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Raportul privind auditul situațiilor financiare  

Opinia noastră 

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Mikro Kapital IFN 
S.A. („Societatea”) la data de 31 decembrie 2019, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de 
trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul 
Băncii Naționale a României (BNR) nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme 
cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare („Ordinul BNR 6/2015”), 
Regulamentul BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea 
provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a 
României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul 
BNR 5/2012”) și cu politicile contabile prezentate în Nota 1 a acestor situații financiare. 

Opinia noastră este în concordanță cu raportul suplimentar adresat Comitetului de Audit emis în data 
de 8 mai 2020. 

Situațiile financiare auditate 

Situațiile financiare ale Societății conțin: 

 bilanțul pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019; 

 contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată; 

 situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;  

 situația modificării capitalurilor proprii pentru exercițiul financiar încheiat la această dată; și 

 note la situațiile financiare, care includ politicile contabile semnificative și alte informații 
explicative. 

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel: 

 Total capitaluri proprii: 13.759.956 lei; 

 Pierderea neta a exercițiului financiar: 2.130.967 lei. 

Societatea are sediul social în Mun. Iași, Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 41, et. 4, jud. Iași și codul unic 
de identificare fiscală 35643645. 

Bazele opiniei 

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), 
Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European cu modificările și completările  
ulterioare („Regulamentul”) și Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și 
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al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și 
completările ulterioare („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise 
detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul 
nostru. 

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Independența 

Suntem independenți față de Societate conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili (Codul 
IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu 
cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv 
Regulamentul și Legea. Ne-am îndeplinit responsabilitățile de etică profesională conform Codului 
IESBA și cerințelor de etică  ale Regulamentului și ale Legii. 

Cu bună credință și pe baza celor mai bune informații, declarăm că nu am furnizat alte servicii decât 
cele de audit Societății în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2019. 

Aspect cheie al auditului 

Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au 
avut cea mai mare importanță în desfășurarea auditului situațiilor financiare pentru perioada curentă. 
Aceste aspecte au fost analizate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea 
opiniei noastre, și nu emitem o opinie separată cu privire la aceste aspecte. 

Aspect cheie al auditului Modul în care auditul nostru a analizat 
aspectul cheie 

Provizioane specifice de risc de credit pentru 
deprecierea creditelor acordate clientelei 

Ne-am concentrat pe aceasta arie, deoarece 
Conducerea emite judecăți subiective asupra 
estimării mărimii pierderilor din provizioane 
specifice de risc de credit care reprezintă o arie 
complexă a contabilității. 

Evaluarea provizioanelor specifice de risc de 
credit pentru deprecierea creditelor acordate 
clientelei se realizează pe baza încadrării 
creditelor într-o categorie de clasificare și in 
funcție de coeficienții de previzionare prevăzuți 
in Regulamentul BNR 5/2012.    

Categoriile de clasificare sunt determinate prin 
gruparea creditelor in funcție de serviciul datoriei 
si de existenta unor proceduri de recuperare a 
creanțelor. 

Vedeți Nota 1 – „Principii, politici si metode 
contabile – K „Creanțe asupra clientelei și 
provizioane specifice de risc de credit” – ii) 
„provizioane pentru risc de credit” din situațiile 
financiare furnizează informații detaliate despre 
provizioanele specifice de risc de credit pentru  
deprecierea creanțelor asupra clientelei. 

In ceea ce privește politica de calcul a 
provizioanelor specifice de risc de credit pentru 
deprecierea creanțelor asupra clientelei, am 
evaluat adecvarea principalelor ipoteze utilizate in 
calculul de provizioane al Societății cu principiile și 
cerințele din Regulamentul BNR 5/2012. 

Am evaluat și testat pe bază de eșantion modul 
de funcționare și eficacitatea operațională a 
controalelor cheie asupra datelor şi calculelor de 
determinare a provizioanelor specifice de risc de 
credit pentru deprecierea creanțelor asupra 
clientelei. 

Acestea  includ acele controale efectuate de 
conducerea Societății pentru a se asigura ca 
procesul de creditare este desfășurat in 
conformitate cu politicile interne, rambursările sunt 
alocate în mod corespunzător soldurilor creditelor 
corecte și că zilele de întârziere sunt calculate 
corect de sistemul Societății. 

Am recalculat provizionul specific de risc de credit 
pentru deprecierea creditelor acordate clientelei 
pentru întreg portofoliul folosind metodologia 
Societății. 
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Alte aspecte 

Aceste situații financiare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set 
complet de note la situațiile financiare ale Societății în conformitate cu reglementări și principii 
contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare nu sunt 
întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România 
inclusiv Ordinul BNR 6/2015 și Regulamentul BNR 5/2012. 

Situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 au fost 
auditate de către o altă firmă de audit, al cărei raport, emis în data de 19 Aprilie 2019, exprimă o 
opinie fără rezerve asupra acelor situațiilor financiare.  

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor 

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind Raportul 
Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. 

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, incluzând Raportul 
Administratorilor. 

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații 
menționate mai sus și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod 
semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în 
timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ. 

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este de a aprecia dacă acesta 
a fost întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 6/2015 articolele 225-228. 

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră: 

 informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost 
întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare; 

 Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu Ordinul BNR 6/2015, articolele 225-
228. 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în 
Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru 
situațiile financiare 

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în 
conformitate cu Ordinul BNR 6/2015 și Regulamentul BNR 5/2012 și cu politicile contabile descrise în 
Nota 1 a situațiile financiare, și pentru controalele interne pe care conducerea le consideră necesare 
pentru a întocmi situațiile financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. 

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității 
Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la 
continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția 
cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie 
nu are o alternativă realistă în afara acestora. 

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 
raportare financiară al Societății. 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 
financiare în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și 
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în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu 
ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi 
cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod 
rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate 
în baza acestor situații financiare. 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem 
scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

 Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de 
fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri 
și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 
Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel 
de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate 
presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului 
intern. 

 Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității 
controlului intern al Societății. 

 Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor 
contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

 Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a 
principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit 
obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar 
putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În 
cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în 
raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care 
aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe 
probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau 
condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului 
continuității activității. 

 Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile 
aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt 
reflectate în mod fidel. 

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța printre alte aspecte, ariile planificate și 
desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe 
semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

De asemenea furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea 
noastră cu cerințele etice relevante privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte 
care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, 
măsurile de siguranță aferente. 

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor responsabile cu guvernanța, stabilim acele 
aspecte care au avut cea mai mare importanță în cadrul auditul asupra situațiilor financiare din 
perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie ale auditului. Descriem aceste aspecte în 
raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică 
prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, 
considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod  
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rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei 
comunicări. 

Raport privind alte cerințe legale și de raportare 

Numirea auditorului 

Am fost numiți ca auditori financiari ai Mikro Kapital IFN S.A. în data de 12 august 2019. Acesta este 
primul an în care am fost numiți ca și auditori. 

Auditorul financiar responsabil pentru efectuarea auditului în baza căruia a rezultat acest raport al 
auditorului independent este Ana-Maria Butucaru. 

 

 

Ana-Maria Butucaru 

Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu 
nr. AF3378  

 

 

 

 

În numele 

PricewaterhouseCoopers Audit SRL 

Firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu 
nr. FA6 

 

București, 8 mai 2020 
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   Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar 

 Cod  încheiat la încheiat la 

 poziţie Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

   (lei) (lei) 

ACTIV     

Casa si alte valori 010  467 418 

Creanţe asupra instituţiilor de credit 030 2 1.857.303 4.119.799 

- la vedere 033  1.857.303 4.119.799 

Creanţe asupra clientelei 040 3 46.090.025 90.146.972 

Imobilizări necorporale 090 4 13.143 498 

Imobilizări corporale: 100 4 457.300 324.525 

- terenuri şi construcţii utilizate în scopul 

desfăşurării activitatilor proprii 

105  25.309 37.783 

Alte active 120 5 25.671 26.874 

Cheltuieli înregistrate în avans si      

venituri angajate 130 6 788.049 1.999.205 

TOTAL ACTIV 140  49.231.958 96.618.291 

     

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII     

Datorii privind clientela 310 7 144.970 316.155 

- la termen 318  144.970 316.155 

Alte  datorii 330 8 35.371.290 80.178.072 

Venituri înregistrate în avans si     

datorii angajate 340 9 2.592.475 2.364.108 

Capital social subscris 370  14.100.000  18.867.700 

Rezultatul reportat     

- Pierdere 426  2.138.714 2.976.777 

Rezultatul exercitiului financiar     

- Pierdere 436  838.063 2.130.967 
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   Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar 

 Cod  încheiat la încheiat la 

 poziţie Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

     

TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI 

PROPRII 450  49.231.958 96.618.291 

 

 

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data 30.04.2020 de către: 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL  ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele:  Numele şi prenumele:  

