
















































































































































































Situatii financiare
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institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in
sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Bilant
Incheiat la data de 31 decembrie 2020 (in RON)
ACTIV

Cod

Exercitiul financiar

poziti Nota
e
A

B

Casa si alte valori
Creante asupra institutiilor de credit
- la vedere
- alte creante
Creante asupra clientelei
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
- emise de organisme publice
- emise de alti emitenti, din care:
- obligatiuni proprii
Actiuni si alte titluri cu venit variabil
Participatii, din care:
- participatii la institutii de credit
Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care:
- parti in cadrul institutiilor de credit
Imobilizari necorporale, din care:
- cheltuieli de constituire
- fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros
Imobilizari corporale, din care:
- terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii
Capital subscris nevarsat
Alte active
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate
Total active

010
030
033
036
040
050
053
056
058
060
070
075
080
085
090
093
096
100
105
110
120
130
140

Precedent

Incheiat

1

2

3
4

87.654
2.947.456
2.947.456
-

30.093
4.852.347
4.852.347
-

5

16.747.162
5.000
523.888
85.865
2.846
413.960
590.439
21.401.424

23.996.329
5.000
2.343.006
105.032
1.138
965.993
899.658
33.197.458

6

7

8
9

ADMINISTRATOR,
Director General

INTOCMIT,
Conducatorul departamentului
Financiar Contabil

Paul Catalin Panciu

Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Bilant (continuare)
Incheiat la data de 31 decembrie 2020 (in RON)
DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Cod
pozitie

A

Nota

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

1

2

B

C

Datorii privind institutiile de credit
- la vedere
- la termen

300
303
306

10

6.356.299
6.356.299

4.342.431
4.342.431

Datorii privind clientela
- la vedere
- la termen
Datorii constituite prin titluri
- obligatiuni
- alte titluri
Alte datorii
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
Provizioane, din care:
- provizioane pentru pensii si obligatii similare
- provizioane pentru impozite
- alte provizioane
Datorii subordonate
Capital social subscris
Prime de capital
Rezerve
- rezerve legale
- rezerve statutare sau contractuale
- alte reserve
Rezerve din reevaluare
Actiuni proprii ( -)
Rezultatul reportat
- Profit
- Pierdere
Rezultatul exercitiului financiar
- Profit
- Pierdere
Repartizarea profitului
Total datorii si capitaluri proprii

310
317
318
320
323
326
330
340
350
353
355
356
360
370
380
390
392
394
399
400
410

11

793.648
76.753
716.895
413.627
877.332
6.500.000
7.067.976
174.520
633.420
631.328
2.092
576
201.073
-

140.261
140.261
2.697.282
1.310.562
61.158
61.158
16.238.800
8.147.976
2.874.520
661.770
631.328
30.442
576
1.415.974

1.617.047
21.401.424

1.861.904
33.197.458

ADMINISTRATOR,
Director General
Paul Panciu

12
13

14
15
16

423
426
433
436
440
450

17

INTOCMIT,
Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare

2

Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Bilant (continuare)
Incheiat la data de 31 decembrie 2020 (in RON)
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI

Cod
Pozitie

A
Datorii contingente, din care:
- acceptari si andosari
- garantii si active gajate
Angajamente, din care:
- angajamente aferente tranzactiilor de vanzare cu posibilitate de
rascumparare

ADMINISTRATOR,
Director General
Paul Catalin Pnciu

B
600
603
606
610

Nota
C

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

1

2
-

-

615

INTOCMIT,
Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Contul de profit si pierdere
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 (in RON)
Denumirea indicatorului

Cod
pozitie

Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate
Venituri privind titlurile
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil
- Venituri din participatii
- Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate
Venituri din comisioane
Cheltuieli cu comisioane
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli administrative generale
- Cheltuieli cu personalul, din care:
- Salarii
- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care:
- cheltuieli aferente pensiilor
- Alte cheltuieli administrative
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale
Alte cheltuieli de exploatare
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii
contingente si angajamente
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru
datorii contingente si angajamente
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de
imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor
comerciale legate
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter
de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul
societatilor comerciale legate
Rezultatul activitatii curente
- Profit
- Pierdere
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare

010
015
020
030
033
035
037
040
050
060
070
080
083
084
085
086
087
090
100

Nota

Precedent

Incheiat

6,7
26

2.975.453
555.069
26.475
91.491
18.421
148.331
3.725.740
2.724.028
2.639.803
59.808
1.001.712
34.168
406.977

4.793.853
1.361.364
71.604
95.091
67.230
55.456
4.285.730
3.004.392
2.914.693
87.129
1.281.338
49.849
458.356

110

27

46.298

1.357.195

120

27

110.858

891.998

130

-

-

140

1.617.047
-

1.861.904
-

153
156
160
170

19

Exercitiul financiar

20

21
22
23
24
25

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

Director General,
Paul Catalin Panciu

Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Contul de profit si pierdere (continuare)
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 (in RON)
Denumirea indicatorului

Cod
pozitie

Rezultatul activitatii extraordinare
- Profit
- Pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
- Profit
- Pierdere
Impozitul pe profit
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
Rezultatul net al exercitiului financiar
- Profit
- Pierdere

Nota

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

183
186
190
200

3.547.489
5.164.536

6.755.957
8.617.861

213
216
220
230

1.617.047
1.617.047

1.861.904
1.861.904

243
246

29

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

Director General
Paul Catalin Paciu

Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Situatia modificarilor capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 (in RON)
Sold la 1
Element al capitalului propriu
0

Nota

16

Reduceri

Sold la 31

ianuarie

Total.

prin

Total.

Prin

Decembrie

2019

Din care

transfer

Din care

Transfer

2019

2

3

4

1

15

Capital subscris
Prime de capital
Rezerve legale
Rezerve statutare sau
contractuale
Rezerve din reevaluare
Actiuni proprii(-)
Alte rezerve
Rezultatul reportat:

Cresteri

5

6

7

7.067.976
174.520
631.328

-

-

-

-

7.067.976
174.520
631.328

576

-

-

-

-

576

2.092

-

-

-

-

2.092

497.113

497.113

201.073
-

-

-

-

-

1.617.047 1.617.047

405.851

405.851

1.617.047

Profit nerepartizat
Pierdere neacoperita
Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
Rezultatul exercitiului financiar :
Sold creditor
Sold debitor
Repartizarea profitului:
Sold debitor

698.186

-

405.851

-

-

-

-

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

Director General,
Paul Panciu Catalin

Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Situatia modificarilor capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 (in RON)
Sold la 1
Element al capitalului propriu

Nota

0

1

Capital subscris
Prime de capital
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve din reevaluare
Actiuni proprii(-)
Alte rezerve
Rezultatul reportat:

15
16

Profit nerepartizat
Pierdere neacoperita
Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
Rezultatul exercitiului financiar :
Sold creditor
Sold debitor
Repartizarea profitului

Cresteri

Reduceri

Sold la 31

Ianuarie

Total.

prin

Total.

Prin

Decembrie

2020

Din care

transfer

Din care

Transfer

2020

3

4

5

2

6

7

7.067.976
174.520
631.328
576

1.080.000
2.700.000
-

-

-

-

8.147.976
2.874.520
631.328
576

2.092

28.350

-

-

-

30.442

1.617.047 1.617.047

201.073
201.073

201.073
201.073

1.415.974

-

-

-

-

1.861.904 1.861.904
-

1.617.047

1.617.047

1.861.904
-

201.073

-

1.617.047

-

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT,

Director General
Paul Catalin Panciu

Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Situatia fluxurilor de trezorerie
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 (in RON)
Denumirea indicatorului

Cod
pozitie

Nota

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

Rezultatul net
Componente ale rezultatului net care nu genereaza fluxuri de trezorerie
aferente activitatii de exploatare
± constituirea sau regularizarea provizioanelor
+ cheltuieli cu amortizarea
± alte ajustari aferente elementelor care nu genereaza fluxuri de numerar
± ajustari aferente elementelor incluse la activitatile de investitii sau
finantare
± alte ajustari
Sub-total (rd.01 la 06)
Modificari ale activelor si datoriilor aferente activitatii de exploatare dupa
ajustarile pentru elementele care nu genereaza fluxuri de trezorerie aferente
activtatii de exploatare
± titluri care nu au caracter de imobilizari financiare
± creante privind institutiile de credit
± creante privind clientela
± creante atasate
± alte active aferente activitatii de exploatare
± datorii privind institutiile de credit
± datorii privind clientela
± datorii atasate
± alte datorii aferente activitatii de exploatare
- plati in numerar reprezentand impozitul pe profit
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
(rd.07 la 17)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
- plati in numerar pentru achizitionarea de filiale sau alte subunitati
+ incasari in numerar din vanzarea de filiale sau alte subunitati
+ incasari in numerar reprezentand dividende primite
- plati in numerar pentru achizitionarea de titluri care au caracter de
imobilizari financiare
+ incasari in numerar din vanzarea de titluri care au caracter de imobilizari
financiare
+ incasari in numerar reprezentand dobanzi primite
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active
necorporale si alte active pe termen lung
+ incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, active
necorporale si alte active pe termen lung
- alte plati in numerar aferente activitatilor de investitii
+ alte incasari in numerar din activitati de investitii
Fluxuri de trezorerie din/(utilizate in) activitati de investitii

01

17

-1.617.047

-1.861.904

02
03
04

27
6,7

-64.560
34.168
-396.124

465.197
49.849
-613.250

454.064
-1.589.499

390.740
-1.569.368

-8.329.765
-469.077
80.788
736.007
139.911

-7.538.000
-377.611
-552.033
433.230
2.283.655

18

-9.431.635

-7.320.127

19
20
21

-

-

-

-

-

-

6,7

-491.250

-1.888.134

24

27
28

-

-

(rd.19 la 28)

29

-491.250

-1.888.134

05
06
07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

22
23
24
25
26

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Director General
Paul Catalin Panciu

Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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Note la situatiile scSCOPPPO OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Situatia fluxurilor de trezorerie (continuare)
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 (in RON)
Denumirea indicatorului

Cod
pozitie

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
+ incasari in numerar din datorii constituite prin titluri si datorii
subordonate
- plati in numerar aferente datoriilor constituite prin titluri si datorii
subordonate
+ incasari in numerar din emisiunea de actiuni sau parti
- plati in numerar pentru achizitionarea de actiuni sau parti proprii
+ incasari in numerar din vanzarea de actiuni sau parti proprii
- plati in numerar reprezentand dividende
- alte plati/incasari in numerar aferente activitatilor de finantare
+ alte incasari in numerar din activitati de finantare
Fluxuri de trezorerie din/(utilizate in) activitati de finantare
(rd.30 la 37)
Numerar la inceputul perioadei
± Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare (rd.18)
± Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii (rd.29)
± Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare (rd.38)
± Efectul modificarii cursului de schimb asupra numerarului
Numerar la sfarsitul perioadei
(rd.39 la 43)

