile necesare desfasurarii activitatii de creditare in sistem leasing financiar, 
fapt confirmat si de luarea in evidenta si inscrierea societatii in Registrul General tinut de Banca 
Nationala a Romaniei sub numarul RG-PJR-41-110205/18.12.2007.  

Obiectul principal de activitate al societatii este finantarea in sistem leasing financiar a achizitionarii de 
autovehicule, imobile si echipamente de catre persoane juridice, Cod CAEN 6491 – Leasing financiar. 

Pe parte de autovehicule, societatea ofera un produs de finantare rapid, pentru o gama variata de 
autovehicule noi sau second hand de provenienta interna sau externa. 

Pe partea de echipamente, societatea ofera finantare pentru echipamente agricole, medicale sau din 
domeniul energiei regenerabile. 

Pe partea de imobile, societatea ofera finantare pentru investitii in fabrici sau hale industriale, centre 
comerciale, cladiri de birouri sau centre logistice stabilind parteneriate cu numerosi dezvoltatori 
imobiliari. 

Societatea este autorizata sa desfasoare printre altele si urmatoarele activitati secundare de creditare: 

- COD CAEN 6492: Alte activitati de creditare, constand in : acordare de credite de consum, 
credite imobiliare fara credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de 
scontare, forfetare, acordarea de microcredite cu mentiunea ca microcreditarea nu se 
deruleaza in conditiile stabilite de legea nr. 240/2005; 

- COD CAEN 6499: Alte intermedieri financiare n.c.a. – operatiuni de factoring, emiterea de 
garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului; 

- COD CAEN 6619: Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si 
fonduri de pensii – servicii de consultant legate de actvitatile de creditare. 
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Activitatea de finantare a tranzactiilor comerciale este cea preponderenta dintre activitatile secundare 
autorizate desfasurate. Societatea ofera servicii de finantare  a tranzactiilor comerciale pentru 
optimizarea fluxurilor financiare si solutionarea problemelor legate de lichiditatea imediata, fidelizarea 
clientilor prin acordarea directa de credite la achizitie. Creditul comercial acordat de societate ofera 
clientilor sustinerea financiara pentru optimizarea cash-flow-ului, prezentat sub urmatoarele forme: 
creditul pentru activitatea curenta (credit capital de lucru) si creditul pentru investitii. 

Capital Leasing IFN SA este prima institutie financiara nebancara din Romania care a promovat 
operatiunile financiare alternative (leasing, credite) ca solutie financiara pentru sustinerea sectorului 
privat (cu preponderenta pentru sustinerea IMM-urilor), prin conceptul de leasing creativTM, sistem de 
finantare creativTM (marci inregistrate ale Emitentului). 

Capital Leasing IFN SA presteaza orice tip de activitate de creditare cash si non-cash (factoring, 
scontare, leasing financiar, credite, scrisori de garantie bancara etc.). 

 

2. Conducerea, administrarea si reprezentarea societatii 

Administrarea societatii este realizata de catre un Consiliu de Administratie compus din dl. Viorel-Iuliu 
NICA in calitate de Presedinte, dna. Andreea Elena BODIN, dl. Razvan Calin NEGOITA ambii in calitate 
de membrii. Dna. Nicoleta BUCUR detine functia executiva de Director General si dna. Daniela Beatris 
BUCSA detine functia de Director General Adjunct in cadrul Institutiei. 

Atributiile Consiliului de Administratie sunt: 
 

a) aproba structura organizatorica a societatii; 
b) aproba incheierea de contracte de inchiriere de catre societate, in calitate de locator sau 

locatar; 
c) stabileste tactica si strategia de marketing; 
d) prezinta spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in termenul prevazut de 

lege de la incheierea anului financiar, situatia financiara anuala a societatii, contul de profit si 
pierderi din anul precedent si proiectul de activitate si buget pe anul in curs; 

e) aproba incheierea de catre Directorul General de acte juridice in numele si in contul 
Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa 
schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare este 
de peste 10%, dar nu mai mult de jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data 
incheierii actului juridic; 

f) este informat de catre Directorul General cu privire la organizarea sistemului intern si de 
implementarea masurilor necesare pentru identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor 
semnificative ; 

g) aproba externalizarea unor activitati ale societatii; 
h) este responsabil pentru supravegherea activitatii Directorului General si conformitatii 

activitatii acestuia cu strategiile si politicile stabilite de Consiliul de Administratie; 
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i) controleaza implementarea de catre Directorul General a recomandarilor formulate de 
auditul intern, de auditorul financiar si de Banca Nationala a Romaniei cu privire la deficientele 
sistemului de control intern si examinarea efectului masurilor implementate; 

j) aproba politica de instruire a personalului; 
k) stabileste nivelul de salarizare al personalului angajat cu respectarea limitei minime de 

salarizare prevazuta de lege; 
l) aproba nivelul dobanzilor, taxelor si comisioanelor practicate de societate; 
m) aproba termenii si conditiile contractului de mandat incheiat intre societate si Directorul 