BOSTACA ANDREI - ALEXANDRU  GRADINARIU HARETINA 

      Calitatea: CONTABIL SEF 

Semnătura____________________                                                        Semnătura____________ 

Ştampila unităţii                                                                   Nr. de înregistrare în organismul profesional 

53339/2018  
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 Cod  

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

 poziţie Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

   (lei) (lei) 

     

Dobânzi de primit si venituri asimilate din 

care: 010 11 

6.438.483 15.005.051 

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 020 12 453 3.056 

Venituri din comisioane 040 13 35 1.508 

Cheltuieli cu comisioane 050 14 15.275 37.625 

Profit sau pierdere netă     

din operaţiuni financiare 060  -124.340 -1.183.823 

Alte venituri din exploatare 070 15 3.240 8.764 

Cheltuieli administrative generale 080  3.228.849 5.569.131 

- Cheltuieli cu personalul,din care: 083 16 2.491.491 4.324.458 

- Salarii 084  2.430.629 4.229.298 

- Cheltuieli cu asigurările      

   sociale, din care: 085  60.862 95.160 

- Alte cheltuieli administrative 087 17 737.358 1.244.673 

Corecţii asupra valorii imobilizărilor 

necorporale si corporale 090  147.714   251.176 

Alte cheltuieli de exploatare 100 18 3.394.797 9.383.736 

Corecţii asupra valorii creanţelor 

si provizioanelor pentru datorii 

contingente si angajamente 110 19 1.077.169    1.809.280 

Reluări din corecţii asupra valorii 

creanţelor si provizioanelor pentru 

datorii contingente si angajamente 120 20 708.776    1.091.537 
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 Cod  

Exerciţiul financiar  

încheiat la 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

 poziţie Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

   (lei) (lei) 

     

Rezultatul activitatii curente     

- Pierdere 156  838.063 2.130.967 

VENITURI TOTALE 190  7.150.534 16.106.860 

CHELTUIELI TOTALE 200  7.988.597 18.237.827 

Rezultatul brut     

- Pierdere 216    838.063  2.130.967 

Rezultatul net al exerciţiului financiar     

- Pierdere 246    838.063  2.130.967 

 

 

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data 30.04.2020 de către: 

 
 
DIRECTOR GENERAL  ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele:  Numele şi prenumele:  

BOSTACA ANDREI - ALEXANDRU  GRADINARIU HARETINA 

      Calitatea: CONTABIL SEF 

Semnătura____________________                                                        Semnătura____________ 

Ştampila unităţii                                                                   Nr. de înregistrare în organismul profesional 

53339/2018 
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  Cod 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

 pozitie 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

  (lei) (lei) 

Rezultatul net 01  (838.063) (2.130.967) 

Componente ale rezultatului net care nu generează 

fluxuri de trezorerie 

aferente activităţii de exploatare  

   

 

± constituirea sau regularizarea ajutărilor pentru 

depreciere şi a provizioanelor 02  368.393  717.742 

+ cheltuieli cu amortizarea 03  147.714  251.176 

± ajustări aferente elementelor incluse la 

activităţile de investiţii sau finanţare 05                    -           3.056 

± alte ajustări ( dobanda) 06   2.903.031     8.399.391 

SUB-TOTAL  07  2.581.075  7.240.398 

Modificări ale activelor şi datoriilor aferente 

activităţii de exploatare după ajustările  

pentru  elementele care nu generează fluxuri de 

trezorerie aferente activtăţii de exploatare    

± creanţe privind clientela 10 (26.746.724) (44.774.689) 

± alte active aferente activităţii de exploatare  12 (536.406) (1.212.359) 

± datorii privind clientela 14 96.498 171.185 

± alte pasive aferente activităţii de exploatare 16 778.770 1.140.846 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de    

exploatare 18 (23.826.787) (37.434.619) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de 

investiţii    

  - plăţi în numerar pentru achiziţionarea de 

terenuri şi mijloace fixe, active necorporale şi alte 

active pe termen lung 25 (478.115) (116.636) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi    

   de investiţii  29    (478.115)    (116.636) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi  de finanţare    

+ încasări în numerar din creșterea capitalului 

social 30 7.346.000 4.767.700 
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  Cod 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

 pozitie 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

  (lei) (lei) 

- alte plăţi în numerar aferente activităţilor de 

finanţare (leasing financiar) 36 (6.540.757) (31.614.724) 

+ alte încasări în numerar din activităţi de 

finanţare 37 22.865.434 66.660.726 

Fluxuri de trezorerie utilizate activităţi    

   de finanţare  38 23.670.677 39.813.702 

    

Numerar la începutul perioadei 39 2.491.995 1.857.770 

± Fluxuri de trezorerie din activităţi    

    de exploatare (rd.18) 40 (23.826.787) (37.434.619) 

± Fluxuri de trezorerie din activităţi    

    de investiţii (rd.29) 41 (478.115) (116.636) 

± Fluxuri de trezorerie din activităţi    

    de finanţare (rd.38) 42 23.670.677 39.813.702 

    

   Numerar la sfârşitul perioadei 44   1.857.770     4.120.217 
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 Sold la Creşteri  Reduceri  Sold la 

 1 ianuarie 2019 total din care prin transfer total din care prin transfer 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 
       

Capital subscris 14.100.000 4.767.700 - - - 18.867.700 

Rezultatul reportat reprezentând profitul 

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită       

Sold debitor 1.670.632 838.063 838.063 - - 2.508.695 

Rezultatul reportat provenind din corectarea 

erorilor contabile 

Sold debitor 468.082  - - - 468.082 

Rezultatul exercitiului financiar       

Sold debitor    838.063 2.130.967                 -  838.063 838.063   2.130.967 

Total capitaluri proprii 11.123.223 1.798.670  -838.063  -838.063  -838.063 13.759.956 
 
 

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data 30.04.2020 de către: 
 

DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT, 
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 Sold la Creşteri  Reduceri  Sold la 

 1 ianuarie 2018 total din care prin transfer total din care prin transfer 31 decembrie 2018 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 
       

Capital subscris 4.504.000 9.596.000 - - - 14.100.000 

Rezultatul reportat reprezentând profitul 

nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită       

Sold debitor 412.016 1.258.616 1.258.616 - - 1.670.632 

Rezultatul reportat provenind din corectarea 

erorilor contabile 

Sold debitor - 468.082 - - - 468.082 

Rezultatul exercitiului financiar       

Sold debitor 1.258.616    838.063                  - 1.258.616 1.258.616    838.063 

Total capitaluri proprii 2.833.368 7.031.230 -1.258.616 -1.258.616 -1.258.616 11.123.223 
 

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data 30.04.2020 de către: 
 

DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:  
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ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ 

 

Aceste situaţii financiare sunt prezentate de MIKRO KAPITAL IFN SA (“Societatea”) şi 

încorporează rezultatele operaţiunilor Societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la 

31 decembrie 2019. 

 

Societatea MIKRO KAPITAL IFN SA este o societate pe acţiuni, înfiinţată în România în anul 2016. 

În cursul anului 2019 a functionat in sediul din Mun. Iasi, Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 41, et. 4, 

jud. Iasi.  

 

Actionarul majoritar al Societatii este Alternative Fond de Securitizare, inregistrat in Registrul 

Comertului si Companiilor cu nr. B 137073, cu sediul social situat in Rue C.M. Spoo N. 10, cod 

postal 2546, Luxemburg, administrat si reprezentat legal de Mikro Kapital Management S.A., 

societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Luxemburg, inregistrata in 

Registru Comertului si Companiilor cu nr. B 227640, cu sediul social situat in Rue C.M. Spoo N. 10, 

cod postal 2546, Luxemburg. 

 

Societatea are ca obiect de activitate microcreditare, acesta fiind principalul domeniu în care îşi 

desfăşoară activitatea. Din 04.11.2019, Societatea a fost înscrisă în Registrul Special al instituţiilor 

financiare nebancare ţinut de Banca Naţională a României. 

 

Consiliul de Administraţie stabileşte politicile operaţionale ale Societăţii şi supervizează 

implementarea lor. Consiliul cuprinde 3 membri numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor după 

cum urmează: 

1. Chorayan Grigory, administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie,  

2. Ablaeva Elvina, administrator, membru al Consiliului de Administratie,  

3. Parola Giorgio, administrator, membru al Consiliului de Administratie; 

 

La data intocmirii bilantului, Consiliul de Administratie este  format din urmatorii membri, numiti 

de Adunarea Generala a Actionarilor: 

 

1. Chorayan Grigory, administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie,  

2. Ablaeva Elvina, administrator, membru al Consiliului de Administratie,  

3. Parola Giorgio, administrator, membru al Consiliului de Administratie; 
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1 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

 

A Bazele întocmirii situaţiilor financiare 

 

(1) Informaţii generale 

 

Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu:  

 

(i) Legea Contabilităţii 82/1991 republicată („Legea 82”); 

 

(ii) Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare; 

 

(iii) Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6 din 17 iulie 2015 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor 

de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor 

în sistemul bancar cu modificările ulterioare („Ordin 6/2015”); 

 

(iv) Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5 din 8 martie 2012 privind 

clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor 

specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a 

României, altele decât instituţiile de credit („Regulamentul 5/2012”); 

 

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu 

excepţiile prezentate în continuare în politicile contabile. 