Nota

Exercitiul financiar
Precedent

Incheiat

30

6.500.000

9.738.800

31
32
33
34
35
36
37

-4.086.140
8.255.530
10.669.390

-477.690
3.808.350
-3.892.868
1.879.000
11.055.592

2.288.605
-9.431.635
-491.250
10.669.390
-

3.035.110
-7.320.127
1.888.134
11.055.592
-

3.035.110

4.882.440

38
39
40
41
42
43
44

28

.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Director General
Paul Catalin Panciu

Conducatorul departamentului
Financiar Contabil
Georgiana Andrei

Notele explicative prezentate in paginile 10 – 35 fac parte integranta din aceste situatii financiare
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inancOiareS
OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Note explicative la situatiile financiare
1. Introducere
Societatea OMRO IFN S.A. (denumita in continuare „Societatea”) este o societate pe actiuni cu
personalitate juridica infiintata in anul 2000. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J26/687/2000 si codul unic de inregistrare 13617777.
Sediul social al Societatii este in Targu-Mures, Strada Caprioarei, Nr 2, Etaj 2, Cladirea C, Mures,
Romania. Societatea isi desfasoara activitatea prin sediul central din Targu-Mures si prin punctele de lucru
deschise in Targu-Mures, Alba Iulia si Oradea. Societatea este autorizata sa desfasoare activitati de
creditare pe baza de contract, obiectul de activitate fiind „Alte activitati de creditare” – cod CAEN 6492.
Societatea isi desfasoara activitatea numai pe teritoriul Romaniei iar produsele oferite de Societate sunt
creditele acordate clientelei nebancare.

2. Metode si politici contabile semnificative
a) Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu:
a)

Ordinul Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei nr.6/2015
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile
institutiilor financiare nebancare, institutiilor de plata care acorda credite legate de serviciile de
plata, institutiilor emitente de moneda electronica si Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar cu modificarile si completarile ulterioare. (“Ordinul nr. 6/2015”);

b)

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

c)

Regulamentul nr.5 din 8 martie 2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea
si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca
Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate
in continuare in politicile contabile.
Aceste situatii financiare nu sunt menite sa prezinta pozitia financiara, rezultatul operatiunilor, fluxurilor
de trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii
contabile acceptate in alte jurisdictii decat Romania. De aceea, situatiile financiare prezente nu sunt
intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale si contabile din Romania, inclusiv
Ordinul 6/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent de catre Societate de-a lungul intregului exercitiu
financiar.
b) Bazele intocmirii situatiilor financiare
Societatea efectueaza inregistrarile contabile in lei romanesti („RON”) in conformitate cu Reglementarile
Contabile si de Raportare („RCR”) emise de Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice.
Prezentele situatii financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie in data de 23/04/2021.
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inancOiareS
OMRO IFN SA
Situatii financiare pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020

Note explicative la situatiile financiare
2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
b) Bazele intocmirii situatiilor financiare (continuare)
Societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.
Compania, a inregistrat in anul curent o pierdere in valoare de 1.861.904 lei.
Asa cum este prevazut in cadrul notelor explicative la situatiile financiare 3, 4 si 8 la 31 Decembrie 2020,
Compania detine un numerar si echivalente de numerar in valoare de 5.369.380 (31 Decembrie 2019:
3.035.110 lei), avand astfel resursele necesare acoperirii unor nevoi neprevazute de plati mai mari.
Mai mult decat atat, la sfarsitul lunii martie, 31 Martie 2021, compania are disponibila o suma de
2.287.800 (465.000 euro), suma neutilizata din facilitatea de credit acordata in data de 4 martie 2021 de
catre BRCI in valoare de 1.000.000 euro.
Evalurea Managementului companiei asupra proiectiei de numerar pentru perioada urmatoare pana la
sfarsitul anului, 31 Decembrie 2021, include si impactul estimat datorat pandemiei COVID 19. Aceste
proiectii includ resursele de numerar disponibil la sfarsitul anului 2020, facilitatile de credit acordate
pana in prezent, finantarile aditionale estimate pe baza discutiilor/ofertelor avute in derulare, rambursarile
asteptate din cadrul contractelor de credit cu clientii, dar si alte plati necesare desfasurarii activitatii.
Cele mai importante ipoteze din cadrul proiectiei de numerar si echivalente de numerar sunt:
•
•
•

Bugetul include efectele estimate derivate din pandemia de COVID 19
Moneda locala, leul, isi va continua trendul de depreciere fata de euro
Cheltuielile generale administrative si investitiile conform bugetului pentru anul 2021

Managementul companiei a considerat de asemenea in cadrul analizei, cateva scenarii de stres test, avand
astfel o presiune asupra proiectiilor de numerar prevazute ca rezultat al factorilor din afara ariei de
control a Companiei avand in vedere efectele pandemiei de COVID 19 si a impactului potential asupra
economiei. Pe baza proiectiilor prevazute si a analizei de senzitivitate efectuate,pentru perioada
urmatoare pana la 31 Decembrie 2021, Compania estimeaza ca va avea suficiente resurse pentru a-si
finanta activitatea dar si sustinerea planului de dezvoltare.
Scenariul de baza:
a) Toate contractele de finantare prevazute, bazate pe discutiile in derulare de contractare a fondurilor
pentru sustinerea planului de dezvoltare vor fi semnate, atragand astfel surse de finantare semnificative
b) Compania va putea sa asigure disbursarile catre clienti conform planurilor prevazute pana la sfarsitul
anului (31 Decembrie 2021)
c) Rambursarea creditelor acordate clientilor vor fi conform platilor prevazute in contractele de credit,
ajustate cu 10% in linie cu ratele curente de intarziere a portofoliului in derulare dar si potentialele rescadentari/amanari la plata pentru societatile afectate de pandemia de COVID 19
Scenariul 1
a) Se vor semna doar contractele de finantare pentru care OMRO a primit pana in prezent (martie 2021)
oferte de finantare,acoperind astfel 70% din plan
b) Rambursarea creditelor acordate clientilor va fi conform platilor prevazute in contractele de credit,
ajustate cu 10% in linie cu ratele curente de intarziere a portofoliului in derulare dar si potentialele rescadentari/amanari la plata pentru societatile afectate de pandemia de COVID 19
c) Compania isi va putea continua planul de disbursare in perioada Aprilie – Decembrie 2021 la nivel mai
redus decat cel prevazut in planul pentru anul curent, respectiv 80% din planul initial
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2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
b) Bazele intocmirii situatiilor financiare (continuare)
Scenariul 2
a) Se vor semna doar contractele de finantare pentru care OMRO a primit pana in prezent (martie 2021)
oferte de finantare, acoperind astfel 70% din plan
b) Rambursarea creditelor acordate clientilor (atat plati de principal cat si dobanda) va fi la 50% fata de
planul intial
c) Compania isi va putea continua planul de disbursare in perioada Aprilie – Decembrie 2021 la un nivel
limitat, respectiv 50% din planul initial
Scenariul 3
a) Se vor semna doar 50% din contractele de finantare pentru care OMRO are are oferte/ discutii de
finantare
b) Rambursarea creditelor acordate clientilor (atat plati de principal cat si dobanda) va fi la 30% fata de
planul intial
c) Compania isi va putea continua planul de disbursare in perioada Aprilie – Decembrie 2021 la un nivel
limitat, respectiv 30% din planul initial
Scenariul 4
a) Nu se vor mai incheaia alte contracte de finantare, ramanand doar cele semnate pana in prezent (martie
2021)
b) Rambursarea creditelor acordate clientilor (atat plati de principal cat si dobanda) va fi la 30% fata de
planul initial
c) Compania va opri disbursarile in perioada Aprilie – Decembrie 2021
In niciunul dintre scenariile de stres efectuate nu a fost inclus impactul pozitiv derivat din contractul cu
Fondul European de Investitii (FEI) incheiat in Martie 2020 si in baza caruia OMRO isi recupereaza 80%
din pierderile creditelor neperformante (PAR 90+) din cadrul portofoliului originat cu garantia EaSI
acordata de FEI pana la limita de 6.900.000 lei.
In cadrul evaluarii efectuate pentru verificarea principiului de continuare a activitatii, managementul a
tinut cont de urmatorii factori:
•
•
•
•
•
•
•

Profitabilitatea curenta si asteptata a companiei
Planificarea rambursarilor facilitatilor existente de finantare
Potentiale surse noi de finantare
Indeplinirea conditiilor derivate din contractele de finantare, respectiv a derogarillor obtinute pentru
31 Decembrie 2020 (Nota 11- Datorii privind clientela)
Indeplinirea conditiilor derivate din contractele de finantare, respectiv a derogarillor obtinute pentru
31 Martie 2021 (Nota 32- Evenimente ulterioare datei bilantului)
Indeplinirea conditiilor derivate din contractele de finantare, respectiv a obtinerii derogarillor necesare
pentru perioada ulterioara datei de 31 Martie 2021
Impactul potential provenit din ne-plata/amanarea la plata a ratelor scadente ale clientilor in contextul
pandemiei de COVID 19.