General; 
n) numeste auditorii interni;  
o) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor. 

 

Directorul General are urmatoarele atributii delegate de catre Consiliul de Administratie: 

(a) angajarea si concedierea personalului societatii, stabilirea drepturilor si obligatiilor 
acestuia, cu respectarea prevederilor organigramei si liniilor directoare aprobate de catre 
Consiliul de Administratie; 

(b) stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor personalului pe compartimente cu 
respectarea prevederilor organigramei si liniilor directoare aprobate de catre Consiliul de 
Administratie; 

(c) incheierea de acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca 
bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in 
garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare nu depaseste 10% din 
valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic. Directorul 
General poate delega, cu titlu permanent sau temporar, altor persoane cu functii de 
conducere in cadrul societatii competente pe plafoane valorice, expres determinate, 
incheierea unor acte juridice prin care societatea sa dobandeasca, sa inchirieze, sa 
instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunurile aflate in patrimoniul 
societatii, in limita prevazuta mai sus. Pentru incheierea  de acte juridice in numele si in 
contul societatii peste limita de mai sus, Directorul General va avea nevoie de aprobarea 
Consiliului de Administratie (pentru actele a caror valoare nu depaseste jumatate din 
valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic) sau, respectiv, de 
aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (pentru actele a caror valoare 
depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului 
juridic);   

(d) incheierea contractelor de publicitate, sponsorizari si mecenat, in conditiile legii; 
(e) aprobarea operatiunilor de incasari si plati in limitele stabilite prin hotarare a Consiliului 

de Administratie. 

Pe langa atributiile delegate de catre Consiliul de Administratie, Directorul General are urmatoarele 
atributii principale: 

(a)     elaboreaza strategia si programul anual de activitate ale societatii, proiectul bugetului de 
venituri si cheltuieli si proiectul programului de investitii, pe care le supune dezbaterii 
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Consiliului de Administratie, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a 
Actionarilor; 

(b)      implementeaza strategiile generale si politicile referitoare la cadrul de administrare a 
activitatii societatii, aprobate de Consiliul de Administratie; 

(c)     asigura organizarea sistemului de control intern si ia masurile necesare pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semnificative ; 

(d)     supune aprobarii Consiliului de Administratie structura organizatorica a societatii; 
(e)     se asigura ca toate activitatile societatii sunt realizate de personal calificat, avand 

experienta si cunostintele necesare; 
(f)     asigura instruirea corespunzatoare a personalului societatii prin implementarea politicilor 

de pregatire, care vor fi revizuite anual si supuse spre aprobare Consiliului de 
Administratie; 

(g)     propune spre aprobarea Consiliului de Administratie nivelul dobanzilor, taxelor si 
comisioanelor practicate de societate; 

(h)      rezolva orice alte probleme stabilite in sarcina sa de Consiliul de Administratie al societatii 
si aduce la indeplinire hotararile luate de acesta; 

(i)     exercita orice alte atributii, cu exceptia celor aflate in competenta exclusiva a Adunarii 
Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al societatii. 

 

3. Managementul riscului 

Responsabilitatile ce tin de managementul riscului revin Directorului General ce are atributii de 
organizare a sistemului de control intern si luarea de masuri necesare pentru identificarea, evaluarea, 
monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, cu informarea Consiliului de Administratie. 

Profilul de risc asumat de CAPITAL LEASING I.F.N. S.A. pentru anul 2021, in concordanta cu strategia de 
risc semnificativ, in parte a fost stabilit de risc mediu. Definirea profilului de risc s-a efectuat prin 
agrearea tipurilor de risc la care este expusa institutia financiara, in functie de dimensiunea impactului 
pe care fiecare risc il poate produce asupra reputatiei si/sau profilului. 

