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                                                           POLITICA DE PREVIZIUNI   
 
 
Considerații generale 

Previziunile se referă la concluzii cuantificabile ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global 
al unui număr de factori privind o perioadă viitoare, utilizate de către management pentru estimarea 
performanței viitoare a instituției financiare nebancare. Prin natura lor, estimarile vizand perioadele 
viitoare  au un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ 
de previziunile prezentate initial, funcție de contextul macroeconomic specific.  
 
Politica privind previziunile stabileste  frecvența, perioada avută în vedere și conținutul 
previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale 
sau trimestriale.  
 

 
Principii de previzionare 
Politica privind previziunile este bazată pe următoarele principii: 
 
Previziunile privind principalii indicatori macroeconomici: evoluție  produs intern brut, evoluție 
câștig salarial mediu pe economie, evoluție prețuri medii (rata inflației), evoluție sectoare de 
activitate, utilizate pentru a construi bugetele trimestriale și anuale sunt obținute din surse oficiale, 
credibile (Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Banca Națională a României, Institutul 
Național de Statistică, Eurostat).   
 
Previziunile privind indicatorii pieței financiare și monetare privind evoluția cursului de schimb 
ron/euro, ratele dobânzii: rata dobânzii de politica monetară, ratele dobanzii pe piața monetară 
interbancară (ROBOR, EURIBOR, LIBOR), utilizate pentru a construi bugetele trimestriale și anuale 
sunt obținute din surse oficiale, credibile (Banca Națională a României, Banca Centrală Europeană, 
European Money Markets Institute (EMMI)).   
 
Previziunile și ipotezele operaționale interne referitoare la  liniile de business ale IFN, utilizate 
pentru a construi bugetele trimestriale și anuale, sunt propuse de către sefii departamentelor si 
validate de către top managementul societății și vor fi publicate cu ocazia aprobării bugetului anual, 
la un nivel de detaliere rezonabil care să faciliteze înțelegerea generală a factorilor principali de 
influență, dar fără a  divulga informații comerciale și strategice de detaliu, sensibile, care ar putea 
afecta acțiunea IFN pe segmentele de piață pe care operează.  
 
Estimările sunt plasate în context istoric, în dinamică, folosind repere comparative adecvate, 
ajustate corespunzător pentru eliminarea evoluțiilor conjuncturale nerepetabile, astfel încât să 
reflecte o evoluție anticipată a pieței și a segmentelor de business,  cu o marjă a erorii de estimare 
redusă.  
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Previziunile bugetare se bazează pe cadrul de reglementare a activității, respectiv cadrul fiscal, 
aplicabile pentru anul următor, utilizând informațiile publice disponibile la data elaborării 
bugetului. 
 
 
Publicarea previziunilor 

Transilvania Leasing și Credit IFN publică anual bugetul pentru anul viitor, în conformitate cu 
cerințele regulilor de guvernanță corporativă aplicabile, care reflectă viziunea managementului 
asupra unui scenariu de evoluție a performanțelor  societății în orizontul de timp al execițiului 
financiar viitor. 
 
În plus față de publicarea bugetelor anuale, dacă vor fi publicate alte previziuni, acestea pot fi incluse 
numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. 
 
Orice eveniment neașteptat, care impactează semnificativ bugetul  și modifică semnificativ 
previziunile  anterioare care au stat la baza fundamentării acestuia, vor fi publicate în concordanță 
cu regulile de guvernanță corporativă aplicabile.   
 
 
Dispoziţii Finale 

Politica privind previziunile este  publicată pe pagina de internet a societății 
www.transilvanialeasingsicredit.ro, în secțiunea de guvernanță corporativă.  
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