Toate cele patru scenarii analizate au aratat ca, Compania are suficiente resurse pentru a-si finanta
operatiunile curente si viitoare.
Asadar, in ciuda efectelor date de contextul pandemiei, compania a continuat sa se dezvolte. Pe baza
informatiilor detinute la acest moment, managementul companiei nu se asteapta sa aiba probleme de
lichiditate in urmatoarele 12 luni, avand suficiente resurse pentru a-si acoperi nevoile curente si viitoare.
Avand in vedere ca atat actionarii cat si finantarorii au sustinut compania in decursului anului 2020
afectat de pandemie, nu exista nicio o indicatie asupra faptului ca acest suport nu va fi asigurat in
continuare.
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Note explicative la situatiile financiare
2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
c) Moneda functionala si de prezentare
In conformitate cu Ordinul 6/2015, moneda de prezentare a situatiilor financiare este Leul romanesc
(„RON”), care este si moneda functionala a Societatii. Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in
RON, rotunjite la leu.
d) Folosirea estimarilor
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele
Europene aprobate prin Ordinul 6/2015, cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza
valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii
situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Daca evenimentele ulterioare datei
bilantului furnizeaza informatii suplimentare cu privire la estimarile facute, acestea au fost luate in calcul.
e) Conversia sumelor exprimate in devize
Tranzactiile in devize sunt inregistrate la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei de la
data tranzactiei. Diferentele de curs care rezulta din tranzactiile incheiate in devize sunt incluse ca venituri
sau cheltuieli la data incheierii tranzactiilor, folosindu-se cursul de schimb din ziua respectiva.
Activele si pasivele monetare inregistrate in devize sunt exprimate in lei la cursul de schimb in vigoare la
data intocmirii bilantului contabil cu exceptia activelor in devize inregistrate ca imobilizari financiare care
sunt convertite in lei la cursul de schimb in vigoare la data achizitionarii acestora. Tranzactiile la termen
speculative inregistrate in devize sunt convertite la cursul la termen ramas de scurs de la data intocmirii
bilantului.
Pierderea sau castigul din schimbul valutar rezultand din conversia activelor si pasivelor monetare este
reflectata in contul de profit si pierdere al anului curent.
Cursurile de schimb ale principalelor monede straine la sfarsitul exercitiului financiar au fost:
Moneda
Euro (EUR)
Dolar (USD)

31 decembrie 2019
4.7793
4.2608

31 decembrie 2020
4.8694
3.9660

f) Venituri si cheltuieli din dobanzi
Veniturile si cheltuielile din dobanzi sunt inregistrate in contul de profit si pierdere conform principiului
contabilitatii de angajamente. Veniturile si cheltuielile din dobanzi includ valoarea amortizata conform
metodei ratei de dobanda efective a oricarui discount, prima sau alte diferente intre valoarea initiala a
instrumentului financiar si valoarea acestuia la maturitate precum si partea amortizata a comisioanelor
pentru servicii financiare ce sunt parte integranta a ratei efective a dobanzii unui instrument financiar.
Comisioanele ce sunt parte integranta a ratei efective a dobanzii unui instrument financiar reprezinta o
compensatie pentru activitati cum ar fi evaluarea situatiei financiare a debitorului, evaluarea si inregistrarea
garantiilor, colateralelor, si a altor contracte similare, negocierea clauzelor instrumentului financiar,
elaborarea si procesarea documentelor precum si incheierea tranzactiei in cazul acordarii de credite. Aceste
comisioane, impreuna cu costurile de tranzactie aferente sunt amanate si recunoscute ca o ajustare a
veniturilor din dobanzi, folosind metoda ratei de dobanda efectiva. Partea neamortizata aferenta acestor
comisione este reflectata drept venituri/cheltuieli inregistrate in avans. Costurile de tranzactie aferente sunt
costuri direct atribuibile acordarii de credite care nu ar fi aparut daca Societatea nu ar fi accordat creditul
respectiv. Costurile de tranzactie includ onorariile si comisioanele platite tertilor si nu includ costuri de
finantare sau costuri interne administrative.
Comisioanele aferente imprumuturilor contractate de Societate, ce fac parte din rata efectiva de dobanda a
imprumuturilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere liniar pe perioada contractului de imprumut.
Metoda liniara de amortizare utilizata reprezinta cea mai buna estimare a conducerii Societatii pentru
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Note explicative la situatiile financiare
Metode si politici contabile semnificative (continuare)
f) Venituri si cheltuieli din dobanzi (continuare)
determinarea valorii corespunzatoare a amortizarii. Societatea nu recunoaste venituri din dobanzi pentru
creditele depreciate aflate in proceduri de executare silita.
g) Venituri si cheltuieli din comisioane
Veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate tertelor parti, iar cheltuielile cu
comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor prestate de terte parti, in special: venituri din
comisioane pentru administrarea creditelor si cheltuieli cu comisioanele bancare pentru tranzactiile
efectuate.
Recunoasterea veniturilor sau cheltuielilor din comisioane depinde de natura economica a acestora. Astfel
dupa natura economica comisioanele se clasifica in trei categorii:
•

Comisioane ce sunt parte integranta a ratei efective a dobanzii unui instrument financiar, tratamentul
contabil aplicabil acestui tip de comisioane fiind descris mai sus (vezi Nota 2.f).

•

Comisioane castigate pe masura prestarii serviciilor, recunoscute in contul de profit si pierdere pe
masura prestarii serviciilor sau pe parcursul perioadei de angajament. Astfel de comisioane cuprind
printre altele, comisioanele pentru administrarea unui credit.

•

Comisioane castigate la indeplinirea unei obligatii contractuale principale, recunoscute in contul de
profit si pierdere la indeplinirea prestatiei semnificative.

h) Instrumente financiare derivate
Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute initial la valoarea justa. Dupa recunoasterea initiala,
acestea sunt masurare la valorile de piata fara nici o deducere legata de costurile aferente vanzarii.
Cea mai buna dovada a valorii de piata a unui instrument financiar derivat la recunoasterea initiala este
pretul de tranzactionare (exemplu: valoarea justa a sumei platite sau primite). Valoarea de piata a
instrumentului financiar derivat poate fi evidentiata si prin comparatie cu alte tranzactii similare din piata.
i)

Numerar si echivalente de numerar
Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie, numerarul si elementele asimilate numerarului includ
solduri care au scadenta initiala sub 90 de zile cuprinzand: numerarul si soldurile conturilor curente la
banci, precum si depozite la banci si alte echivalente de numerar care nu sunt grevate de sarcini si sunt la
libera dispozitie a Societatii.

j) Casa si alte valori
Casa si alte valori includ numerarul efectiv in casierie.
k) Creante asupra institutiilor de credit
Creantele asupra institutiilor de credit sunt clasificate in categoria credite si creante. Creantele asupra
institutiilor de credit cuprind conturile curente la institutiile de credit, plasamentele la banci si sunt
inregistrate la valoarea nominala, mai putin provizionul specific de risc de credit in cazul inregistrarii unor
posibile pierderi din deprecierea acestor creante (vezi Nota 2.o).
l)

Creante asupra clientelei
Creantele asupra clientelei sunt clasificate in categoria credite si creante. Aceste credite sunt recunoscute
in momentul in care banii ajung in posesia debitorului si sunt prezentate in bilant la nivelul soldului existent,
mai putin provizionul specific de risc de credit determinat ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea
recuperabila estimata a creditului (vezi Nota 2.o).
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2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
m) Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost de achizitie, mai putin amortizarea acumulata si pierderile
din depreciere (vezi Nota 2.o).Amortizarea este calculata prin metoda liniara pe perioada duratei de viata
estimate pentru fiecare element din categoria imobilizarilor. Duratele de viata ale mijloacelor fixe folosite
sunt stabilite in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe corelate cu durata de viata utila a acestora.
Amortizarea imobilizarilor este calculata utilizand metoda liniara, pe baza duratelor estimate de functionare
a imobilizarilor, dupa cum urmeaza:
◼

Mijloace de transport

4 ani

◼

Calculatoare

2- 4 ani

◼

Alte imobilizari corporale

3-15 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.
Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport si alte
cheltuieli accesorii necesare punerii in stare de functionare sau intrarii in gestiune a activului respectiv.
Intretinerea si reparatiile imobilizarilor se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile aduse sunt
capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau daca maresc semnificativ capacitatea de
generare a unor beneficii economice de catre acesta. Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizarii pana
in momentul darii in folosinta.
Castigurile si pierderile la scoaterea din uz a imobilizarilor corporale se determina prin raportarea la
valoarea neta contabila si se iau in considerare la determinarea profitului operational.
n) Imobilizari necorporale
Imobilizarile necorporale sunt inregistrate la cost de achizitie mai putin amortizarea acumulata si pierderile
din depreciere (vezi Nota 2.o).Imobilizarile necorporale includ software si licente. Cheltuielile ulterioare
asociate cu dezvoltarea aplicatiilor informatice sunt capitalizate numai in cazul in care aceste cheltuieli au
drept rezultat ameliorarea si diversificarea serviciilor aduse de imobilizarile respective dincolo de
specificatiile si duratele de viata initiale. Alte costuri asociate cu dezvoltarea aplicatiilor informatice sunt
reflectate in cheltuieli pe masura ce sunt efectuate.Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare
necorporala dupa cumpararea sau finalizarea acesteia se inregistreaza, de regula, in conturile de cheltuieli
atunci cand sunt efectuate. Cheltuielile ulterioare vor majora costul imoblizarii necorporale atunci cand este
probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste
performanta prevazuta initial si pot fi evaluate credibil.
In cazul in care este generata intern costul unei imobilizari necorporale cuprinde costurile direct atribuibile
care sunt necesare pentru crearea, producerea si pregatirea activului pentru a fi capabil sa functioneze in
maniera intentionata de catre conducere (exemple: cheltuieli cu materialele si serviciile utilizate sau
consumate pentru generarea imobilizarii necorporale, cheltuieli cu personalul prevenite din generarea
imobilizarii necorporale, taxele de inregistrare a unui drept legal, amortizarea brevetelor si licentelor care
sunt utilizate pentru a genera imobilizarea necorporala).” In perioada de implementare costurile capitalizate,
inlusiv salariile angajtilor alocati pe acest proiect, onorariile consultantilor externi, dobanda aferenta
imprumuturilor cu aceasta destinatie colecteaza in conturile de investitii in curs.
Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere prin metoda liniara pe perioada duratei de viata
estimate pentru fiecare element din categoria imobilizarilor necorporale. Duratele de viata estimate pentru
imobilizarile necorporale sunt de maximum 3 ani.
Investitiile in programe informatice complexe cu mai multe module functionale utilizate pentru evidenta
financiar contabila,evidenta operationala si platforme digitale se vor amortiza contabil pe o perioada extinsa
pana la 10 ani avand in vedere perioada preconizata in care se va folosi activul.
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2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
o) Ajustari pentru deprecierea valorii activelor
Activele financiare sunt analizate la data intocmirii fiecarui bilant contabil daca exista vreun indiciu
obiectiv, potrivit caruia un activ poate fi depreciat. Daca orice astfel de indiciu exista, Societatea trebuie sa
estimeze valoarea recuperabila a activului.
O ajustare pentru depreciere este inregistrata in situatia in care valoarea contabila a activului depaseste
valoarea recuperabila a acestuia. Ajustarea pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere.
Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul
determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa
fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de
depreciere si fara a lua in calcul ajustarea.
Credite si avansuri acordate clientilor
Societatea utilizeaza ca baza legala pentru clasificarea, constituirea, regularizarea si utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit Regulamentul BNR nr.5/2012 cu modificarile si completarile
ulterioare. Conform acestor regulamente, creditele si plasamentele se clasifica in urmatoarele categorii:
Categoria creditului

Standard
In observatie
Substandard
Indoielnic
Pierdere

Procentul de provizionare (%)
(credite acordate persoanelor
juridice si persoanelor fizice
neexpuse riscului valutar)
0
5
20
50
100

Procentul de provizionare (%)
(credite acordate persoanelor fizice
expuse riscului valutar)
7
8
23
53
100