 

B Principii contabile 

 

Principiul contabilitătii de angajamente – Societatea inregistreaza veniturile si 

cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data 

platii cheltuielilor iar veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi 

tranzactie sunt recunoscute simultan in contabilitate. 

 

Principiul continuitatii activitatii - Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în 

baza principiului continuităţii activităţii care presupune faptul că Societatea îşi va continua 

activitatea şi în viitorul previzibil.  Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii 

conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar şi sprijinul 

acordat de acţionari.   

 

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind 

evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, 

asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. 



 
MIKRO KAPITAL I.F.N. S.A. 

 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 

11 din 49 

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate 

deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile 

potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul 

unui exercitiu anterior. 

 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si datorie - in vederea 

stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat 

valoarea fiecarui element individual de activ sau datorie. 

 

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului 

corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu excepţia corecţiilor impuse 

de aplicarea cerinţelor Ordinului 6/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, 

referitoare la perioadele anterioare. 

 

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost 

compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, 

cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de Ordinul 6/2015. 

 

Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se 

efectuează tinand seama de substanta economica a tranzactiei sau al angajamentului in 

cauza - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a 

evenimentelor si tranzactiilor. 

 

Principiul pragului de semnificatie – elementele cu o valoare semnificativa au fost 

prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare. 

 

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaţii financiare sunt 

prezentate mai jos: 
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C Politici si metode contabile 

 

(1) Utilizarea estimărilor 

 

Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Ordinul 6/2015 cere conducerii 

Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi 

datoriilor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor 

financiare şi veniturile şi cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că 

aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societăţii pe baza celor mai bune informaţii 

disponibile la data situaţiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste 

estimări. 

 

(2) Continuitatea activitatii 

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității 

care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil luând 

in considerare următoarele: 

 

Societatea a fost infiintata in cursul anului 2016 cu scopul de a credita companiile mici si 

mijlocii. In toti anii, de la infiintare si pana in prezent Societataea a raportat pierderi 

contabile, acest lucru datorandu-se faptului ca Societatea a avut ca focus principal cresterea 

sanatoasa a portofoliului de credite. Conform planului de afaceri Societatea urmeaza sa 

intre pe profit contabil incepand cu anul 2020. La 31 decembrie 2019 Societatea indeplinea 

conditiile de adecvare a capitalurilor impuse de BNR, bazandu-se deasemenea pe suportul 

grupului, atat prin cresteri de capital ( frecvente in 2018 si 2019) precum si prin fondurile 

puse la dispozitie sub forma imprumuturilor.  

 

Consiliul de administrație, luând în considerare atat strategia Societatii pentru anii 

urmatori cat si factorii de mai sus cu privire la caracterul adecvat al poziției capitalului 

Societatii, considera că situațiile financiare pot fi intocmite pe baza principiului 

continuității activității. 

 

(3) Moneda de prezentare a situaţiilor financiare 

 

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.Elementele incluse în aceste 

situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti. 

 



 
MIKRO KAPITAL I.F.N. S.A. 

 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 

13 din 49 

(4) Conversia tranzacţiilor în monedă străină 

 

Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate 

de Banca Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor.La finele fiecărei luni, 

soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR 

pentru ultima zi bancară a lunii. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor 

într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă 

străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul „Profit sau pierdere netă din 

operaţiuni financiare”. 

 

Ratele de schimb la 31 decembrie 2018, respectiv 2019, pentru valutele principale care au 

avut un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare ale Societăţii, au fost: 

 

  

Rata de schimb 

(lei pentru 1 unitate din moneda străină) 

Moneda străină Abreviere 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

    

Euro EUR 4,6639 4,7793 

 

 

D Imobilizări necorporale 

 

(i) Alte imobilizari necorporale 

 

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost, mai putin 

amortizarea cumulata si pierderile de valoare. 

 

Costul de achiziţie al imobilizarilor necorporale cuprinde preţul de cumpărare, taxele de 

import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care Societatea le poate recupera de la 

autorităţile fiscale), precum si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei activelor 

respective. 

 

În cadrul imobilizărilor necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de 

imobilizări necorporale, programele informatice achiziţionate de la terţi pentru necesităţile 

proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale detinute de Societate.  

 

(ii) Cheltuieli cu reparatiile 

 

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand 

sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce 

nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.   
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(iii) Amortizarea si ajustari pentru depreciere 

 

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe 

perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.  

 

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate sunt reprezentate de 

programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de cel mult 3 

ani. 

 

E Imobilizări corporale  

 

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la costul de achizitie, mai putin amortizarea 

cumulata si pierderile din depreciere. 

 

Costul de achiziţie al imobilizarilor corporale cuprinde preţul de cumpărare, taxele de 

import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care Societatea le poate recupera de la autorităţile 

fiscale), precum si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. 

 

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli la darea în 

folosinţă şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale. 

 

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile 

cumulate de valoare. 

 

(i) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii 

 

Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar 

îmbunătăţirile semnificative aduse  imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata 

de viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii 

economice viitoare de către acestea, sunt capitalizate. 

 

(ii)  Amortizarea si ajustari pentru depreciere 

 

Amortizarea este calculata si recunoscuta in contul de profit si pierdere pentru a diminua 

costul, utilizand metoda liniara de amortizare de la data punerii in functiune a acestora si 

pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare 

economica si conditiilor de utilizare a acestora. 
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Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele: 

 

Element Durata de utilizare – în ani* 

Cladiri administrative     40 - 60 

Autoturisme  4 

Mobilier  3 

Firme, panouri si reclame luminoase 3 

Aparate electrocasnice, aparate radioreceptoare, televizoare, aparatura video, masini de 

spalat rufe, masini de spalat vase, frigidere, aspiratoare de praf, etc.     4 

Masini de scris, de francat, aparate de dictat si reprodus, aparate de desenat, heliografe, 

aparate de copiat si multiplicat, aparate de proiectie, aparate de citit microfilme, etc. 4 

Aparate de telecomunicatii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, 

instalatii de comanda prin radio, aparate de cautat persoane, etc. 4 

Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale 12 

Calculatoare electronice si echipamente periferice 2 

 

(iii) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale 

 

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu 

amortizarea cumulată corespunzătoare.  Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o 

asemenea operaţiune este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere curent.  Castigurile sau 

pierderile obtinute în urma casării/cedării unei imobilizări corporale se determină ca 

diferenţa între veniturile generate din scoaterea din evidenţa şi valoarea sa neamortizată. 

 

F Deprecierea imobilizărilor  

 

La încheierea exerciţiului financiar, valoarea elementelor de imobilizări corporale şi 

necorporale este reconciliata cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea contabilă 

netă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. 

 

Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a 

elementelor de imobilizări se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări 

suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau 

se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea 

este reversibilă.Valoarea de inventar este stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea 

acestuia şi preţul pieţei. 

 

G Imobilizări financiare 

 

Imobilizările financiare sunt recunoscute iniţial în bilanţ la costul de achiziţie.Costul de 

achiziţie cuprinde şi costurile de tranzacţionare.Ulterior,imobilizările financiare sunt 

evaluate ulterior la cost mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare. 
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H Stocuri 

 

Bunurile mobile, altele decât titlurile şi numerarul, care, urmare a executării silite a 

creanţelor sau rezilierii contractelor de leasing financiar au intrat în posesia Societatii, sunt 

evidenţiate în conturile de stocuri, pe analitice distincte, în contrapartidă cu contul  

"Venituri din recuperări de creanţe”, la valoarea justa. Prin valoare justă se înţelege pretul 

care ar fi incasat pentru vanzarea unui activ sau platit pentru transferul unei datorii intr-o 

tranzactie normala intre participantii pe piata, la data evaluarii. Valoarea justă a activelor 

este determină, în general, după datele de evidenţă pe piaţă.  

 

Ulterior stocurile sunt testate pentru depreciere iar valoarea acestora este stabilita la 

minimul dintre valoarea neta contabila si valoarea realizabilă netă. 

 

Prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe 

parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate necesare vânzării. 

Conducerea Societăţii estimează valoarea realizabilă netă utilizând rapoarte de evaluare 

intocmite de evaluatori autorizati, modele de evaluare internă sau alte informaţii 

disponibile de pe piaţă. 

 

Dacă valoarea prezentată în bilanţ, la închiderea exerciţiului, este mai mare decât valoarea 

realizabilă netă, această diferenţă se constituie în provizion pentru deprecierea valorii. 