In cadrul activitatii de administrare a riscului, institutia financiara dispune de proceduri specifice de 
administrare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor.  

Administrarea riscurilor se concentreaza pe urmatoarele categorii de riscuri:  

Riscul de credit 

Riscul de credit reprezinta riscul inregistrarii pierderii sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca 
urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale. Riscul de credit continua sa 
fie riscul cu cel mai mare impact asupra profitabilitatii institutiei financiare, fiind evaluat si monitorizat 
atat la nivelul fiecarui client/grup de clienti cat si la nivel de portofoliu. Riscul de credit este diminuat 
printr-un grad confortabil de acoperire cu provizioane a pierderilor asteptate din activitatea de 
creditare (8,36% la iunie 2021). 
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Rata creditelor neperformante a scazut  fata de anul precedent, de la 31,32% la iunie 2020 la 8,36% la 
iunie 2021. Raportat la sectorul bancar rata creditelor neperformante inregistrate de institutie se 
situeaza putin peste rata medie (sursa BNR). 

Pentru a preintampina riscul de credit societatea va proceda la o crestere a exigentei in ceea ce 
priveste clientii acceptati la finantare precum si la intensificarea efortului de recuperare a creantelor 
aferente contractelor cu intarzieri mari. 

Riscul de lichiditate 

Datorita intarzierilor inregistrate la incasarea creantelor de la clienti, mai ales in cazul creditelor 
neperformante, exista un risc de lichiditate care poate pune in dificultate societatea. Pentru a atenua 
acest risc s-au intreprins demersuri in vederea atragerii a noi surse de finantare, atat din sectorul 
bancar cat si din surse proprii ale actionariatului. In semestrul I 2021 societatea si-a mentinut o buna 
situatie a portofoliului, mentinere care se reflecta si prin scaderea Ratei creditelor neperformante sub 
nivelul inregistrat la iunie 2020. Aceasta stabilitate contribuie si la nivelul lichiditatilor de care dispune 
societatea. 

Riscul de piata 

Riscul de piata reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care 
apar din fluctuatiile pe piata a preturilor, ratei dobanzii si cursului valutar. Cele doua componente ale 
riscului de piata cu impact semnificativ asupra  activitatii desfasurate de Capital Leasing IFN SA sunt 
riscul de rata a dobanzii si riscul valutar, care sunt monitorizate si raportate cu periodicitate lunara. 

In semestrul I 2021 Capital Leasing IFN SA s-a orientat catre noi piete crescand ponderea contractelor 
de credit  si de leasing imobiliar din portofoliu.  

Societatea inregistreaza imprumuturi primite de la institutiile de credit precum si un imprumut 
obligatar obtinut in urma unei emisiuni de obligatiuni efectuata in anul 2019.  

Din perspectiva riscului valutar, expunerea la riscul valutar s-a mentinut, pozitia valutara lunga pe 
moneda EURO fiind de 90,60% la 30.06.2021.  

Riscul operational 

Este definit ca fiind riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care este 
determinat fie de factori interni (utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate, ori 
care nu si-au indeplinit functia in mod corespunzator) fie de factori externi (conditii economice, 
progres tehnologic). Riscul se monitorizeaza lunar si se raporteaza trimestrial. 

Astfel, la data de 30.06.2021, clientii neincasati in cuantum de 2.211.165,91 lei, din care 1.621.139,79 lei 
cu termen de neincasare peste 60 de zile pot afecta activitatea operationala a societatii. Din totalul 
clientilor neincasati la 30.06.2021, suma de 123.979,50 lei este datorata de societatea comerciala 
Capital Fleet Services SA, reprezentand 5,61% din totalul clientilor neincasati.  
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4. Activitatea de creditare  

Finantarea operatiunilor se realizeaza atat din credite bancare, contractate de la bancile comerciale 
din Romania, din obligatiuni emise in anul 2019 si apoi cotate la Bursa de Valori cat si din fondurile si 
capitalurile proprii ale societatii.  

Bunurile finantate sunt achizitionate atat de pe piata  interna cat si din import, ponderea principala a 
acestora fiind mijloacele de transport auto, echipamente din domeniul medical si imobilele. 

Impozitul pe venitul microintreprinderilor, alte impozite si taxe locale, precum si contributiile salariale 
au fost calculate si virate la termenele prevazute de legislatia in vigoare. 

Societatea are incheiate contracte de leasing financiar doar in calitate de locator. 