Societatea inregistreaza provizion specific pentru riscul de credit atunci cand exista informatii care sa
indice potentiale pierderi. Provizionul necesar pentru deprecierea valorii creditelor acordate clientilor este
calculat prin aplicarea procentajelor mentionate mai sus asupra soldului creditului si dobanzii atasate dupa
scaderea valorii garantiei obtinute de Societate de la imprumutati. Societatea nu detine in portofoliu credite
acordate persoanelor fizice expuse riscului valutar.
Valoarea garantiei obtinute de Societate de la imprumutati este alocata proportional intre expunerea
reprezentand principalul si cea reprezentand dobanda. In conformitate cu prevederile Regulamentului BNR
nr. 5/2012, garantiile aferente expunerilor reprezentand principalul creditelor clasificate in categoria
"pierdere", in cazul carora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile si/sau in cazul carora au fost initiate
proceduri judiciare fata de operatiune ori fata de debitor, se ajusteaza prin aplicarea de coeficienti stabiliti
de imprumutator, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienti nu poate fi mai mare de 25%.
Provizionul pentru diminuarea valorii creantelor asupra clientelei este dedus din categoria de activ
corespunzatoare din bilant.
Clientii pentru care Societatea efectueaza rescadentarea/reesalonarea creditelor cu/fara restante curente, cu
ocazia primei operatiuni de restructurare, pot fi incadrati intr-o categorie de clasificare mai favorabila din
punctul de vedere al riscului de credit, dar nu cu mai mult de doua categorii de clasificare in cazul creditelor
aflate in momentul restructurarii in categoria „pierdere”, respectiv o categorie de clasificare in celelalte
cazuri.
Societatea utilizeaza provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor si/sau plasamentelor atunci
cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:
•

au fost epuizate posibilitatile legale de recuperare sau s-a implinit termenul de prescriere sau

•

au fost transferate drepturile contractuale aferente creditului/plasamentului.
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2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
o) Ajustari pentru deprecierea valorii activelor (continuare)
De asemenea, in temeiul acelorasi reglementari, se clasifica si provizioneaza plasamentele bancare in
urmatoarele categorii de calitate in functie de serviciul datoriei:
•

Standard

•

Pierdere

Imobilizari corporale si necorporale
Ajustarea pentru diminuarea valorii imobilizarilor corporale si/sau necorporale se efectueaza in functie de
intentia Societatii de a pastra activul in scopul utilizarii sau neutilizarii in activitatea de exploatare sau in
functie de pretul pietii. Daca Societatea intentioneaza sa utilizeze activul in activitatea de exploatare,
ajustarea pentru diminuarea valorii activelor este calculata prin compararea valorii recuperabile prin
utilizare cu valoarea neta contabila. Daca Societatea nu intentioneaza sa utilizeze activul in activitatea de
exploatare, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii nete
realizabile prin vanzare cu valoarea neta contabila.
Daca motivele care au dus la constituirea ajustarii pentru depreciere au incetat sa mai existe intr-o anumita
masura, atunci acea ajustare se va relua corespunzator la venituri. In situatia in care deprecierea este
superioara ajustarii constituite se va constitui o ajustare suplimentara.
p) Alte angajamente referitoare la credite
Pe parcursul derularii normale a activitatii, Societatea se implica in angajamente legate de credite care sunt
evidentiate in elemente in afara bilantului.
q) Pensii si alte beneficii post-pensionare
Obligatia neta a Societatii in ceea ce priveste beneficiile pe termen lung este valoarea beneficiilor viitoare
pe care angajatii le-au castigat in schimbul serviciilor acestora din perioada curenta si perioade anterioare.
Societatea, in desfasurarea normala a activitatii, executa plati catre fondurile de pensii de stat romanesti
pentru angajatii sai, pentru pensii, asigurari de sanatate si somaj. Toti angajatii Societatii sunt inclusi in
sistemul de pensii de stat. Societatea recunoaste pe baza pricipiului contabilitatii de angajamente
cheltuielile generate de indemnizatiile de terminare a contractului de muca atunci cand atunci cand exista
o politica in acest sens sau cand exista un plan de restrucutrare in conditiile legii.
Societatea nu deruleaza nici un alt plan de pensionare si, deci, nu are nici o alta obligatie referitoare la
pensii.
r) Impozitul pe profit
Societatea inregistreaza impozitul pe profit stabilit in conformitate cu Reglementarile contabile si de
raportatre emise de Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice.
Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent.
Impozitul curent este impozitul de platit pe profitul perioadei, determinat in baza procentelor aplicate la
data bilantului si a tuturor ajustarilor aferente perioadelor precedente.
Rata impozitului pe profit utilizata pentru calculul impozitelor curente la 31 decembrie 2020 este de 16%
(2019: 16%) aplicabila profiturilor realizate pe teritoriul Romaniei.
s) Provizioane pentru litigii
Societatea constituie provizioane pentru litigii pentru acoperirea eventualelor pierderi care ar putea fi
inregistrate in litigiile in care Societatea este actionata in instanta in calitate de parat/parte civilmente
responsabila, cu o pretentie evaluabila in bani. La data de 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 nu
exista pretentii sau estimari ale unor pretentii probabile de care conducerea Societatii sa aiba cunostinta
pentru care ar fi necesara constituirea unui provizion.
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Note explicative la situatiile financiare
2. Metode si politici contabile semnificative (continuare)
t) Dividende
Dividendele sunt recunoscute doar dupa ce au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
u) Rezerve statutare
Conform legislatiei romanesti privind institutiile si operatiunile bancare, Societatea trebuie sa repartizeze
profitul la rezerve sau dividende pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Reglementarile
Contabile si de Raportare emise de Banca Nationala a Romaniei.
Sumele transferate in conturile de rezerve trebuie sa fie folosite in scopuri definite in momentul transferului.
Rezervele din reevaluare se constituie din diferente rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale.
Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai in limita soldului creditor existent. Rezervele
din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil. Alte rezerve se constituite potrivit
prevederilor legale sau Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
Rezervele legale se constituie anual, conform legii – 5% din profitul brut pana cand rezerva legala atinge
nivelul de 20% din capitalul social. Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile prevazute de lege.
w) Active si datorii contingente
Active contingente
Un activ contingent este un activ potential care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei
bilantului si a carui existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor
evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii.
Activele contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt certe, iar
recunoasterea lor ar putea determina recunoasterea unui venit care sa nu se realizeze niciodata.
In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent si trebuie
procedat la recunoasterea lui in bilant. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura
reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a modificarilor survenite. Daca intrarea de beneficii
economice devine certa, activul si venitul corespunzator vor fi recunoscute in situatiile financiare aferente
perioadei in care au survenit modificarile.
Datorii contingente
O datorie contingenta este:
a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei
existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente ulterioare
incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau
b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este
recunoscuta deoarece:
• nu este sigur ca vor fi necesare resurse care sa incorporeze beneficii economice pentru stingerea acestei
datorii; sau
• valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.
Datoriile contingente nu se recunosc in bilant, acestea fiind prezentate in cadrul elementelor in afara
bilantului.
In situatia in care Societatea are o obligatie angajata in comun cu alte parti, partea asumata de celelalte
parti este prezentata ca o datorie contingenta.
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse
care incorporeaza beneficiile economice. Daca devine probabil faptul ca va fi necesara o iesire de resurse
care incorporeaza beneficiile economice pentru un element considerat anterior datorie contingenta, se
recunoaste un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea, cu
exceptia cazurilor in care nu poate fi facuta nicio estimare credibila si, drept urmare, va exista o datorie
care nu poate fi recunoscuta, dar va fi prezentata ca obligatie contingenta.
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3. Casa si alte valori
Casa si alte valori la 31 decembrie 2020 in suma de 30.093 RON (31 decembrie 2019: 87.654 RON)
reprezinta numerarul in casierie.

4. Creante asupra institutiilor de credit
(RON)

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Conturi curente la banci si depozite la vedere

2.947.456

4.852.347

Total

2.947.456

4.852.347

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 nu exista restrictii asupra numerarului din conturi curente si
depozite la banci.

5. Creante asupra clientelei
Activitatea de creditare este concentrata asupra persoanelor juridice si a persoanelor fizice autorizate
domiciliate in Romania.
Structura portofoliului de credite se prezinta astfel:
(RON)

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

16.619.333
243.862
16.863.195

23.662.665
569.010
24.231.675

208.876
208.876

335.668
335.668

Valoarea portofoliului inainte de provizionare

17.072.071

24.568.574

Provizioane specifice de risc de credit
Provizioane specific de risc de credit
Creante asupra clientelei

-324.909
-324.909
16.747.162

-572.245
-572.245
23.996.329

Valoarea creditelor acordate
Creante restante
Total credite

Creante indoielnice
Total credite indoielnice

La 31 decembrie 2020, creditele clasificate in categoria „indoielnic” si „pierdere” reprezinta 878.575 RON
(31 decembrie 2019: 665.943 RON), iar creanta atasata aferenta acestora reprezinta 134,365 RON (31
decembrie 2019: 113.825 RON).
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5. Creante asupra clientelei (continuare)
Miscarea provizioanelor specifice pentru riscul de credit se prezinta astfel:
(RON)

6.

2019

2020

Sold la 1 ianuarie
Cheltuieli cu provizioanele specifice de risc de credit
(Nota 27)
Venituri din reluarea provizioanele specifice de risc de credit
(Nota 27)

244.455
154.197

324.909
963.054

-73.743

-715.718

Sold la 31 decembrie

324.909

572.245

Imobilizari necorporale
(RON)

Alte imobilizari
necorporale

Cost
Sold la 1 ianuarie
Achizitii
Iesiri
Sold la 31 decembrie

2019
506.241
414.571
67
920.745

2020
920.745
1.825.479

Amortizare cumulate
Sold la 1 ianuarie
Cheltuiala cu amortizarea in cursul anului
Reduceri de amortizare aferente iesirilor
Sold la 31 decembrie

283.496
13.361
396.857

396.857
6.361
403.218

Valoare neta contabila la 1 ianuarie
Valoare neta contabila la 31 decembrie

122.745
523.888

523.888
2.343.006

2.746.223

In categoria alte imobilizari necorporale Societatea a inclus licentele aferente aplicatiilor informatice
utilizate si imobilizarile in curs.
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7. Imobilizari corporale
(RON)

Terenuri

Aparatura
birotica si
mobilier

Mijloace
de
transport

Constructii

Total

-

137.861

-

663.475
62.655
726.130

137.861

300.432
300.432

1.101.768
62.655
1.164.423

-

580.456

137.861

297.586

1.015.903

-

41.781

1707

43.488

-

-

299.293

1.059.391

Cost
Sold la 1 ianuarie 2020
Achizitii
Iesiri
Sold la 31 decembrie 2020
Amortizare cumulate
Sold la 1 ianuarie 2020
Cheltuiala cu amortizarea in
cursul exercitiului
Reduceri de amortizare aferente
iesirilor
Sold la 31 decembrie 2020
Valoarea neta contabila la 1
ianuarie 2020
Valoarea neta contabila la 31
decembrie 2020

-

622.237

137.861

-

83.019

2.846

85.865

-

103.893

1.139

105.032

Iesirile de aparatura, birotica, mobilier si de echipamente reprezinta casari ca urmare a uzurii fizice si
morale.
La 31 decembrie 2020 Societatea nu avea mijloace fixe aflate in custodie la terti.