 

I Alte creanţe  

 

Creanţele comerciale sunt înregistrate în bilanţ la valoarea facturată mai puţin provizionul 

pentru deprecierea acestor creanţe.Provizionul pentru deprecierea creanţelor comerciale este 

constituit în cazul în care există evidenţe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în 

măsură sa colecteze toate sumele la termenele iniţiale.  

 

J Creanţe asupra instituţiilor de credit 

 

Creantele asupra institutiilor de credit cuprind conturile curente si depozitele constituite la 

banci. Acestea sunt inregistrate la valoarea nominala, mai putin ajustarea pentru 

depreciere, daca este cazul. 
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K Creanţe asupra clientelei şi provizioane specifice de risc de credit 

 

Societatea acorda finantare clientilor sai prin contracte de credite. 

 

(i) Evaluare 

 

Creanţele asupra clientelei cuprind creditele, acestea fiind înregistrate la cost amortizat. 

 

Costul amortizat al creantelor asupra clientelei este definit ca reprezentând fondurile 

acordate, minus rambursările din timpul anului, minus provizionul pentru deprecierea 

respectivelor active.  Toate creantele asupra clientelei sunt recunoscute în momentul în 

care fondurile sunt puse la dispoziţia clienţilor. 

 

(ii) Provizioane pentru risc de credit 

 

Societatea a utilizeaza Regulamentul BNR 5/2012, ca bază pentru clasificarea, constituirea şi 

utilizarea ajustări pentru deprecierilor specifice de risc de credit pentru creditele acordate 

clientelei. 

 

Conform acestor regulamente, creditele acordate se clasifică în funcţie de serviciul datoriei şi 

iniţierea de proceduri judiciare, în următoarele categorii: 

 

Categoria de clasificare 

Coeficienţi de  

provizionare  

pentru credite (altele 

 decât cele înregistrate în 

valută sau indexate la 

cursul unei valute, 

acordate persoanelor 

 juridice  

  expuse la riscul valutar)  

Coeficienţi de 

provizionare pentru 

creditele înregistrate în 

valută sau indexate la 

cursul unei valute, 

acordate persoanelor 

juridice expuse  

                  la riscul valutar  

   

Standard  - 0,07 

În observaţie  0,05 0,08 

Substandard  0,2 0,23 

Îndoielnic  0,5 0,53 

Pierdere  1 1 

 

Creditele acordate unui debitor şi/sau plasamentele constituite la acesta se încadrează într-o 

singură categorie de clasificare pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv 

prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare. 
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Provizionul specific de risc de credit se calculează prin aplicarea procentelor, menţionate mai 
sus, asupra soldului creditului şi al creanţei ataşate.  
 

Ajustările pentru depreciere aferente operaţiunilor de creditare (capital şi dobânda) 

evidenţiate în sold se regularizează lunar prin includerea pe cheltuielile şi/sau prin reluarea 

pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al 

perioadei înregistrat de Societate. 

 

Utilizarea ajustărilor pentru depreciere aferente operaţiunilor creditare (capital şi 

dobânda) se referă la anularea ajustărilor şi se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei 

reprezentând nivelul existent în sold al ajustărilor pentru depreciere aferente operaţiunilor 

de creditare (capital şi dobândă) pentru care este îndeplinită una dintre următoarele 

condiţii:  

 

- au fost epuizate posibilităţile legale de recuperare sau s-a împlinit termenul de 

prescripţie; sau 

- au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului contract de credit. 

 

Ajustările pentru depreciere aferente operaţiunilor de creditare (capital şi dobândă) se 

determină numai pentru angajamentele bilanţiere ale debitorilor. 

 

(iii) Calculul de provizion pentru contracte restructurate 

  

În cazul contractelor de credit pentru care s-au acordat restructurări/rescadenţări, în 

vederea determinării provizioanelor specifice de risc de credit, expunerea pe aceşti debitori 

nu poate fi încadrată într-o categorie de clasificare mai favorabilă din punct de vedere al 

riscului de credit cu următoarea excepţie: prima operaţiune de restructurare a creditelor 

poate conduce la încadrarea acestora într-o categorie de clasificare mai favorabilă, dar nu 

cu mai mult de două categorii de clasificare în cazul creditelor aflate la momentul 

restructurării în categoria pierdere, respectiv de o categorie de clasificare în celelalte cazuri. 

 

 

L Numerar şi echivalente de numerar 

 

Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost istoric. Pentru 

situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, 

conturi curente la bănci şi depozite la bănci cu o maturitate iniţială mai mică de 3 luni.   
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M Capital social si rezerve 

 

Capitalul social este egal cu valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale, respectiv cu 

valoarea aportului de capital, a primelor şi rezervelor încorporate sau a altor operaţiuni 

care duc la modificarea acestuia. 

 

Capitalul subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de 

constituire a Societăţii şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. 

 

Rezerva legală este stabilita în concordanţă cu legislaţia în vigoare prin alocarea a cel putin 

5% din profitul brut înainte de impozitare până când fondul de rezervă atinge a cincea 

parte din capitalul social integral vărsat.   

 

N Împrumuturi 

 

Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt înregistrate iniţial la suma primită, net de 

costurile aferente obţinerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt 

înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferenţele dintre 

sumele primite (nete de costurile de obţinere) şi valoarea normală de răscumpărare fiind 

recunoscute în contul de profit şi pierderi pe durata contractului de împrumut. 

 

O Datorii comerciale 
 

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru 

bunurile sau serviciile primite.  
 

P Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 
 

Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum şi alte provizioane pentru 

riscuri şi cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală 

sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligaţiei este 

probabil să fie necesară o ieşire de resurse şi când poate fi făcută o estimare credibilă în 

ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe 

generate de restructurare, şi anume cele care sunt generate în mod necesar de procesul de 

restructurare şi nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii. Nu se 

recunosc provizioane pentru pierderi operaţionale viitoare. 
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Q Beneficiile angajaţilor 
 

Pensii şi alte beneficii după pensionare 
 

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj 

de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai 

planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi 

pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. 

 

R Impozitare 

 

Impozit pe profit curent 

 

În conformitate cu reglementările fiscale româneşti, calculul impozitului pe profit 

curent porneşte de la rezultatul anului financiar, corectat cu elemente deductibile şi 

nedeductibile la care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data încheierii 

bilanţului contabil. 

 

Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din 

profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi pentru pierderile 

anuale înregistrate până în anul 2009 şi 7 ani consecutivi pentru pierderile anuale 

înregistrate începând cu anul 2009.Recuperarea pierderilor se va efectua în 

ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, 

potrivit prevederilor legale româneşti în vigoare din anul înregistrării acestora. 

 

S Dobânzi de primit şi venituri asimilate 

 

Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea de baza a Companiei, incluzând: 

 

a) veniturile realizate provenind din creante asupra instituriilor de credit si creante 

asupra clientelei; si 

 

b) comisioanele ce sunt parte integrantă a ratei efective a dobânzii unui contract de 

credit (comisioane de administrare, comisioane de disbursare, comisioane de 

analiza dosar); 

 

În Dobânzi şi venituri asimilate sunt incluse şi penalităţile calculate la contractele de credit. 

Penalităţile aferente altor active sunt incluse în Alte venituri din exploatare. 

Veniturile din activităţi de creditare sunt recunoscute în  mod proporţional, în baza 

contabilităţii de angajamente. 
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T Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 

 

Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor contractate cu instituţii de credit şi cu 

părţi afiliate sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării 

cheltuielii respective, pe baza contabilităţii de angajamente.  

 

U Venituri din comisioane 

 

Veniturile din comisioane reprezinta venituri pentru serviciile financiare prestate de 

Societate. Recunoasterea veniturilor din comisioane depinde de natura lor economica.  

 

V Alte venituri şi cheltuieli din exploatare 

 

Acestea sunt înregistrate pe baza contabilităţii de angajamente, în perioada la care se 

referă. 

 

În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În 

bilanţul contabil, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea 

netă în momentul în care există un drept de compensare. 

 

W Partile aflate in relatii speciale cu Societatea 

 

Partile aflate in relatii speciale cu Societatea cuprind: 

• societatile care direct, sau indirect prin unul sau mai multi intermediari, 

controleaza Societatea, sunt controlate de aceasta sau, impreuna cu Societatea, 

sunt sub control comun; 

• societati in care Societatea are o influenta semnificativa, iar acestea nu sunt filiale 

ale acesteia si nici asocieri in participatie; 

• acele persoane fizice care, direct sau indirect, detin o pondere din drepturile de vot 

ale Societatii, fapt ce le confera o influenta semnificativa asupra acesteia, precum si 

membrii apropiati ai familiei oricaror astfel de persoane; 

• acele persoane din conducerea Societatii care au autoritatea si responsabilitatea de 

a planifica, conduce si controla activitatile Societatii, in mod direct sau indirect, 

incluzand oricare director (executiv sau altfel) al Societatii. Pentru stabilirea 

persoanelor incluse in aceasta categorie se au in vedere, cu prioritate, rolul si 

responsabilitatile acestora in cadrul Societatii si nu neaparat denumirea pozitiei 

ocupate de acestea; 

• alte societati in care o persoana descrisa mai sus detine, direct sau indirect, o 

pondere substantiala in drepturile de vot sau societatile asupra carora o asemenea 

persoana poate exercita o influenta semnificativa. 
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X Active şi datorii contingente 

 

(i) Active contingente 

 

Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente 

anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia 

sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în 

totalitate sub controlul Societăţii. 

