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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 

 

 

Către Acţionarii, 

TRANSILVANIA LEASING şi CREDIT IFN S.A. BRAŞOV 

 
Raport cu privire la auditul statutar situaţiilor financiare 
 
 

Opinia fără rezerve 

 

1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii Transilvania Leasing şi Credit IFN SA 

Braşov („Societatea”), cu sediul social în Braşov, Bdul Eroilor, nr. 3a, mezanin, identificată prin codul 

unic de înregistrare fiscală RO9845734, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2019, contul de 

profit şi pierdere, situaţia modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul 

financiar încheiat la această dată, precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi notele 

explicative. 

 

2. Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:  

 

 - Total capitaluri proprii :   60.865.937 lei 

 - Profitul net al exerciţiului financiar:      1.104.626 lei 

 - Total active:     61.741.882 lei 

 

3. În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a 

Societăţii la data de 31 decembrie 2019, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie 

pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 

82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Băncii 

Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, aplicabile instituţiilor financiare nebancare („IFN”), instituţiilor de credit şi Fondului de 

garantare a depozitelor în sistemul bancar din România. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Baza pentru opinie 

 

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit („ISA”), 

Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European (în cele ce urmează 

„Regulamentul”) şi Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde 

sunt descrise detaliat în secţiunea „Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din 

raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili 

emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform 

cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor fianciare în România, inclusiv Regulamentul 

şi Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. 

Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază 

pentru opinia noastră. 

 

 

Aspecte cheie de audit 

 

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut 

cea mai mare importanţă pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au 

fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu, și în formarea opiniei noastre 

asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. 

 

 

i) Recunoașterea veniturilor 

 

La nivelul recunoașterii veniturilor există riscuri de denaturare semnificativă ca acestea să nu fie 

recunoscute de managementul Societății conform Reglementărilor contabile aplicabile. Pot 

exista riscuri atât în ceea ce privește cuantumul veniturilor recunoscute, cât și momentul 

recunoașterii acestora cu posibile denaturări semnificative în legătură cu aplicarea principiului 

contabilității de angajamente. 

 

Răspunsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificativă s-a concretizat în efectuarea unor 

proceduri de audit care au avut ca scop: analiza contractelor de credit, respectiv leasing 

financiar, testarea modului de calcul al dobânzilor prin proceduri de recalculare și a modului de 

reflectare a dobânzilor conform clauzelor contractuale și graficelor de eșalonare. De asemenea, 

am efectuat teste de audit asupra modului de recunoaștere a taxelor de administrare și a 

comisioanelor de acordare angajate de Societate prin intermediul contractelor de creditare și 

contractelor de leasing financiar. Pentru testarea aserțiunii conducerii Societății cu privire la 

acuratețea veniturilor din dobânzi, am revizuit graficele de eșalonare ca urmare a fluctuației ratei 

dobânzii de referință prevăzută în contractele de leasing financiar, respectiv de credit. 

 

Referitor la riscul de denaturări semnificative legate de aplicarea principiului contabilității de 

angajamente, am realizat proceduri prin care am corelat momentul recunoașterii veniturilor cu 

graficele de eșalonare atașate contractelor de credit, respectiv contractelor de leasing financiar. 
  



 

 

 

 

 

 

ii) Clasificarea și evaluarea creanțelor 

 

Conform cerințelor Băncii Naționale a României („BNR”), în ceea ce privește domeniul în care 

activează Societatea, există cerințe specifice cu privire la clasificarea creanțelor aferente ratelor 

și dobânzilor devenite scadente conform contractelor de credit și contractelor de leasing 

financiar. În funcție de aceste cerințe specifice sunt stabilite și reglementate aspectele referitoare 

la evaluarea creanțelor la data de raportare. 

 

Răspunsul nostru cu privire la riscurile de denaturare semnificativă concretizate în modul de 

clasificare a creanțelor, respectiv aserțiunile conducerii Societății legate de evaluarea acestor 

creanțe la data de raportare, s-a materializat în proceduri de audit prin care am testat modul de 

clasificare și prezentare pentru toate contractele de credit și de leasing financiar, în derulare 

conform evidențelor operative ale Societății la data raportării, precum și teste de recalculare a 

ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, fără să identificăm denaturări semnificative. 