Contractele de leasing financiar sunt acordate in conditii diferite, in functie de solicitarile clientilor si 
de clasa de risc in care acestia se incadreaza, astfel: perioada contractului variaza intre 12 luni - 60 luni 
pentru finantarea autovehiculelor, ambarcatiunilor si echipamentelor, iar in cazul finantarii imobilelor 
intre 12 luni - 120 luni; avansul achitat de utilizator variaza intre 0-30% din pretul de achizitie a bunului 
finantat; valoarea reziduala variaza intre 0 - 20% din valoarea bunului finantat. 

In calitate de locator, societatea avea in derulare, la data de 30.06.2021, un numar de 158 contracte 
de leasing financiar pentru finantarea de autovehicule, echipamente industriale si imobile si 12 
contracte de credit acordate pe termen scurt sau mediu. Capitalul neajuns la scadenta la 30.06.2021 
este in valoare de 21.038.808 lei si dobanda in valoare de 4.322.511 lei. 

 

Activitatea de creditare la 30.06.2021 se prezinta astfel: 

EXPUNERI BRUTE 30.06.2021 

Dupa tipul finantarii : din care   

-       leasing 18.799.512 

-       credite 2.239.296 

Dupa tipul clientelei   

-       persoane juridice 21.021.763 

-       persoane fizice 17.045 

Dupa tipul de bunuri finantate:                                                                    

-       bunuri imobile  9.685.670 

-       bunuri mobile 9.113.842 

Expunerile brute inregistrate fata de persoane juridice detin un procent de 99,92 % din totalul 
finantarilor acordate de institutia financiara, din care 10,01 % catre persoane afiliate. 
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5. Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ sem. I 2020 vs. sem. I 2021 

  30.06.2020 30.06.2021 2021/2020 

Active imobilizate 3.755.916 2.852.180 -903.736 

Active circulante, din care: 20.249.654 26,766,239 6,516,585 

-Creante asupra clientelei 13,936,350 20,645,152 6,708,802 

Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate 337,613 389,486 51,873 

Total Activ 24,343,183 30,007,905 5,664,722 

    

Capitaluri proprii 3,703,181 8,685,010 4,981,829 

Datorii totale 20,202,718 20,803,154 600,436 

Provizioane 16,804 28,094 11,290 

Venituri inregistrate in avans si datorii angajate 420,480 491,647 71,167 

Total Pasiv 24,343,183 30,007,905 5,664,722 

 

In semestrul I 2021 din totalul activului societatii în valoare de 30.007.905 lei, ponderea majoritara 
este detinuta de creantele asupra clientelei, ele reprezentând 68,80 % din totalul activelor. 

In semestrul I 2021 imobilizarile necorporale si corporale au înregistrat o scadere cu  29,85%, respectiv 
cu 23,84%  fata de semestrul I 2020. 

In semestrul I 2021 pasivul societatii este compus în proporţie de 51,41% din datoriile catre institutiile 
de credit, care au înregistrat o crestere fata de semestrul I 2020 cu 4,10%.  

 

6. Evolutia contului de profit si pierdere comparativ sem. I 2020 vs. sem. I 2021 

Contul de profit si pierdere (lei) 30.06.2020 30.06.2021 2021/2020 

Cifra de afaceri 1,218,494 1,364,161 145,667 

Venituri din exploatare 3,208,187 7,437,348 4,229,161 

Cheltuieli din exploatare 7,851,421 7,263,166 -588,255 

Rezultatul din exploatare -4,643,234 174,182 4,817,416 

Rezultatul financiar 56,602 50,379 -6,223 

Rezultatul brut -4,586,632 224,561 4,811,193 

Rezultatul net -4,600,331 198,807 4,799,138 

In semestrul I 2021 cifra de afaceri a inregistrat o crestere in proportie de 11,95% fata de semestrul I 
2020. 
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In semestrul I 2021 veniturile din exploatare au inregistrat o crestere in proportie de 131,82% fata de 
semestrul I 2020, generata de cresterea volumului contractelor nou acordate si a valorificarii unor 
active.  

In semestrul I 2021 cheltuielile din exploatare au inregistrat o scadere in proportie de 7,49% fata de 
semestrul I 2020. Scaderea cheltuielilor de exploatare a fost generata de reducerea cheltuielilor cu 
provizioanele constituite pentru creditele neperformante, aceste cheltuieli reprezentand 68.25% in 
totalul cheltuielilor de exploatare. 