8. Alte active
(RON)
Debitori diversi (i)
Creante asupra bugetului statului si asimilate
Alte active (ii)
Provizion pentru deprecierea stocurilor
Total

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

14.455

603.429

42.980
441.054
-84.529
413.960

12.407
434.686
-84.529
965.993

(i) Soldul conturilor de debitori diversi cuprinde in principal suma de 486.940 RON echivalent 100.000
EUR acordata societatii Money Corp in vederea efectuarii unei tranzactii de vanzare pe piata valutara,
avansurile achitate executorilor judecatoresti, provizionate integral in 2019 si 2020, si garantii diverse
acordate pentru spatiile luate in chirie in suma de 17.561 RON (31 decembrie 2019: 9.877 RON).
(ii) Alte active includ, in principal, bunurile mobile si imobile recuperate de catre Societate in urma
procedurilor de executare silita a debitorilor restanti din credite la 31 decembrie 2020 in suma de 434.686
RON si un provizion pentru depreciere de 84.529 RON (31 decembrie 2019: 434.686 RON si un provizion
pentru depreciere de 84.529 RON).
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9. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate
(RON)
Cheltuieli inregistrate in avans
Creante atasate aferente:
Creantelor asupra clientelei
Creantelor asupra clientelei in litigiu
Provizioane specifice risc de dobanda
Total

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

410.739

621.789

220.036
62.395
-102.731

337.314
71.029
-130.474

590.439

899.658

Miscarea provizionului pentru risc de dobanda si alte creante atasate se prezinta astfel:
(RON)
Sold la 1 ianuarie
Cheltuieli cu provizioane pentru dobanda (Nota 27)
Venituri din reluarea provizioanelor pentru dobanda (Nota
27)
Sold la 31 decembrie

2019

2020

101.717
38.129

102.731
204.023

-37.115

-176.280

102.731

130.474

10. Datorii privind institutiile de credit
(RON)
Banca Transilvania (i)
Banca Transilvania (ii)
Banca Transilvania (iii)
TBI Bank (iv)
Raiffeisen Bank (v)
Total datorii privind clientela

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

292.013
440.560
3.812.500
1.333.643
477.583
6.356.299

2.723.215
1.619.216
4.342.431

(i)

In data de 27 martie 2018, Societatea a incheiat un contract de finantare cu Banca Transilvania, in
valoare de 2.320.548 RON, atras pe o perioada de 2 ani. In data de 17 aprilie 2018 Societatea a tras
suma de 2.320.548 RON, reprezentand utilizare integrala a sumei disponibile, in lei. In cursul
anului 2018 Societatea a rambursat 868.292 RON si in cursul anului 2019 societatea a rambursat
1.160.274 RON. In cursul anului 2020 Societatea a rambursat 292.013 RON. La data de 31
decembrie 2020, imprumutul a fost rambursat integral.

(ii)

In data de 27 martie 2018, Societatea a incheiat un contract de finantare cu Banca Transilvania in
valoare initiala de 1.179.452 RON atras pe o perioada de 2 ani, din care s-au tras trei transe: la data
de 4 aprilie 2018 suma de 766.767 RON, la data de 8 aprilie 2018 suma de 95.663 RON si la data
de 25 septembrie 2018 suma de 317.022 RON. Pana la 31 decembrie 2018 Societatea a rambursat
RON 236.964 si in cursul anului 2019 societatea a rambursat 501.927 RON. In cursul anului 2020
a rambursat suma de 440.560 RON. La data de 31 decembrie 2020, imprumutul a fost rambursat
integral.
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10. Datorii privind institutiile de credit (continuare)
(iii)

In data de 28 iunie 2019, Societatea a incheiat un contract de finantare cu Banca Transilvania in
valoare intiala de 4.000.000 RON atras pe o perioada de 4 ani, din care s-au tras doua transe : la
data de 28 iunie suma de 1.500.000 RON si la data de 31 octombrie 2019 suma de 2.500.000 RON.
Pana la data de 31 decembrie 2019 Societatea a rambursat 187.500 RON. In cursul anului 2020
Societatea a rambursat suma de 816.964. La data de 31 decembrie 2020, soldul acestui imprumut
este 2.723.214 RON.

(iv)

In data de 29 martie 2019, Societatea a incheiat un contract de finantare cu TBI Bank, in valoare
de 2.314.000 RON, atras pe o perioada de 33 de luni. In cursul anului 2019 Societatea a rambursat
980.357 RON. In cursul anului 2020 Societatea a rambursat suma de 1.333.643 RON. La data de
31 decembrie 2020 imprumutul a fost rambursat integral.

(v)

In data de 23 octombrie 2019, Societatea a incheiat un contract de finantare cu Raiffeisen Bank in
valoare initiala de 2.400.000 RON atras pe o perioada de 36 luni din care s-au tras doua transe : la
data de 19 noiembrie 2019 suma de 521.000 RON si la data de 13 aprilie 2020 suma de 1.879.000
RON. Pana la data de 31 decembrie 2019 societatea a rambursat suma de 43.417 RON si incursul
anului 2020 a fost rambursata suma de 737.367 RON. La data de 31 decembrie 2020, soldul acestui
imprumut este de 1.619.216 RON.
In cursul anului 2020 societatea s-a angajat sa respecte prin prevederile contractuale un portofoliu
de credite neperformante de maxim 8% si raportul Datoria financiara neta/Capitaluri proprii sa fie
maxim 85/15. La 31 decembrie 2020, Societatea a respectat prevederile contractuale.

11. Datorii privind clientela
(RON)
La vedere
Helenos (i)
Alte datorii privind clientele
Total datorii privind clientele

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

716.895
76.753
793.648

140.261
140.261

In data de 12 iunie 2019, Societatea a incheiat un contract de finantare cu Helenos, in valoare de 150.000
EUR, atras pe o perioada de 5 ani. La data de 31 decembrie 2020, soldul acestui imprumut este 150.000
EUR.
In cursul anului 2020, Helenos a devenit actionar OMRO si imprumutul a fost reclasificat ca imprumut
primit de la actionari. (Nota 12)
In cursul anului 2020 societatea s-a angajat sa respecte prin prevederile contractuale un portofoliu la risc
(>30 zile de intarziere) de maxim 8%, raportul Datoria financiara neta/Capitaluri proprii sa fie maxim 4/1,
creantele scoase in afara bilantului sa fie de maxim 5% din portofoliul total si sa mentina o pozitie valutara
deschisa de maxim 25% din capitalurile proprii. In cursul anului 2020 pozitia valutara deschisa a inregistrat
o crestere ca urmare a emisiunii de obligatiuni in valoare de 2.000.000 EUR fiind la 31 decembrie 2020 in
valoare de 1.169,241 EUR (74.05%). Prevederea contractuala a fost suspendata pentru anul 2020 si anul
2021. La 31 decembrie 2020, Societatea a respectat toate celelalte prevederile contractuale.
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12. Alte datorii
31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Creditori diversi (i)
Datorii catre bugetul statului (ii)
Datorii privind personalul
Alte datorii
Imprumuturi primite de la actionari (iii)

149.267
114.823
142.982
6.555
-

381.771
1.424.665
151.404
9.032
730.410

Total

413.627

2.697.282

(RON)

(i) Soldul creditorilor diversi include in principal sume datorate furnizorilor de bunuri si prestari de servicii.
(ii) Soldul datoriilor catre bugetul statului la 31 decembrie 2020 include contributii si taxe salariale in suma de
118.745 RON (31 decembrie 2019: 114.823 RON) si inlesniri de plata pentru obligatiile bugetare datorate
dupa data declararii starii urgenta in valoare de 1.305.921 RON esalonate la plata pe o perioada de 12 luni.
(iii) In data de 12 iunie 2019, Societatea a incheiat un contract de finantare cu Helenos, in valoare de 150.000
EUR, atras pe o perioada de 5 ani. La data de 31 decembrie 2020, soldul acestui imprumut este 150.000
EUR.
In cursul anului 2020, Helenos a devenit actionar OMRO si imprumutul a fost reclasificat ca imprumut
primit de la actionari

13. Venituri inregistrate in avans si datorii angajate
31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Venituri amanate din amortizarea comisioanelor aferente
creditelor
Dobanzi de platit aferente datoriilor privind clientela
Dobanzi de platit aferente imprumuturilor de la actionari
Dobanzi de platit aferente imprumuturilor subordonate
Avansuri primite
Cheltuieli de platit (facturi nesosite)

639.436
9.862
134.634
10.500
82.900

786.213
3.221
2.013
439.858
15.450
63.807

Total

877.332

1.310.562

(RON)
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14.Datorii subordonate
31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Imprumuturi subordinate (i)
Titluri (ii)

6.500.000

6.500.000
9.738.800

Total

6.500.000

16.238.800

(RON)

(i) In data de 19 iunie 2019, Societatea a incheiat un contract de finantare cu EIF, in valoare de 6.500.000
RON, atras pe o perioada de 10 ani. Imprumutul a fost tras in doua transe egale: prima transa a fost trasa
in data de 12 iulie 2019 si a doua transa a fost trasa in data de 02 decembrie 2019. La 31 decembrie 2020,
soldul acestui imprumut este 6.500.000.
(ii) Societatea a emis titluri in valoare de 2 milioane euro pe o perioada de 5 ani. Obligatiunile emise de catre
Societate au fost ofertate, prin intermediarul SSIF GOLDRING S.A., către investitori profesionali privati
în perioada de ofertă 16 decembrie 2019 - 31 ianuarie 2020. Obligațiunile emise, ofertate și subscrise au
fost în număr de 10.000 obligațiuni corporative nominative, denominate în euro, de valoare nominală de
200 euro fiecare, emise în formă dematerializată, subordonate, negarantate, neconvertibile și fără opțiunea
rambursării anticipate, cu scadența fixă de 5 ani de la data de emisiune, rata cuponului fixă de 7,5% anual
și plătibilă semestrial. La ofertă au participat 8 investitori profesionali, între care 6 persoane fizice și 2
persoane juridice. Ulterior subscrierii, in Aprilie 2020, obligatiunile au fost listate pe Sistemul Multilateral
de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București in vederea tranzactionarii. La data de 31
decembrie 2020 soldul titlurilor a fost de 2.000.000 EUR, echivalent in RON soldul a fost de 9.738.800
RON.