 

Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu 

sunt certe, iar recunoaşterea lor ar putea determina recunoaşterea unui venit care 

să nu se realizeze niciodată. 

 

În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ 

contingent şi se procedează la recunoaşterea lui în bilanţ în perioada în care au 

survenit modificările. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura 

reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. 

 

(ii) Datorii contingente 

 

O datorie contingentă este: 

 

a) Obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior 

datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau 

neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi 

în totalitate sub controlul Societăţii; sauO obligaţie curentă apărută ca 

urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu 

este recunoscută deoarece: 

 

- Nu este sigur că vor fi necesare resurse care să incorporeze 

beneficii economice pentru  stingerea acestei datorii, sau 

 

- Valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. 

 

Datoriile contingente nu se recunosc în bilanţ, acestea fiind prezentate în cadrul 

elementelor în afara bilanţului. 

 



 
MIKRO KAPITAL I.F.N. S.A. 

 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 

23 din 49 

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit 

probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.Dacă devine 

probabil faptul ca va fi necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficiile 

economice pentru un element considerat anterior datorie contingentă, se va 

recunoaşte un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a 

intervenit modificarea, cu excepţia cazurilor în care nu poate fi făcută nici o 

estimare credibilă şi, drept urmare, va exista o datorie care nu poate fi recunoscută 

dar va fi prezentată ca obligaţie contingentă. 

 

Y Comparative 

 

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si prezentari eronate cuprinse in situatiile 

financiare pentru una sau mai multe perioade anterioare rezutand din greseala de a utiliza, 

sau de a nu utiliza, informatii credibile care: 

 

a) Erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru aceste perioade au 

fost aprobate spre a fi emise; sau 

 

b) Ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si 

prezentarea acelor situatii financiare. 
 

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor 

contabile, ignorarii sau interpetarii gresite a evenimentelor si fraudelor. 

 

Z Evenimente ulterioare bilanţului 

 

Efectul evenimentelor ulterioare datei bilanţului, care furnizează informaţii suplimentare 

în legătura cu poziţia financiara a Societăţii şi care necesită ajustări sunt reflectate în bilanţ 

şi în contul de profit şi pierdere, după caz. Evenimentele semnificative care nu necesită 

ajustări sunt evidenţiate în notele la situaţiile financiare. 
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2 CREANŢE ASUPRA INSTITUŢIILOR DE CREDIT 
 

  Sold la   Sold la  

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  
   

Conturi curente la bănci în valută  1.759.697 2.296.700 

Conturi curente la bănci în lei 97.606 1.823.099 

Total  1.857.303 4.119.799 
 
 

3 CREANŢE ASUPRA CLIENTELEI 
 

a) Creanțe asupra clientelei în funcție de tipul contractului 

 

  Sold la   Sold la  

 31 decembrie 2018  31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

   

Creanţe din operaţiuni de credit 46.309.324 90.317.653 

Creanţe restante –credite 92.913 353.225 

Creanţe îndoielnice –credite               81.751         538.306 

   

Total portofoliu de credite, brut 46.483.988 91.209.184 

   

Provizioane specifice de risc de          393.963       1.062.212 

credit-credite (Nota 3 b)   

   

Total portofoliu de credite, net 46.090.025 90.146.972 

 

b) Variația provizioanelor aferente contractelor de credite 
 

 Sold la   Sold la  

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

Credite    

La începutul perioadei 50.130 418.523 

Cheltuieli cu provizioanele (Nota 19) 1.077.169 1.809.280 

Venituri din provizioane (Nota 20) 708.776 1.091.537 

   

La sfârşitul perioadei. Din care 418.523 1.136.265 

- provizion pentru principal (Nota 3 a)) 393.963 1.062.212 

- provizion pentru dobândă (Nota 6) 24.560 74.053 

- provizion pentru penalităţi (Nota 6) - - 
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4 IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE 
 

La 31 decembrie 2018 şi 31 decembrie 2019 valoarea netă contabilă era următoarea: 
 

 

31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

Valoare brută Amortizare 

Valoare netă  

contabilă Valoare brută Amortizare 

Valoare netă 

contabilă 

(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

Imobilizări necorporale 111.772 98.629 13.143 112.938 112.440 498 

Imobilizări corporale   678.851    221.551   457.300   783.441 458.916   324.525 

Total 790.623 320.180 470.443 896.379 571.356 325.023 
 
 

VALOARE BRUTĂ 

Sold la 31 decembrie 2018 Creşteri Reduceri Sold la 31 decembrie 2019 

(lei) (lei) (lei) (lei) 

Imobilizări necorporale     

Alte imobilizări necorporale 111.172 1.766 - 112.938 
     

Total imobilizări 

necorporale 
111.172    1.766              - 112.938 

Imobilizări corporale     

Echipamente tehnologice si 

mijloace de transport 
484.335 3.980 4.358 483.957 

Mobilier, aparatură, birotică   83.028    44.591               -  127.619 

Amanajare sedii  109.236    59.582               -  168.818 

Avansuri acordate       2.252        6.717      5.922       3.047 
     

Total imobilizări corporale 678.851 114.870 10.280 783.441 

Active imobilizate - Total 790.623 116.036 10.280 896.379 
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DEPRECIERE/AMORTIZARE/PROVIZIOANE 

 

 Sold la 

31 decembrie 2018 

Deprecierea 

înregistrată în 

cursul exerciţiului Reduceri 

Sold la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) (lei) (lei) 

     

Imobilizări necorporale     

Alte imobilizări necorporale 98.629 13.811           - 112.440 

     

Total imobilizări necorporale 98.629 13.811           - 112.440 

Imobilizări corporale     

Aparate, instalaţii, mijloace de transport 103.609 158.656 - 262.265 

Mobilier, aparatură, birotică    34.012   31.605 - 65.617 

Amenajare sedii   83.930   47.104 - 131.034 

     

Total imobilizări corporale 221.551 237.365             - 458.916 

Active imobilizate - Total 320.180   251.176             - 571.356 
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5 ALTE ACTIVE 
 

Creanţe 
 

 

Valoare netă la 

31 decembrie 2018 

Valoare netă la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Creanţe privind bugetul statului 17.407 16.220 

   

Alţi debitori diverşi, din care: 8.264 10.654 

- Avansuri furnizori interni 6.275   9.282 

-Alţi debitori diverşi    1.989    1.372 
 

Total 
25.671 26.874 
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6 CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS ŞI VENITURI ANGAJATE 

 

  Sold la   Sold la  

  31 decembrie 2018   31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Cheltuieli înregistrate în avans 59.388 83.330 

Dobânzi curente din contracte de credit 631.059 1.176.232 

Comisioane curente din contracte de credit - 262.648 

Dobânzi restante din contracte de credit 21.836 63.484 

Comisioane restante contracte de credit 9.679 24.786 

Penalităţi restante din contracte de credit 64.360 161.502 

Dobânzi îndoielnice din contracte de credit 7.477 47.705 

Comisioane îndoielnice din contracte de credit 1.539 20.523 

Penalităţi îndoielnice din contracte de credit      17.270      233.048 

   

Total cheltuieli în avans şi venituri angajate, 

brut 
812.608 2.073.258 

   

Provizioane specifice pentru dobânzi si penalităţi 

(Nota 3 b) 
24.559 74.053 

   

Total cheltuieli în avans şi venituri angajate. 

net 
788.049 1.999.205 
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7 ALTE DATORII PRIVIND CLIENTELA 

 

  Sold la   Sold la  

  31 decembrie 2018  31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

   

Avansuri primite de la clienti   144.970   316.155 

   

Total 144.970 316.155 

 

 

8 ALTE DATORII 

 

  Sold la   Sold la  

  31 decembrie 2018   31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

   

Furnizori de echipamente pentru 205.378 119.699 

   contracte de leasing financiar   

Furnizori diverşi 3.409 6.138 

Taxe şi impozite de plătit la bugetul de stat 124.534 191.464 

Creditori diverşi 34.882.752   79.623.269 

Personal salarii datorate          155.217           237.502 

   

Total 35.371.290   80.178.072 

 

 

In categoria „Creditori diversi” sunt incluse imprumuturile primite pe termen de 5 ani in Euro de la 

actionarul majoritat Alternative Fond de Securitizare. Imprumuturile de grup nu au clauze ( 

covenants) atasate.  
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9 VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS ŞI DATORII ANGAJATE 

 

  Sold la   Sold la  

  31 decembrie 2018  31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

Venituri în avans din comisioane de acordare    

   pentru contracte de credit 995.970 1.897.476 

Alte venituri în avans 116 - 

Datorii atasate    1.596.389       466.632 

 