Raportarea contabila aferenta semestrului I 2021 este intocmita potrivit reglementarilor prevazute in 
Ordinul BNR nr. 10/2012, respectiv Legea contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile si completarile 
ulterioare. Raportarea contabila aferenta semestrului I 2021 nu a fost auditata. 

La 30.06.2021 societatea nu figureaza cu datorii restante fata de nicio entitate (bugetul de stat, 
bugetul asigurarilor de stat, institutiile financiare cu care colaboreaza sau investitorii in obligatiunile 
emise). 

              

 

     Viorel Iuliu NICA 

         Presedinte  

  Consiliu de Administratie 
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       modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) instituţii emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este 
       limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din  
       Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

 Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

30.06.2021la data de

Formular VALIDAT

Dorin-Ionut 
Chirea

Digitally signed by 
Dorin-Ionut Chirea 
Date: 2021.08.11 
16:12:49 +03'00'
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de  30.06.2021

F10 - pag. 1

Cod 10 - lei -

ACTIV Cod 
pozitie Sold la:

    01.01.2021 30.06.2021

A B 1 2

Casa şi alte valori 010 19.982 43.455

Creanţe asupra instituţiilor de credit (poz.033 + 036) 030 181.234 641.893

      - la vedere 033 178.802 641.893

      - alte creanţe 036 2.432

Creanţe asupra clientelei 040 14.258.066 20.645.152

Obligatiuni si alte titluri cu venit fix (poz.053 + 056) 050

     - emise de organisme publice 053

     - emise de alţi emitenţi, din care: 056

          - obligatiuni proprii 058

Acţiuni si alte titluri cu venit variabil 060

Participaţii, din care: 070

      - participaţii la instituţii de credit 075

Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 080

      - părţi în cadrul instituţiilor de credit 085

Imobilizări necorporale, din care: 090 110.770 95.708

      - cheltuieli de constituire 093

      - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu 
oneros 096

Imobilizări corporale, din care: 100 3.134.230 2.756.472

      - terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor 
proprii 105 2.748.210 2.697.759

Capital subscris nevărsat 110

Alte active 120 5.858.376 5.435.739

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 130 303.370 389.486

Total activ (poz.010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 
100 + 110 + 120 + 130   ) (450) 140 23.866.028 30.007.905
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DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Cod 
pozitie Sold la:

    01.01.2021 30.06.2021

A B 1 2

Datorii privind instituţiile de credit (poz.303 + 306) 300 9.735.680 15.427.586

      - la vedere 303

      - la termen 306 9.735.680 15.427.586

Datorii privind clientela (poz.317 + 318) 310

      - la vedere 317

      - la termen 318

Datorii constituite prin titluri (poz.323 + 326) 320 3.745.000 3.745.000

      - obligaţiuni 323 3.745.000 3.745.000

      - alte titluri 326

Alte datorii 330 1.522.332 1.630.568

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 340 355.117 491.647

Provizioane (poz.353 + 355 + 356) 350 28.094 28.094

      - provizioane pentru pensii si obligaţii similare 353

      - provizioane pentru impozite 355

      - alte provizioane 356 28.094 28.094

Datorii subordonate 360

Capital social subscris 370 10.360.000 10.360.000

Prime de capital 380

Rezerve (poz.392 + 394 + 399) 390 472.391 472.391

      - rezerve legale 392 472.391 472.391

      - rezerve statutare sau contractuale 394

      - alte rezerve 399

Rezerve din reevaluare 400 591.787 591.787

Actiuni proprii (-) 410

Rezultat reportat        

 - Profit 423 0 0

 - Pierdere 426 3.130.151 2.937.975

  Rezultatul perioadei de raportare   (din Formular 20)  

 - Profit   (F20.243) 433 195.556 198.807

 - Pierdere  (F20.246) 436 0 0
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Repartizarea profitului 440 9.778

Total datorii si capitaluri proprii (poz.300 + 310 + 320 + 330 + 340 
+ 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 
- 440 ) (140)

450 23.866.028 30.007.905

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI Cod 
pozitie Sold la:

    01.01.2021 30.06.2021

A B 1 2

Datorii contingente, din care: 600

 - acceptări si andosări 603

 - garanţii si active gajate 606

Angajamente, din care: 610

 - angajamente aferente tranzacţiilor de vînzare cu posibilitate de 
răscumpărare 615