 
 
Alte informaţii – Raportul Administratorilor 

 

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informaţii. Acele alte informaţii 

cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situaţiile financiare şi raportul auditorului cu privire la 

acestea.  

 

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă şi aceste alte informaţii şi cu excepţia cazului 

în care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu 

privire la acestea. 

 

În legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, 

responsabilitatea noastră este să citim acele alte informaţii şi, în acest demers, să apreciem dacă acele 

alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare, sau cu acele cunoştinţe pe care noi 

le-am obţinut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. 

 

În ceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit şi raportăm că acesta a fost întocmit, în toate 

aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor 

financiare nebancare, instituţiilor de credit şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 

punctele 225-228. 
  



 

 

 

 

 

 

 

În baza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate în cursul auditului situaţiilor financiare, în opinia 

noastră:  

 

a. Informaţiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar pentru care au 

fost întocmite situaţiile financiare sunt în concordanţă, în toate aspectele semnificative, cu 

situaţiile financiare;  

 

b. raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu  

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, instituţiilor de 

credit şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, punctele 225-228; 

 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, dobândite 

în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, 

ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu 

avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 

 
 

Alte aspecte 

 

7. Menționăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în legătură 

cu situaţiile financiare individuale ale Societăţii întocmite la data de 31 decembrie 2019, nefiind numiţi 

pentru realizarea auditului situaţiilor financiare consolidate în cazul în care aceasta s-ar impune. 

 

8. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a 

fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm 

într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne 

asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru 

raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată. 

 

 

9. Situațiile financiare anexate raportului de audit nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul 

operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii 

contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu 

sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, 

inclusiv Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, instituţiilor de credit şi 

Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Responsabilitatea conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare 

 

10. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare care să ofere o 

imagine fidelă în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare şi cu Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor financiare 

nebancare, instituţiilor de credit şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi pentru acel 

control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare 

lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 

11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității 

Societăţii de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la 

continuitatea activității și pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepția cazului 

în care conducerea, fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nici 

o altă alternativă realistă în afara acestora. 

 

12. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Societăţii. 

 

 

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare 

 

13. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile 

financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, 

precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă 

reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit desfăşurat în 

conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. 

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate 

preconiza, în mod rezonabil, cu acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale 

utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.  



 

 

 

 

 

 

 

14. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menţinem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 

- Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de 

fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri 

şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

Riscul de nedetectare al unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât 

cel de nedetectare al unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate 

presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului 

intern. 

- Inţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 

adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii 

controlului intern al Societăţii. 

- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 

contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere. 

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a 

contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, 

dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea  

genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în 

care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul 

auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste 

prezentări sunt neadecvate, să ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele 

de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii 

viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza principiului 

continuităţii activităţii. 

- Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de 

informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele care stau la 

baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă. 

 

15. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată şi 

programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe 

semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

16. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o declaraţie cu privire la 

conformitatea noastră cu cerinţele etice privind independenţa şi le comunicăm toate relaţiile şi alte 

aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independenţa şi, unde este 

cazul, măsurile de siguranţă aferente. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

17. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanţa, stabilim acele 

aspecte care au avut o mai mare importanţă în cadrul auditului asupra situaţiilor financiare din perioada 

curentă şi, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de 

audit, cu excepţia cazului în care legislaţia sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului 

respectiv sau a cazului în care, în circumstanţe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui 

comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public 

să fie depăşite de consecinţele negative ale acestei comunicări. 

 

 

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare 

 

18. Am fost numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 25 martie 2019 să audităm situaţiile 

financiare ale Transilvania Leasing şi Credit INF S.A. Braşov pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 13 ani, acoperind exercitiile 

financiare incheiate la 31 decembrie 2007 pana la 31 decembrie 2019. 

 

 

Confirmăm că: 

 

- Opinia noastră de audit este în concordanţă cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de 

Audit al Societăţii, pe care l-am emis în aceeaşi dată în care am emis şi acest raport. De 

asemenea, în desfăşurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenţa faţă de entitatea 

auditată. 

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul 

(1) din Regulamentul UE nr. 537/2014. 
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