15. Capital social subscris si prime de capital
Capitalul social la 31 decembrie 2020 este format din 678.998 actiuni ordinare (31 decembrie 2019:
588.998 actiuni ordinare) avand o valoare nominala de 12 RON pe actiune (31 decembrie 2019: 12 RON
pe actiune).
Toate actiunile sunt emise si subscrise integral la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019.
Structura actionariatului Societatii la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 este urmatoarea:
31 decembrie 2019
Actionari
Danube Capital
SRL
Helenos
Bogdan Ciobotaru

Total

31 decembrie 2020
Numar
de
Procent
Valoare
actiuni
in RON

Procent

Numar de
actiuni

Valoare in
RON

99.9998%

588.997

7.067.964

86,7450%

588.997

7.067.964

0.0017%

1

12

13,2548%
0.0002%

90.000
1

1.080.000
12

100%

588.998

7.067.976

100%

678.998

8.147.976
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16. Rezerve
31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Rezerve legale
Alte rezerve

631.328
2.092

631.328
30.442

Total

633.420

661.770

(RON)

Suma de 631.328 RON la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 reprezinta rezerve legale, constituite
in limita a 5% din profitul brut, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

17. Repartizarea profitului
La data de 31 decembrie 2020, Societatea a inregistrat pierdere in valoare de 1.861.905 RON. La 31
decembrie 2019, Societatea a inregistrat pierdere in valoare de de 1.617.047 RON.

18. Angajamente
La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 nu se afla in sold angajamente irevocabile. Situatia chiriilor
viitoare de platit pentru sediile Societatii la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 este dupa cum
urmeaza:
(RON)
Sub 1 an
Intre 1 si 5 ani
Total

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

255.639
57.677
313.316

285.726
314.391
600.117

2019

2020

2.828.158
135.656

4.450.074
343.044

11.639

735

2.975.453

4.793.853

19. Dobanzi de primit si venituri asimilate
(RON)
Venituri din dobanzi curente de la creditele acordate
clientilor (i)
Venituri din dobanzi din creante restante si indoielnice
Venituri din dobanzi de la depozitele la termen sau la
vedere
Total
(i)

Veniturile din dobanzi cuprind si amortizarea comisioanelor de originare a creditelor acordate de
catre Societate, in suma de 701.250 RON (2019: 396.124 RON).
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20. Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate
(RON)

2019

2020

Cheltuieli cu dobanzi la datoriile privind clientela
Cheltuieli cu dobanzi privind datoriile subordonate

420.435
134.634

341.868
1.019.496

Total

555.069

1.361.364

21. Venituri din comisioane
(RON)

2019

2020

26.475
26.475

22.265
49.339
71.604

2019

2020

Comisioane provenind din:
Tranzactii bancare
Alte comisioane

19.911
71.580

28.630
24.008

Total

91.491

95.091

Venituri din alte comisione
Venituri din commision periodic
Total

22. Cheltuieli cu comisioanele
(RON)

23. Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare
(RON)

2019

2020

Venituri din diferente de curs valutar
Cheltuieli cu diferente de curs valutar

2.800
21.221

8.661
75.891

Total pierdere neta din operatiuni financiare

18.421

67.230
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24. Alte venituri din exploatare
(RON)

2019

2020

Alte venituri din exploatare
Venituri din donatii

141.356
6.975

54.780
676

Total

148.331

55.456

25. Cheltuieli administrative generale
(RON)

2019

2020

Salarii
Cheltuieli privind asigurarile sociale si protectia sociala
Alte cheltuieli privind personalul
Materiale si combustibil, stocuri
Cheltuieli intretinerea si reparatiile
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli telecomunicatii
Cheltuieli cu deplasari
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
Alte cheltuieli
Cheltuieli de intermediere

2.639.803
59.808
24.417
52.370
12.097
91.972
89.092
145.115
963
170.014
431.985
8.104

2.914.693
87.129
2.570
51.754
2.961
82.520
64.168
91.575
681
187.817
688.005
111.857

Total

3.725.740

4.285.730

La 31 decembrie 2020, Societatea are 26 salariati (31 decembrie 2019: 24 salariati). Numarul mediu de
salariati din cursul anului 2019 a fost de 26 (2019: 21.17).
Cheltuielile cu onorariile auditorului EY in 2020 pentru auditul statutar si pentru auditul situatiilor
financiare intocmite conform IFRS adoptate de Uniunea Europeana au fost de 18.000 EUR (2019: 13.000
EUR) echivalent RON (fara TVA).
Cheltuielile cu salariile si indemnizatiile administratorilor si directorilor in anul 2020 au fost in suma de
955.743 RON (2019: 874.903 RON).
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26. Alte cheltuieli de exploatare
(RON)
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
Despagubiri si amenzi
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu dobanzi de la actionari
Pierderi din debitori diversi
Total

2019

2020

375.646
20.576

388.403
6.921

322
7.953
2.480

20.964
20.102
18.966

406.977

458.356

27. Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii
contingente si angajamente
(RON)

2019

2020

154.197

963.054

38.112

204.023

81.027

128.960

-

61.158

Total

46.298

1.357.195

(RON)

2019

2020

73.743

715.718

37.115
227.055

176.280
-

110.858

891.998

Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
(nota 5)
Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
(nota 9)
Pierderi nete din creante nerecuperabile acoperite cu
provizioane
Cheltuieli cu provizioane pentru concediile de odihna
neefectuate

Venituri din provizioane specifice de risc de credit (nota 5)
Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
(nota 9)
Venituri din recuperari de creante
Total

28. Numerar si echivalente de numerar
Numerar si echivalente de numerar, pentru situatia fluxurilor de trezorerie cuprinde:
31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Casa si alte valori (Nota 3)
Conturi curente la banci (Nota 4)

87.654
2.947.456

30.093
4.852.347

Total

3.035.110

4.882.440

(RON)
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29. Reconcilierea rezultatului contabil al exercitiului cu rezultatul fiscal
(RON)
Rezultatul net a exercitiului
financiar

2019

2020

-1.617.047

-1.861.953

83.334

309.636

-

-

-1.532.713

-1.804.664

-271.631

-1.552.317

-1.804.344

-3.356.981

Total venituri neimpozabile
Total cheltuieli nedeductibile
Costituire rezerva legala
Profit fiscal a exercitiului
financiar
Pierdere fiscala de recuperat din
anii precedenti
Pierdere fiscala de recuperat in
anii urmatori

30. Managementul riscului
Principalele riscuri asociate cu activitatile Societatii sunt de natura financiara si operationala, rezultand din
desfasurarea de activitati de creditare pe teritoriul Romaniei.
Cele mai importante riscuri financiare la care este expusa Societatea sunt, riscul de credit, riscul de
lichiditate, riscul valutar, riscul reputational, riscul aferent impozitarii si riscul aferent mediului economic.
Riscul de piata include riscul valutar si riscul de dobanda.
a) Riscul de credit
Societatea este expusa riscului de credit, adica riscului inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor
estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.
Sursa riscului de credit o reprezinta creantele Societatii. Referintele privind bonitatea clientilor sunt
obtinute pentru toti clientii noi. Data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata iar sumele datorate
dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine. Societatea monitorizeaza in mod continuu
serviciul datoriei clientilor si constituie, regularizeaza si utilizeaza lunar provizioane specifice de risc de
credit.
Urmarirea creantelor restante se face intern de catre departamentul de credite. Societatea intreprinde
masurile legale de recuperare a restantelor, in colaborare cu executorii judecatoresti, atunci cand sunt
epuizate toate metodele de recuperare pe cale amiabila.
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30. Managementul riscului (continuare)
b) Riscul valutar
Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar, in principal, prin faptul ca a contractat
imprumuturi in valuta, in timp ce creditele originate sunt in RON. Principala valuta pentru care Societatea
este expusa riscului valutar este EUR.
Activele si pasivele monetare exprimate in RON si in alte valute la 31 decembrie 2020 sunt dupa cum
urmeaza:
31 decembrie 2020

RON

EUR

USD

Total

(RON)

Casa si alte valori
Creante asupra institutiilor de
credit
Creante asupra clientele
Alte active (i)
Cheltuieli inregistrate in avans
si venituri angajate (ii)

26.532

3.561

-

30.093

4.613.796
23.996.329
476.478

238.551
488.765

-

4.852.347
23.996.329
965.243

282.639

-

-

282.639

Total

23.395.774

730.877

-

30.126.651

140.261
1.966.872

730.410

-

140.261
2.697.282

Datorii privind clientele
Alte datorii
Venituri inregistrate in avans
si datorii angajate (iii)
Datorii Subordonate
Datorii privind institutiile de
credit
Total

182.145
6.500.000

342.204
9.738.800

-

524.349
16.238.800

4.342.431
13.131.709

10.811.414

-

4.342.432
23.943.123

Pozitie valutara neta

16.264.065

-10.080.537

-

6.183.523

(i) Suma aferenta pozitiei „Alte active” cuprinde doar elementele monetare.
(ii) Suma aferenta pozitiei „Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate” nu cuprinde suma de 617.019
RON reprezentand cheltuieli in avans (Nota 9).
(iii) Suma aferenta pozitiei „Venituri inregistrate in avans si datorii angajate” nu cuprinde suma de 661.770
RON reprezentand venituri in avans (Nota 13).
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30. Managementul riscului (continuare)
b) Riscul valutar (continuare)
Activele si pasivele monetare exprimate in RON si in alte valute la 31 decembrie 2019 sunt dupa cum
urmeaza:
31 decembrie 2019

RON

EUR

USD

Total

(RON)
Casa si alte valori
Creante asupra institutiilor de
credit
Creante asupra clientele
Alte active (i)
Cheltuieli inregistrate in avans
si venituri angajate (ii)

84.159

3.495

-

87.654

2.941.052
16.747.162
407.592

6.404
-

-

2.947.456
16.747.162
407.592

179.717

-

-

179.717

Total

20.359.665

9.899

-

20.369.564

76.753
413.625

716.895
-

-

793.648
413.625

235.921
6.500.000

1.975

-

237.896
6.500.000

6.356.299
13.582.598

718.870

-

6.356.299
14.301.468

6.777.065

-708.971

-

6.068.094

Datorii privind clientele
Alte datorii
Venituri inregistrate in avans
si datorii angajate (iii)
Datorii Subordonate
Datorii privind institutiile de
credit
Total
Pozitie valutara neta