Total 
2.592.475 2.364.108 
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10 SITUATIA CREANTELOR ŞI DATORIILOR 
 

a) Creanţe 
 

           Sold la  Termen de lichiditate 

 31 decembrie 2019      <3 luni   3 luni-1 an  1 an - 5 ani  peste 5ani  

  (lei)   (lei)   (lei)   (lei)   (lei)  
      

Creanţe asupra clientelei (Nota 3) 91.209.184 4.848.362 27.856.590 57.159.899 1.344.333 

Provizioane aferente creanţelor asupra clientelei (Nota 3)       1.062.212       169.499       354.407        538.306                   - 

Creanţe nete asupra clientelei (Nota 3) 90.146.972 4.678.863 27.502.183 56.621.593 1.344.333 

Creanţe asupra instituţiilor de credit (Nota 2)  4.119.799 4.119.799 - - - 

Creante privind bugetul statului (Nota 5) 16.220 - 16.220 - - 

Alte creanţe (Nota 5) 10.654 10.654 - - - 

Provizioane aferente altor creanţe (Nota 5) - - - - - 

Alte creanţe nete (Nota 5)            10.654          10.654                       -                       -                    - 

Total 94.293.645 8.809.316 27.518.403 56.621.593 1.344.333 
 
 

b) Datorii 
 

  Sold la  

31 decembrie 2019  

Termen de exigibilitate 

 <3 luni  3 luni-1 an  1 an - 5 ani  Peste 5 ani  

  (lei)   (lei)   (lei)   (lei)   (lei)  
      

Datorii privind clientela (Nota 7) 316.155 316.155 - - - 

Alte datorii (Nota 8)   80.178.072  435.703 82.553    79.659.816                 - 

Total 80.494.227 751.858 82.553 79.659.816                 - 
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11 DOBÂNZI DE PRIMIT şi VENITURI ASIMILATE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Depozite la bănci - 104 

Dobânzi la contractele de credit 4.466.468 9.387.776 

Venituri din penalităţi la contractele de credit 258.651 767.785 

Comisioane administrare la contracte de credit 1.219.926 3.675.411 

Comisioane acordare credite 436.618 1.014.983 

Alte comisioane la contractele de credit         56.820          158.992 

 

Total 
6.438.483 15.005.051 

 

12 DOBÂNZI DE PLĂTIT ŞI CHELTUIELI ASIMILATE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Dobânzi aferente contractelor de leasing 

financiar 
453 3.056 

Total 453 3.056 

 

 

13 VENITURI DIN COMISIOANE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Alte comisioane 35 1.508 

 

Total 
35 1.508 
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14 CHELTUIELI CU COMISIOANE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Comisioane bancare 14.215 35.523 

Comisioane aferente contractelor de 

leasing 
  1.060     1.102 

 

Total 
15.275 37.625 

 

 

15 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  
 

  

Alte venituri diverse de exploatare  3.240  8.764 

Total 3.240 8.764 
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16 INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRAŢIE. CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE 

 

a) Indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi 

supraveghere 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Cheltuiala cu salariile, din care: 2.430.629 4.229.298 

Membrii organelor de conducere 223.071 376.925 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Cheltuiala cu asigurările sociale, din 

care: 
60.682 95.160 

Membrii organelor de conducere 5.019 8.481 

   

 

 

b) Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor de administraţie. 

conducere şi supraveghere 

 

Nu au fost acordate avansuri şi credite membrilor organelor de administraţie. conducere şi 

supraveghere. 

 

c) Salariaţi 

 

Numărul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum urmează: 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Management 1 1 

Personal operativ 26 42 

Total 27 43 
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17 ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Telecomunicaţii şi prelucrarea datelor 36.271 59.726 

Deplasări 29.792 73.465 

Materiale şi obiecte de inventar 159.438 166.291 

Întreţinere şi utilităţi 33.625 90.123 

Servicii de contabilitate şi consultanta 279.536 570.181 

Audit  23.400 43.700 

Cheltuieli de protocol si reclama 69.808 100.543 

Cheltuieli cu asigurările 21.449 23.642 

Servicii de transport 2.695 4.438 

Servicii curierat 8.062 12.056 

Alte servicii executate de terţi   73.282   100.508 

   

Total 737.358 1.244.673 

 

 

18 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  
   

Dobanzi la imprumuturile primite 2.902.579 8.410.041 

Chirii proprii 312.450 584.094 

Alte taxe şi impozite  58.390 130.478 

Cheltuieli privind sponsorizarile - 2.864 

Alte cheltuieli de exploatare       121.378       256.259 

   

Total 3.394.797 9.383.736 
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19 CORECŢII ASUPRA VALORII CREANŢELOR ŞI PROVIZIOANELOR PENTRU 

DATORII CONTINGENTE ŞI ANGAJAMANTE 

 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

   

Cheltuieli cu provizioane (Nota 3 b) 1.077.169 1.809.280 

   specifice de risc contracte de credit   

   

Total 1.077.169 1.809.280 

 

 

20 RELUĂRI DIN CORECŢII ASUPRA VALORII CREANŢELOR ŞI PROVIZIOANELOR 

PENTRU DATORII CONTINGENTE ŞI ANGAJAMANTE 

 

  31 decembrie 2018   31 decembrie 2019  

  (lei)   (lei)  

   

Venituri din provizioane    

   specifice de risc contracte de credit (Nota 3 b) 708.776 1.091.537 

   

Total 708.776 1.091.537 
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21 CORECTII ALE EXERCITIULUI FINANCIAR ANTERIOR 

 

Reclasificarea unor pozitii din Bilant si Contul pe profit si pierdere: 
 

In urma unor analize desfasurate in cursul anului 2019, Societatea a facut urmatoarele reclasificari: 
 

1) Societatea a inregistrat, la recunoasterea initiala a imprumutului acordat clientului, 

dobanda viitoare si comisionul de administrare viitor pana la scadenta creditului pe contul 

“Venituri inregistrate in avans” (neaplicandprincipiul costului amortiza). De asemenea 

Societatea a recunoscut veniturile din dobanzi si veniturile din comisioane la incasarea 

ratelor de la client in loc sa aplice contabilitatea de angajamente.  

Ca atare Societatea a efectuat o ajustare pentru exercitiul financiar 2018 prin anularea 

dobanzii viitoare si a comisionului de administrare viitor si  inregistrarea lui pe baza de 

contabilitatii de angajamente pana la sfarsitul anului. 

 

2) Societatea a inregistrat comisionul de acordare in contul “Venituri din comisioane” la data 

acordarii creditului in loc sa il defereze si sa il recunoasca la venituri din dobanzi. In baza 

Ordinului BNR 6/2015, pct. 342, b) comisioanele încasate în avans sau la momentul 

recunoaşterii iniţiale a creditului se înregistrează în creditul contului "Venituri înregistrate 

în avans", urmând a fi recunoscute ulterior folosind metoda ratei efective a dobanzii sau 

liniara pe venituri din dobanzi pe toata durata imprumutului. 

Ca urmare Societatea a efectuat o ajustare pentru exercitiul financiar 2018 prin anularea 

venitului obtinut din comisionul de acordare si recunosterea lui pe “Venituri inregistrate in 

avans “, a corectat rezultatul reportat si rezultatul exercitiul financiar curent (inclusiv 

reclasificarea sumelor din pozitiei “Venituri din comisioane” din Situatiile financiare in 

pozitia “Venituri din dobanzi” din Situatiile finaciare). 

 

3) Societatea a inregistrat comisionul de administrare, comisionul de rambursare anticipata si 

comisionul de rescadentare a contractelor de imprumut la pozitia “Venituri din 

comisioane” in loc sa le inregistreze la pozitia “Venituri din dobanzi” din Situatiile 

financiare.   

Societatea a efectuat o ajustare in Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2018 

pentru a reclasifica veniturile mentionate mai sus. 

 

4) Societatea a inregistrat veniturile din penalitati la pozitia “Alte venituri din exploatare” in 

loc sa le inregistreze la pozitia “Venituri din dobanzi” din Situatiile financiare. 

Societatea a efectuat o ajustare a Situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2018 

pentru a reclasifica veniturile mentionate mai sus. 

 

5) Societatea a prezentat cheltuielile cu dobanzile inregistrate la imprumuturile de la actionari 

la “Alte pasive” in timp ce in conformitate cu Ordinul BNR 6/2015 cheltuielile cu aceste 

dobanzi ar trebui sa fie recunoscute la pozitia “Venituri inregistrate in avans si datorii 

angajate” din Situatiile financiare. 
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Societatea a efectuat o ajustare pe situatiile financiare pentru a reclasifica cheltuielile 

mentionate mai sus. 