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular VALIDAT
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2021

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

DENUMIREA INDICATORULUI Cod 
pozitie Realizari aferente perioadei de raportare

    01.01.2020- 
30.06.2020

01.01.2021- 
30.06.2021

A B 1 2

Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care: 010 1.125.072 1.265.387

     - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix 015

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 020 484.904 471.309

Venituri privind titlurile (poz. 033 + 035 + 037) 030

      - Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil 033

      - Venituri din participaţii 035

      - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 037

Venituri din comisioane 040 68.762 98.480

Cheltuieli cu comisioane 050 78.936 71.957

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060 56.602 50.379

Alte venituri din exploatare 070 154.848 1.115.989

Cheltuieli administrative generale (poz. 083 + 087) 080 626.936 712.143

     - Cheltuieli cu personalul, din care: 083 401.328 455.513

           - Salarii 084 424.648 455.060

           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085 9.223 10.453

                - cheltuieli aferente pensiilor 086

     - Alte cheltuieli administrative 087 225.608 256.630

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale 090 150.943 127.049

 Alte cheltuieli de exploatare 100 128.198 923.901

 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii 
contingente si angajamente 110 6.381.504 4.956.807

 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru 
datorii contingente si angajamente 120 1.859.505 4.957.492

 Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de 
imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor 
comerciale legate

130

 Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au 
caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul 
societăţilor comerciale legate

140

REZULTATUL ACTIVITATII CURENTE

      - Profit       (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 -090 - 100 - 110 
+ 120 - 130 +140)

153 0 224.561

      - Pierdere (- (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 -090 - 100 - 
110 + 120 - 130 +140))

156 4.586.632 0



Navigare rapidă

F20 - pag. 2

Venituri extraordinare 160

Cheltuieli extraordinare 170

REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE

      - Profit       (poz. 160 - 170) 183 0 0

      - Pierdere  (poz. 170 - 160) 186 0 0

Venituri totale 190 3.264.789 7.487.727

Cheltuieli totale 200 7.851.421 7.263.166

REZULTATUL BRUT

 - Profit        (poz. 190 - 200) 213 0 224.561

 - Pierdere  (poz. 200 - 190) 216 4.586.632 0

Impozitul pe profit 220

Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus 230 13.699 25.754

REZULTATUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE

 - Profit       (poz. 213 - 216 - 220 - 230) 243 0 198.807

 - Pierdere  (poz. 216 + 220 + 230 - 213) 246 4.600.331 0

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular VALIDAT
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DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de  30.06.2021

  I. Date privind rezultatul înregistrat Cod 
poziţie Nr. unităţi Sume

A B 1 2
 Unităţi care au înregistrat profit        (F30.01.2=F20.243.2) 101 1 198.807

 Unităţi care au înregistrat pierdere  (F30.02.2=F20.246.2) 102 0 0

 Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103 0 0

din care:

  II  Date privind plăţile restante
Cod 

poziţie
Total,  

col. 2+3

Pentru 
activitatea 

curentă

Pentru 
activitatea de 

investiţii

A B 1=2+3 2 3

Plăţi restante – total  (poz.202+206+212 la 214 +215+ 216+221) 201

  Furnizori restanţi – total (poz. 203 la 205) 202

      - peste 30 de zile 203

      - peste 90 de zile 204

      - peste 1 an 205

  Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total 
        (poz. 207 la 211) 206

     - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de 
angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207

     - Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate  208

     - Contribuţia pentru pensia suplimentară 209

     - Contribuţii pentru  bugetul asigurărilor pentru şomaj 210

     - Alte datorii sociale 211

  Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte 
fonduri 212

  Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit 
la bugetul de stat, din care:  214

     - contributia asiguratorie pentru munca    214a 
(971)

  Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215

  Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă – total  
      (poz. 217 la  220)

216

    - restante până la 30 de zile 217

    - restante după 30 de zile 218

    - restante după 90 de zile 219

    - restante după 1 an 220

 Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
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 III. Număr de salariaţi
Cod  

poziţie 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

  Număr mediu de salariaţi 301 13 13

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie 302 13 13

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
subvenții încasate și creanțe restante

Cod 
poziţie Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
public, primite în concesiune, din care: 401

  - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri  1) 403

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404

  - impozitul datorat la bugetul de stat 405

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 406

  - impozitul datorat la bugetul de stat 407

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408

  - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409

  - subvenţii aferente veniturilor, din care: 410

      - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 411

      - subvenții pentru energie din surse regenerabile 412

      - subvenții pentru combustibili fosili 413

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 414 2.197.007

  - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 415

  - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 416 2.197.007

 V. Tichete acordate salariaţilor Cod 
poziţie Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 502

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - 
dezvoltare **)

Cod 
poziţie 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 601

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra 
mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 602

  - după surse de finanţare (603=604+605) 603 0 0

         - din fonduri publice 604

         - din fonduri private 605

  - după natura cheltuielilor (606=607+608) 606 0 0

         - cheltuieli curente 607

         - cheltuieli de capital 608
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 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Cod 
poziţie 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 701

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra 
mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 702

VIII.  Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod 
poziţie 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

 IX.  Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod 
poziţie 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

 X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului 
cf. Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului 

delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare

Cod 
poziţie 

 
30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 2) 1000 
(904)

 XI. Capital social vărsat ****)  Cod 
pozitie 30.06.2020 30.06.2021

(909 - 
920) Suma (lei) % 3) Suma (lei) % 3)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat 3),     
  (poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)

1100 
(909)

10.360.000 X 10.360.000 X

  - deţinut de instituţii publice, (poz. 1111+1112) 1110

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113

       - cu capital integral de stat 1114

       - cu capital majoritar de stat 1115

       - cu capital minoritar de stat 1116

  - deţinut de regii autonome 1117

  - deţinut de societăţi cu capital privat 1118 5.180.000  50,00 5.180.000  50,00

  - deţinut de persoane fizice 1119 5.180.000  50,00 5.180.000  50,00

  - deţinut de alte entităţi 1120
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XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Cod pozitie 
(972) 2020 2021

A B 1 2

- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1120a

XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod pozitie 
(973) 2020 2021

A B 1 2

- dividende interimare repartizate 4) 1120b

XIV.   Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****) Cod pozitie 
(921-924) 30.06.2020 30.06.2021

A  B 1 2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:  1121

    - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate  1122

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), 
 din care:  1123

    - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate  1124

XV.  Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare Cod pozitie 
(925-928) 30.06.2020 30.06.2021

A  B 1 2

Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:  1125

    - inundatii 1126

    - seceta 1127

    - alunecari de teren 1128

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             F30 - pag.4 
  
 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în 
vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de 
acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite 
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26.10.2012 de stabilire a normelor în 
aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27.10.2012. 
 ****) Se raportează doar de către instituţii, altele decat instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale 
administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc). 
 2) Se va completa de către entităti, altele decat instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea 
inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut 
după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 
 3) La secţiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la 
poz. 1100. 
 4) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților 
nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
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  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

   Semnătura _________________________________   Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular VALIDAT    Semnătura _________________________________ 

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001
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CAPITAL LEASING IFN S.A. 
J40/19782/2007, EUID: ROONRC.J40/19782/2007 

C.U.I. 13603194, C.I.F. RO13603194  
Registrul General al BNR: RG –PJR – 41 – 110205 / 18.12.2007 

Operator de date cu caracter personal nr. 6334 
Bucuresti, Str. Sf. Vineri, nr. 25, Tronson 1, bl. 105C, parter, sector 3 

Capital subscris si varsat 10.360.000 lei 
tel.: 021/327.21.31; fax: 021/ 327.21.30 

www.capital-leasing.ro; mail: office@capital-leasing.ro 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

Conform art. 223, lit. B, din Regulamentul ASF nr 5/2018 

 

 

 

 Subsemnatul Nica Iuliu Viorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie al societatii Capital Leasing IFN SA, cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, 

nr. 25, Tronson 1, bl. 105C, parter, Sector 3, avand CUI 13603194, numar de ordine in 

Registrul Comertului J40/19782/2007, declar pe propria raspundere, ca dupa cunostintele 

mele, Raportul Consiliului de Administratie, prevazut in art.223 lit. B alin 1 lit. b, prezinta 

in mod corect si complet informatiile despre emitent si Raportarea contabila semestriala la 

30/06/2021 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o 

imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si 

contului de profit si pierdere ale societatii. 

 

 

Data: 16.08.2021 

 

 

 

 

Nica Iuliu Viorel 

Presedinte Consiliu de Administratie 

 

 

                              

 

 

 

 

                                          

 