(i) Suma aferenta pozitiei „Alte active” cuprinde doar elementele monetare.
(ii) Suma aferenta pozitiei „Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate” nu cuprinde suma de 410.739
RON reprezentand cheltuieli in avans (Nota 9).
(iii) Suma aferenta pozitiei „Venituri inregistrate in avans si datorii angajate” nu cuprinde suma de 633.420
RON reprezentand venituri in avans (Nota 13).
c) Riscul de dobanda
Societatea este expusa riscului de dobanda, adica riscului inregistrarii de pierderi sau nerealizarii
profiturilor estimate, datorita expunerii la fluctuatiile nefavorabile ale dobanzii pe piata.
Expunera Societatii la riscul de dobanda se datoreaza in principal imprumuturilor contractate pe termen
lung precum si creditelor acordate clientelei, cu dobanda variabila. Societatea gestioneaza riscul de rata a
dobanzii prin ajustarea ratelor de dobanda pentru creditele nou acordate si prin reducerea perioadei de
creditare.
Valorile medii ale ratelor dobanzilor practicate/obtinute de Societate in cursul anului 2020 sunt prezentate
mai jos:
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30. Managementul riscului (continuare)
c) Riscul de dobanda (continuare)
RON

EUR

Activ

Creante asupra institutiilor de credit
Creante asupra clientelei

0%
17,8%

Pasiv

Datorii privind clientela
Datorii privind institutiile de credit
Datorii subordonate

6.2%
7,08%
6.61%

7.5%

Societatea este expusa riscului de dobanda, adica riscului inregistrarii de pierderi sau nerealizarii
profiturilor estimate, datorita expunerii la fluctuatiile nefavorabile ale dobanzii pe piata.
Expunera Societatii la riscul de dobanda se datoreaza in principal imprumuturilor contractate pe termen
lung cu dobanda variabila. Societatea gestioneaza riscul de rata a dobanzii prin ajustarea ratelor de dobanda
pentru creditele nou acordate si prin reducerea perioadei de creditare.
Valorile medii ale ratelor dobanzilor practicate/obtinute de Societate in cursul anului 2019 sunt prezentate
mai jos:
RON

EUR

Activ

Creante asupra institutiilor de credit
Creante asupra clientelei

0%
18,5%

Pasiv

Datorii privind clientela
Datorii privind institutiile de credit
Datorii subordonate

6.2%
7,08%
7,34%

d) Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate presupune imposibilitatea Societatii de a obtine sursele de finantare necesare pentru asi onora angajamentele. La sfarsitul anului 2020, Societatea inregistreaza sume pozitive pe benzile de
maturitate .
Datorita naturii activitatii, Societatea urmareste mentinerea unui echilibru intre maturitatea plasamentelor
si sursele atrase, prin mentinerea de linii de credit disponibile petru finantarea activitatii de creditare si de
exploatare.
Structura activelor si pasivelor monetare la 31 decembrie 2020, analizata pe baza perioadei ramase de la
data bilantului contabil pana la data contractuala a scadentei este dupa cum urmeaza:
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30. Managementul riscului (continuare)
d) Riscul de lichiditate (continuare)

31 decembrie 2020

pana la 3
luni

3 luni pana
la 1 an

1 an pana
la 3 ani

3 pana la
5 ani

peste 5 ani

Total

(RON)
Casa si alte valori
Creante asupra
institutiilor de credit
Creante asupra
clientelei
Alte active
Cheltuieli
inregistrate in avans
si venituri angajate
Total

30.093

-

-

-

-

30.093

4.852.347
3.178.053
478.303

9.216.010
-

11.132.350
-

469.916
486.940

-

4.852.347
23.996.329
965.243

282.639

-

-

-

-

282.639

8.821.435

9.216.040

11.132.350

956.856

-

30.126.651

503.638

1.510.914

2.327.879

-

-

4.342.431

6.500.000
-

140.261
16.238.800
2.697.282

Datorii privind
institutiile de credit
Datorii privind
clientela
Datorii subordonate
Alte datorii
Venituri inregistrate
in avans si datorii
angajate
Total

140.261

-

-

1.966.872

-

730.410

9.738.800
-

524.349

-

-

-

-

524.349

3.135.120

1.510.914

3.058.289

9.738.800

6.500.000

23.943.123

Risc de lichiditate

5.686.315

7.705.096

8.074.062

-8.781.944

-6.500.000

6.183.528

Nota: situatia de mai sus nu include stocurile si elementele asimilate (Nota 8), cheltuielile avans (Nota 9)
si veniturile inregistrate in avans (Nota 13), deoarece acestea nu au fost considerate active/ pasive monetare.
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30. Managementul riscului (continuare)
d) Riscul de lichiditate (continuare)
Structura activelor si pasivelor monetare la 31 decembrie 2019, analizata pe baza perioadei ramase de la
data bilantului contabil pana la data contractuala a scadentei este dupa cum urmeaza:

31 decembrie 2019

pana la 3
luni

3 luni pana
la 1 an

1 an pana
la 3 ani

3 pana la
5 ani

peste 5 ani

Total

(RON)
Casa si alte valori
Creante asupra
institutiilor de credit
Creante asupra clientelei
Alte active
Cheltuieli inregistrate in
avans si venituri angajate

87.654

-

-

-

-

87.654

2.947.456
2.400.035
407.592

6.849.944
-

7.028.356
-

468.826
-

-

2.947.456
16.747.162
407.592

179.717

-

-

-

-

179.717

Total

6.022.437

6.849.944

7.028.356

468.826

-

20.369.564

Datorii privind institutiile
de credit

1.248.456

1.556.889

3.006.310

544.643

-

6.356.299

76.753

-

-

716.895

413.625

-

-

-

6.500.000
-

793.648
6.500.000
413.625

237.896

-

-

-

-

237.896

Total

1.976.730

1.556.889

3.006.310

1.261.538

6.500.000

14.301.468

Risc de lichiditate

4.045.705

5.293.054

4.022.046

-792.711

-6.500.000

6.068.094

Datorii privind clientela
Datorii subordonate
Alte datorii
Venituri inregistrate in
avans si datorii angajate

Nota: situatia de mai sus nu include stocurile si elementele asimilate (Nota 8), cheltuielile avans (Nota 9)
si veniturile inregistrate in avans (Nota 13), deoarece acestea nu au fost considerate active/ pasive monetare.
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30. Managementul riscului (continuare)
e) Riscul operational
Riscul operational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care poate fi
determinat de factori interni (derularea neadecvata a unor activitati interne, existenta unui personal sau
unor sisteme necorespunzatoare etc.) sau de factori externi (conditii economice, schimbari in mediul
financiar-bancar, progrese tehnologice etc.).
Avand in vedere importanta pe Societatea o acorda capitalului uman, in gestiunea riscului operational se
are in vedere gestionarea corespunzatoare a riscului de personal. Totodata se are in vedere gestionarea
riscului juridic - componenta a riscului operational, aparut ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii
defectuoase a dispozitiilor legale ori contractuale, care afecteaza negativ operatiunile sau situatia Societatii.
Responsabilitatea dezvoltarii si implementarii politicii de control a riscului operational revine
managementului senior al fiecarui departament. Principalele arii acoperite de catre politica de management
a riscului operational sunt: conformitatea cu reglementarile legale, dezvoltare profesionala si training al
angajatilor, standarde de conduita etica si profesionala, reguli de segregare a activitatii etc.
f) Riscul reputational
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a
lipsei de incredere a publicului in integritatea Societatii.
Gestiunea riscului reputational are in vedere asigurarea permanenta a unei imagini pozitive, conforme cu
realitatea, in piata, in fata clientilor, a celorlalte institutii financiare din sistem, a actionarilor, a institutiilor
statului, de supraveghere, control, a mediei.
g) Riscul aferent impozitarii
Incepand cu 1 ianuarie 2007, urmare aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se
supuna reglementarilor Uniunii Europene, si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse
de legislatia Europeana. Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora
ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani. Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor
noilor reglementari fiscale aplicabile, ar putea varia si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale
sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii.
In plus, Guvernul Romaniei detine un numar de agentii autorizate sa efectueze auditul (controlul)
companiilor care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte
tari, si pot acoperi nu numai aspecte fiscale dar si alte aspecte legale si regulatorii care prezinta interest
pentru aceste agentii. Este posibil ca Societatea va continua sa fie supusa controalelor fiscale pe masura
emiterii unor noi reglementari fiscale. Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in
conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.
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30. Managementul riscului (continuare)
h) Mediul de afaceri
In cursul ultimului an, sectorul bancar european s-a confruntat cu o criza a datoriilor suverane, determinata
de dezechilibre fiscale semnificative si datorii suverane in multe dintre statele europene. Lipsa de incredere
in mediul financiar a determinat bancile centrale sa ia masuri specifice si coordonate, pentru a contracara
un cerc vicios de crestere a aversiunii fata de risc si a restaura functionarea normala a sistemelor.
Criza de lichiditate a rezultat in cai greoaie de acces la piata de capital, fonduri mai putin disponibile,
niveluri de lichiditate mai scazute in sistemul bancar romanesc, precum si rate interbancare ridicate.
Pierderile semnificative din piata financiara globala ar putea afecta abilitatea Societatii de a obtine finantari
noi sau a isi refinata datoriile existente la conditii similare cu cele din tranzactiile anterioare.
Clientii Societatii pot fi si ei afectati de nivelul scazut de lichiditate, ceea ce ar putea influenta capacitatea
lor de a plati creditele existente. Conditiile operationale in deterioare ar putea avea un impact asupra
previzuinilor in ce priveste fluxurile viitoare de numerar si analiza in vederea provizionarii a activelor
financiare si non-financiare. In masura in care a fost posibil, conducerea Societatii a reflectat estimari
revizuite in ce priveste fluxurile viitoare de numerar in analiza pentru depreciere a activelor.
Conducerea Societatii nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului
financiar din Romania si nici potentialul impact al acestora asupra prezentelor situatii financiare.
Avand in vedere situatia lichiditatii (vezi Nota 30 d) si incertitudinile cu privire la mediul economic,
conducerea Societatii a evaluat capacitatea acesteia de a-si continua activitatea in viitorul previzibil si a
initiat urmatoarele masuri pentru sustenabilitatea si dezvoltarea Societatii:
•

Monitorizare individuala a fiecarui client din portofoliu atat de catre consilierii de credite cat si de catre
divizia de colectare a creditelor restante cu o vechime mai mare de 30 zile care nu se afla in proceduri
de executare silita.

•

Monitorizarea intrarilor si iesirilor de numerar curente si previzionarea fluxurilor de numerar viitoare.

•

Identificarea unor noi surse de finantare
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31. Tranzactii cu partile aflate in relatii speciale
Un numar de tranzactii cu entitati in relatii speciale au avut loc in cursul normal al derularii operatiunilor.
Aceste tranzactii au fost incheiate pe baza de contracte comerciale la ratele pietei.
Lista partilor afiliate si natura relatiei acestora cu Societatea se prezinta dupa cum urmeaza:
Nexpert Consultancy SRL – membru Grup
Helenos – actionar
Danube Capital SRL – actionar
Situatia soldurilor in relatie cu partile afiliate la incheierea execitiului:
31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Helenos – imprumuturi
Helenos- datorii atasate

716.895
1.195

730.410
2.013

Total

718.090

732.423.