 

Cifrele anului 2018 au fost retratate dupa cum urmeaza:  

 

BILANT 

 

 
Cod poziție 

31 decembrie 

2018 (raportat) Corecții 2018 

31 decembrie 

2018 (corectat) 

  ACTIV     

Cheltuieli înregistrate în avans si 

venituri angajate 130 19.214.330 -18.426.281 788.049 

TOTAL ACTIV 140 67.658.239 -18.426.281 49.231.958 

     

PASIV     

Alte datorii 330 36.955.416 -1.584.126 35.371.290 

Venituri inregistrate in avans si datorii 

angajate 340 19.069.718 -16.477.243 2.592.475 

Rezultat reportat - pierdere 426 -1.670.632 -468.082 -2.138.714 

Rezultatul exercitiului financiar - 

pierdere 436 -941.233 

103.170 

-838.063 

TOTAL PASIV  67.658.239 -18.426.281 49.231.958 

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

 

 
Cod poziție 

31 decembrie 

2018 (raportat) 

Corecții 

2018 

31 decembrie 

2018 (corectat) 
     

Dobanzi de primit si venituri asimilate 010 3.835.409 2.603.074 6.438.483 

Venituri din comisioane 040 2.241.287 -2.241.252 35 

Alte venituri din exploatare 070 261.891 -258.652 3.240 

Total  6.338.587 103.170 6.441.758 

 

 

Cifrele aferente anului 2018, prezentate in aceste situatii financiare, au fost actualizate conform corectiilor 

prezentate mai sus,  pentru a asigura comparabilitatea cu informatiile prezentate pentru anul 2019. 
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22 INFORMAŢII REFERITOARE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT 

 

 31 Decembrie  

                      2018 

31 Decembrie  

                      2019 
  

  

Pierdere bruta 838.063 2.130.967 

Rezerve legale - - 

Amortizarea fiscala 147.714 251.176 

Cheltuieli nedeductibile 168.883 271.881 

Pierderea fiscala aferenta exerciţiului 816.894 2.110.262 

Pierdere fiscala de recuperat din anii 

precedenti 
1.522.908 2.339.802 

Total pierdere fiscala de recuperat in anii 

urmatori 
2.339.802 4.450.064 

Cota de Impozit pe profit 16% 16% 

Sume reprezentând sponsorizări - 2.864 

Cheltuiala cu impozitul pe profit current 

    aferenta exerciţiului  
- - 

 

 

23 MANAGEMENTUL RISCULUI 

 

Principalele riscuri asociate cu activitatile Societatii sunt de natura financiara si operationala, 

rezultand din desfasurarea de activitati de finantare prin sistem de leasing financiar si creditare pe 

teritoriul Romaniei. 

 

Cele mai importante riscuri financiare la care este expusa Societatea sunt riscul de piata, riscul de 

credit si riscul de lichiditate. Riscul de piata include riscul valutar si riscul de dobanda. 

 

a) Riscul valutar  

 

Valutele in care Societatea efectueaza operatiuni sunt EUR si RON. Pozitia de schimb valutar 

deschisa reprezinta o sursa a riscului valutar. 

 

Pentru a evita pierderile care pot fi generate de fluctuatiile nefavorabile ale cursului de schimb, 

societatea monitorizeaza activele si pasivele pe tipuri de valuta cu scopul de a obtine o distributie 

echilibrata pe valute mentinand o pozitie valutara cat mai echilibrata conform procedurilor interne. 
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Activele financiare si pasivele financiare exprimate in lei si in alte valute la 31 decembrie 2019 sunt 

dupa cum urmeaza: 

 

 LEI EUR Total 

Creante asupra institutiilor de credit 1.823.099 2.296.700 4.119.799 

Creante asupra clientelei 90.146.972 - 90.146.972 

Cheltuieli inregistrate in avans si 

venituri angajate 
1,754,373  1,754,373 

Activele financiare totale  93,724,444   2,296,700   96,021,144  

    

Venituri inregistrate in avans si datorii 

angajate 
- 

 466,632   466,632  

Alte datorii financiare 

 
- 

 79,749,106   79,749,106  

Pasivele financiare totale -  80,215,738   80,215,738  

    

Pozitie valutara neta  93,724,444  -77,919,038   15,805,406  

 

 

Activele financiare si pasivele financiare exprimate in lei si in alte valute la 31 decembrie 2018 sunt 

dupa cum urmeaza: 

 

  LEI   EUR   Total  

Creante asupra institutiilor de credit  97,606   1,759,697   1,857,303  

Creante asupra clientelei  46,090,025   -   46,090,025  

Cheltuieli inregistrate in avans si venituri 

angajate 

 655,194   -   -  

Alte active financiare - - - 

Activele financiare totale  46,842,825   1,759,697   47,947,328  

 

 
   

Datorii privind institutiile de credit -  1,596,389   1,596,389  

Alte datorii financiare -  35,091,539   35,091,539  

Pasivele financiare totale -  36,687,928   36,687,928  

    

Pozitie valutara neta  46,842,825  -34,928,231   11,259,400  
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b) Riscul de dobanda 

 

Societatea se confrunta cu riscul de dobanda datorita expunerii la fluctuatiile nefavorabile ale 

dobanzii pe piata. Schimbarea ratei dobanzii pe piata influenteaza in mod direct veniturile si 

cheltuielile aferente activelor si datoriilor financiare purtatoarea de dobanzi variabile. precum si 

valoarea reala a celor purtatoare de dobanzi fixe. 

 

Cea mai mare parte a activelor si pasivelor in valuta, purtatoare de dobanda, au dobanzi variabile ce 

sunt legate de variatiile dobanzilor pietei. 

 

Conducerea urmareste pastrarea unui echilibru intre activele si pasivele purtatoare de dobanda pe 

fiecare tip in parte (variabila/fixa). 

 

Limitele inferioare si superioare ale ratelor dobanzilor practicate de Societate in cursul anului 2019: 

 

  RON  EUR 

 Interval Interval 

 Min.  Max. Min. Max. 

Activ     

Creante asupra clientelei 17% 28%   

Pasiv     

Imprumuturi primite   12% 14% 

 

 

Limitele inferioare si superioare ale ratelor dobanzilor practicate de Societate in cursul anului 

2018: 

 

  RON  EUR 

 Interval Interval 

 Min.  Max. Min. Max. 

Activ     

Creante asupra clientelei 15% 28%   

Pasiv     

Imprumuturi primite   14% 14% 

 

 

c) Riscul de credit 

 

Societatea este supusa riscului de credit, adica riscului inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii 

profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.  
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Societatea minimizeaza acest risc prin evaluarea atenta a solicitantilor de finantari, prin 

monitorizarea acestora pe durata finantarii, prin stabilirea unor limite de expunere la riscul de 

credit (pe principalii clienti/debitori unici, pe sectoare de activitate) prin utilizarea informatiilor de 

risc bancar de tipul celor furnizate de sistemele nationale de genul Centralei Riscurilor Bancare 

si/sau Biroului de Credit, informatiile din mass-media si orice alte informatii disponibile. 

Monitorizarea limitelor de expunere la riscul de credit se face de catre Directia Managementul 

Riscului si Back Office.  

 

Principala concentrare a riscului de credit deriva din expunerea individuala si pe categorii de clienti 

in ceea ce priveste finantarile acordate clientelei (vezi nota 3). 

 

d) Riscul de lichiditate 

 

Structura activelor si pasivelor a fost analizata pe baza perioadei ramase de la data bilantului 

contabil pana la data contractuala a scadentei. 

 

Societatea urmareste mentinerea unui echilibru intre maturitatea plasamentelor si sursele atrase.  

 

Valoarea activelor financiare si pasivelor brute financiare la 31 decembrie 2019, analizata in functie 

de perioada ramasa pana la data maturitatii contractuale este prezentata in tabelul urmator: 

 

 

 
pana la 3 luni 

3 luni pana 

la 1 an 

1 an pana la 5 

ani 

peste  

5 ani 
Total 

     

Creante asupra institutiilor 

de credit 

4.119.799 - - - 4.119.799 

Creante asupra clientelei 4.848.362 27.856.590 57.159.899 1.344.333 91.209.184 

Cheltuieli inregistrate in 

avans si venituri angajate 

 

                 1,754,373  

 
   1.754.373 

Activele financiare 

totale 

10,722,534 27.856.590 57.159.899 1.344.333 97.083.356 

       
Venituri inregistrate in 

avans si datorii angajatede 

credit 

                466.632  

 
- - - 466.632 

Alte datorii financiare 20.670 62.110 79.666.326 - 
79,749,106  

 

Pasivele financiare 

totale 

487.302 62.110 79.666.326 - 80.215.738 

      

Pozitie neta 10.235.232 27.794.480 -22.506.427 1.344.333 16.867.618 
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Valoarea activelor financiare si pasivelor financiare la 31 decembrie 2018, analizata in functie de 

perioada ramasa pana la data maturitatii contractuale este prezentata in tabelul urmator: 

 

 

pana la 3 

luni 

3 luni pana 

la 1 an 

1 an pana 

la 5 ani 
peste 5 ani Total 

     

Creante asupra 

institutiilor de credit 
1.857.303 - - - 1.857.303 

Creante asupra 

clientelei 
1.740.678 20.263.227 23.284.969 1.195.114 46.483.988 

Cheltuieli inregistrate 

in avans si venituri 

angajate 

655.194    655.194 

Activele financiare 

totale 
4.253.175 20.263.227 23.284.969 1.195.114 48.996.485 

      

Venituri inregistrate 

in avans si datorii 

angajate 

1,596,389    1.596.389 

Alte datorii financiare 1.102.253 7.879.277 26.110.009 - 35.081.204 

Pasivele financiare 

totale 
2.698.642 7.879.277 26.110.009 - 36.677.593 

      

Pozitie neta 1.554.533 12.383.950 -2.825.040 1.195.114 12.318.892 

 

 

24 ALTE INFORMATII 

 

a) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing 

operaţional 

 

Societatea a inregistrat în anul 2018 cheltuieli cu chiriile în valoare de 312.450 lei, iar în 

anul 2019 a inregistrat 584.094 lei. 

 

b) Onorariile auditorilor 

 

Societatea a inregistrat în anul 2019 pentru activitatea de audit statutar onorarii 43.700 lei. 

( 2018: 24.000 lei). 
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c) Dobânzi viitoare în cadrul contractelor de credit 

 

 

Dobânda 

viitoare la 31 

decembrie 2019 <1 an    1 an - 3 ani    3 ani - 5 ani   peste 5ani   

   (lei)    (lei)    (lei)     (lei)     (lei)   

      

Dobânzi în RON - credit 27.180.446 12.898.313 11.021.358 2.918.401 342.374 

      

 

d) Datorii probabile şi angajamente acordate 

 

(i) Angajamente de capital 

 

Societatea nu avea angajamente de capital la 31 decembrie 2018 şi la 31 decembrie 2019.  

 

(ii) Garanţii acordate terţilor 

 

La 31 decembrie 2019, Societatea nu avea emise scrisori de garanţie în favoarea terţilor. 

 

(iii) Angajamente de finanţare legate de contractele de credit: 

 

 

 Sold la 

 31 decembrie 2018 

Sold la 

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Angajamente de finanţare - - 

   

 

Angajamentele de finanțare fac referire la contractele de credit semnate până la data de 31 

decembrie, pentru care finanțarea are loc în următorul exercițiu financiar.  
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e) Garanţii primite 

 

 

 Sold la 

 31 decembrie 2018 

 Sold la  

31 decembrie 2019 

  (lei)   (lei)  

   

Garantii primite:   

Gaj pentru echipamente - contracte  

   credit 21.589.799 36.380.512 

Ipoteci imobiliare – contracte de 

credit   15.605.033     42.912.791 

   

TOTAL 37.194.832 79.293.303 

 

 

25 TRANZACŢII CU PĂRŢILE AFILIATE/PĂRŢILE LEGATE 

 

La 31 decembrie 2019 MIKRO KAPITAL IFN SA derula tranzactii cu doua societati aflate in relatii 

speciale. Este vorba despre ALTERNATIVE FOND DE SECURITIZARE – asociatul majoritar la 

companiei si principalul finantator si de MK MASHVARAT LIMITED LIABILITY COMPANY – 

companie din grupul MIKRO KAPITAL care ofera servicii de consultanta (in anul 2018 aceste 

servicii de consultanta au fost oferite de GDFK LIMITED LIABILITY COMPANY – o alta societate 

din grupul MIKRO KAPITAL) 

 

a) Tranzacţii încheiate cu ALTERNATIVE FOND DE SECURITIZARE 

 

Datorii 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Alte datorii - Imprumuturi primite 34.885.826 78.232.549 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Venituri înregistrate în avans şi datorii  

angajate 1.584.126 452.556 
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Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 2.902.579 8.399.391 

   

b) Tranzacţii încheiate cu MK MASHVARAT LIMITED LIABILITY COMPANY  

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Alte cheltuieli administrative (servicii 

consultanta) 

- 570.181 

   

c) Tranzacţii încheiate cu GDFK LIMITED LIABILITY COMPANY 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Cheltuieli consultanta 279.536 - 
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26 CONTINGENŢE 

 

a) Datorii contingente 

 

Obligaţii privind chiria  

 

La data raportării obligaţiile companiei privind chiria de plătit se prezenta astfel: 

 
 

Până la 1 an Între 1 an și 5 ani  Peste 5 ani  

 (lei) (lei) (lei) 
 

  
 

Datorii privind chiria de 

plătit (fără TVA) 
590.524 498.196 0 

 

 

b) Acţiuni în instanţă 

 

Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al 

desfăşurării activităţii. Conducerea Societăţii consideră că aceste acţiuni nu vor avea un 

efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Societăţii. 

 

c) Impozitarea 

 

Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-

un proces continuu de actualizare şi modernizare. Ca urmare, încă există interpretări 

diferite ale legislaţiei fiscale.În anumite situaţii. autorităţile fiscale pot trata în mod diferit 

anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a 

dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente (în prezent în valoare totală de 0,05% pe zi 

de întârziere). În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 

5 ani. Conducerea Societăţii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii 

financiare sunt adecvate. 

 

d) Preţul de transfer 

 

Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”, conform căruia 

tranzacţiile între părţile afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa. Contribuabilii 

care desfăşoară tranzacţii cu părţi afiliate trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia 

autorităţilor fiscale din România, la cererea scrisă a acestora, dosarul preţurilor de transfer.   
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Neprezentarea dosarului preţurilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet poate duce la 

aplicarea de penalităţi pentru neconformitate; în plus faţă de conţinutul dosarului preţurilor de 

transfer, autorităţile fiscale pot interpreta tranzacţiile şi circumstanţele diferit de interpretarea 

conducerii şi, ca urmare, pot impune obligaţii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor 

de transfer. Conducerea Societăţii consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui control fiscal 

pentru verificarea preţurilor de transfer. Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale 

autorităţilor fiscale nu poate fi estimat în mod credibil. Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia 

financiară şi/ sau pentru operaţiunile Societăţii. 

 

 

27 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI  

La sfârșitul anului 2019, au apărut in China pentru prima dată știri despre un virus nou, din grupa 

coronavirusurilor, denumit ulterior COVID-19.  Situația la sfârșitul anului 2019 a fost aceea că 

virusul necunoscut a fost raportat de Organizația Mondială a Sănătății cu un numar limitat de 

cazuri.  În primele luni ale anului 2020 virusul s-a răspândit la nivel global, iar impactul său 

negativ a devenit vizibil.  Deși suntem încă într-o situație în evoluție la momentul emiterii acestor 

situații financiare, este posibil să existe un impact negativ asupra economiei globale și implicit 

asupra Societăţii. 

Conducerea Societăţii consideră că acest eveniment este un eveniment care nu se ajustează în 

situațiile financiare, condițiile apărute fiind ulterioare datei raportării. 

Pe data de 30 martie 2020 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta 37 privind acordarea unor 

facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebacare anumitor 

categorii de debitori („OUG 37/2020”). Conform OUG 37/2020 debitorii care nu au restante la 

plata creditelor si care au dificultati financiare in urma pandemiei COVID-19 pot sa ceara Societatii, 

in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, amanarea la plata a ratelor de credit 

pe o perioada de maxim 9 luni dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2020 

La data finalizării Situaţiilor Financiare pentru exerciţiul financiar 2019 încheiat la 31 decembrie 

2019, Societatea a definitivat informaţiile financiare pentru primul trimestru al anului 2020, iar 

principalii indicatori financiari se încadreaza în bugetul aprobat pentru anul în curs. 

Analizând perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2020, se poate observa o scădere a producţiei lunare 

începand cu luna martie 2020, pe fondul incertitudinii create de instituirea Stării de Urgenţă, iar 

prelungirea acesteia va duce cel mai probabil la o scădere a producţiei totale în 2020 în comparaţie 

cu estimările iniţiale. Până la 30 Aprilie 2020 s-au aplicat operaţiuni de modificare a graficelor 

pentru 12,05% din portofoliu ca urmare a renegocierilor contractuale. În prezent, au loc în mod 

constant discuţii cu clienţii existenţi care solicită informaţii privind posibilitatea amânării ratelor în 

contextul noului cadru legislativ. 

În condiţiile descrise mai-sus, există o creştere aşteptată a Societăţii în ceea ce priveşte riscul de 

credit, dar aceasta are resurse suficiente pentru acoperirea necesarului de lichiditate şi adecvarea 

capitalului. 



 
MIKRO KAPITAL I.F.N. S.A. 

 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 

49 din 49 

Întrucât situația se dezvoltă în continuare, conducerea Societăţii consideră că nu poate să ofere o 

estimare cantitativă a impactului potențial al acestui eveniment asupra Societăţii. Prin urmare, 

impactul va fi încorporat în rezultatele financiare ale Societăţii în anul 2020. 
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