31 decembrie
2019

31 decembrie
2020

Helenos – cheltuieli cu dobanzile la imprumuturi
Nexpert Consultancy

22.714
65.636

45.930
-

Total

88.350

45.930.

(RON)
Imprumuturi si datorii atasate

Situatia cheltuielilor in relatie cu partile afiliate la incheierea exercitiului:
(RON)
Cheltuieli

In 2019 si in anul 2020 nu s-au inregistrat tranzactii cu Danube Capital SRL.
Cheltuielile cu salariile si indemnizatiile administratorilor si directorilor in anul 2020 au fost in suma de
955.743 RON (2019: 874.903 RON).

32. Evenimente ulterioare datei bilantului
In cursul lunii martie 2021 Societatea a atras un nou finantator - Banca Romana de Credite si Investitii S.A. –
BRCI. cu care a incheiat o facilitate de credit de tipul plafon creditare, revolving /neaangajant pe termen mediu
pentru acopererirea deficitului de fonduri pentru o perioada determinata aferenta activitatii curente OMRO sub
forma de capital de lucru. Valoarea totala a facilitatii de credit este in valoare totala de 1.000.000 EUR si s-a
acordat pe o perioada de creditare de 36 luni respectiv pana in data de 03.03.2024 cu posibilitatea de prelungire.

Nu exista alte evenimente ulterioare care sa nu fi fost incluse in situatiile financiare si notele aferente situatiilor
financiare.
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Declaratie
privind responsabilitatea
pentru intocmirea situatiilor financiare

In conformitate cu articolul 10, aliniatul 1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, raspunderea pentru
organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei
persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
In calitate de administrator al SC OMRO IFN SA, conform articolului 30 din Legea Contabilitatii
nr. 82/1991, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirm ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale la data de 31 decembrie
2020 sunt conforme cu reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Presedintelui
Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015 pentru aprobarea
Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele Europene aplicabile institutiilor
financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile
si completarile ulterioare;
b) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2020 ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata in conformitate cu reglementarile contabile romanesti aprobate prin Ordinul
Presedintelui Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015 pentru
aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele Europene aplicabile
institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) Societatea OMRO IFN S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General
Paul Catalin Panciu

Bucuresti , 23 aprilie 2021
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011171 Bucharest, Romania
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre actionarii OMRO IFN S.A.
Raport asupra auditului situatiilor financiare
Opinia
Am auditat situatiile financiare ale OMRO IFN S.A. („Societatea”) cu sediul social in Str.
Caprioarei, Nr. 2, Et.1, cladirea C7, Targu Mures, Judetul Mures, Romania, 540528, identificata
prin codul unic de inregistrare fiscala 13617777, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie
2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de
trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile
semnificative si alte informatii explicative.
In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare
a Societatii la data de 31 decembrie 2020, cat si a performantei financiare si a fluxurilor de
trezorerie ale acesteia pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu
Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificarile si clarificarile ulterioare.
Bazele opiniei
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA), Regulamentului (UE)
nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 („Regulamentul (UE)
nr. 537/2014”) si Legii nr.162 /2017 („Legea 162/2017”). Responsabilitatile noastre conform
acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform
Codului International de etica al profesionistilor contabili (inclusiv standardele internationale de
independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul
IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in
Romania, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 537/2014 si Legea 162/2017, si ne-am indeplinit
responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele
de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia
noastra.
Aspecte cheie de audit
Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au
avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste
aspecte au fost abordate in contextul auditului desfasurat asupra situatiilor financiare in
ansamblu, si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu emitem o opinie separata cu
privire la aceste aspecte cheie.
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Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care
auditul nostru a abordat respectivul aspect.
Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru, inclusiv in legatura cu aceste aspecte cheie. In
consecinta, auditul nostru a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea
noastra cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele
procedurilor noastre de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de
mai jos, constituie baza pentru opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare anexate.
Aspect cheie de audit
Ajustari pentru deprecierea creantelor asupra clientelei
La data de 31 decembrie 2020, Societatea avea inregistrate creante brute asupra clientelei in
suma de 24,568 mii lei si o ajustare pentru depreciere aferenta in suma de 572 mii lei.
Bazele politicii de determinare a ajustarii pentru deprecierea creantelor asupra clientelei sunt
prezentate in Nota 2 o) si analizate ulterior in Nota 5 la situatiile financiare. Modul de calcul a
ajustarii pentru depreciere este stabilit prin Regulamentul 5/2012 al Bancii Nationale a
Romaniei.
Evaluarea si determinarea de catre conducere a ajustarilor pentru depreciere pentru creantele
asupra clientelei reprezinta un proces care implica folosirea unor estimari in ceea ce priveste
preturile nete de vanzare si perioada de recuperare a garantiilor.
Incertitudinile in mediul de afaceri in contextul crizei COVID-19, inclusiv moratorii si masurile
guvernamentale de sprijin, au condus la o complexitate sporita a estimarii ajustarii de valoare
pentru riscul de credit.
Datorita ponderii semnificative a creantelor asupra clientelei, reprezentand 72% din totalul
activelor Societatii si a estimarii inerente in calculul ajustarilor de valoare pentru riscul de credit
aferent, consideram ca acesta este un aspect cheie de audit.
Modul in care a fost adresat aspectul cheie de audit
Ajustarile de valoare pentru riscul de credit sunt determinate de conducere in baza clasificarii
expunerilor pe categorii, in functie de numarul de zile de intarziere, initierea procedurilor legale de
recuperare a creantelor si a coeficientilor de provizionare aferenti categoriilor de clasificare, si iau
in considerare o serie de ipoteze referitoare la intrarile de numerar asteptate in urma valorificarii
garantiei. Mai exact munca noastra a inclus, dar nu a fost limitata la, urmatoarele proceduri:
 Am testat eficacitatea proiectarii si a functionarii controalelor interne cheie aferente
procesului de determinare a numarului de zile restante, clasificarea expunerilor si calculul
ajustarilor de valoare pentru riscul de credit, luand in considerare, de asemenea,
contextul moratoriilor si al masurilor guvernamentale;
 Am analizat modul de evaluare al garantiilor, momentul obtinerii si valoarea intrarilor de
numerar din valorificarea garantiilor;
 Am testat calculul numarului de zile restante, avand in vedere masurile de moratoriu in
urma pandemiei Covid-19, si existenta procedurilor legale de recuperare a creantelor;
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Am evaluat aplicarea coeficientilor de provizionare aferenti categoriilor de clasificare
conform prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei 5/2012;
Am testat calculul ajustarilor de valoare pentru riscul de credit in vederea acuratetei
matematice si validarii integritatii datelor.

Am evaluat, de asemenea, daca informatiile prezentate de Societate in situatiile financiare privind
riscul de credit sunt adecvate.
Alte informatii
Alte informatii includ Raportul administratorilor, dar nu includ situatiile financiare si raportul
nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii.
Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam
nicio forma de concluzie de asigurare asupra acestora.
In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este
de a citi aceste alte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in
concordanta, in mod semnificativ, cu situatiile financiare sau cunostintele pe care le-am obtinut
in urma auditului sau daca acestea par sa includa erori semnificative. Daca, in baza activitatii
desfasurate, ajungem la concluzia ca exista erori semnificative cu privire la aceste alte informatii,
noi trebuie sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens.
Responsabilitatea conducerii si a persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare
in conformitate cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si clarificarile
ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite
intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de
frauda, fie de eroare.
La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societatii
de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este
cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii
activitatii, mai putin in cazul in care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii
inceteze activitatea sau nu are nicio alternativa reala decat sa procedeze astfel.
Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de
raportare financiara a Societatii.
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Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare
Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care
situatiile financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau
frauda si de a emite un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila
reprezinta un nivel ridicat de asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in
conformitate cu standardele ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca
aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie de eroare si sunt considerate
semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la nivel individual sau
luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor situatii
financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional
si ne mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea:

•

•
•
•

•

Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate
fie de frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor
riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia
noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai
ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece
frauda poate include complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea
controlului intern.
Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate
in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului
intern al Societatii.
Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor
contabile si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului
continuitatii activitatii, si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul
de audit, asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste
prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe
probele de audit obtinute pana la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea,
evenimente sau conditii viitoare pot determina ca Societatea sa nu isi mai desfasoare
activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si
evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate
si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv
orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului
nostru.
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De asemenea, prezentam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la
conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si
alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta
si, unde este cazul, actiunile intreprinse pentru eliminarea amenintarilor cu privire la
independenta sau masurile de protectie aplicate pentru a reduce acele amenintari.
Dintre aspectele pe care le comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim acele
aspecte care au avut cea mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din
perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.
Raport cu privire la alte cerinte legale si de reglementare
Raportare asupra unor informatii, altele decat situatiile financiare si raportul nostru de audit
asupra acestora
Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in
sectiunea „Alte informatii”, referitor la Raportul administratorilor, noi am citit Raportul
administratorilor si raportam urmatoarele:
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente,
sub toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare la
data de 31 decembrie 2020, atasate;
b) Raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele
semnificative, informatiile cerute de Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificarile si clarificarile ulterioare, Anexa 1, punctele 225-228;
c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare intocmite la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul
acesteia, nu am identificat informatii eronate semnificative prezentate in Raportul
administratorilor.
Alte cerinte privind cuprinsul raportului de audit conform Regulamentului (UE) nr. 537/2014
al Parlamentului European si al Consiliului
Numirea si aprobarea auditorului
Am fost numiti auditori ai Societatii de catre Adunarea Generala a Actionarilor la data de 3 iunie
2020 pentru a audita situatiile financiare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
Durata totala de misiune continua, inclusiv reinnoirile (prelungirea perioadei pentru care am fost
numiti initial) si renumirile anterioare drept auditori a fost de 4 ani, acoperind exercitiile
financiare incheiate la 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2019 si 31
decembrie 2020.
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Consecventa cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit
Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare exprimata in acest raport este in
concordanta cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis
in aceeasi data cu acest raport.
Servicii non-audit
Nu am furnizat Societatii servicii non-audit interzise mentionate la articolul 5 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului si ramanem
independenti fata de Societate pe durata auditului.
Nu am furnizat Societatii si entitatilor controlate de aceasta alte servicii decat cele de audit
statutar si cele prezentate in situatiile financiare.
In numele,
Ernst & Young Assurance Services SRL
Bd. Ion Mihalache 15-17, etaj 21, Bucuresti, Romania
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. FA77

Nume Auditor / Partener: Alina Dimitriu
Inregistrat in Registrul Public electronic cu nr. AF1272
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