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S1034_A1.0.0 /18.08.2020 Suma de control 10.360.000Atenţie !Versiuni

  Entitatea SC Capital Leasing IFN SA

Tip situaţie financiară/ raportare contabilă : IF

Localitate  
Bucuresti

Bloc  Ap.              Telefon
0213272131

Scara  Nr.  
25

Strada  
Sfanta Vineri

Sector  
Sector 3

Judeţ 
Bucuresti

  Număr din Registrul Comerţului J40/19782/2007   Cod unic de înregistrare 1 3 6 0 3 1 9 4

Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasă CAEN)

6491 Leasing financiar

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 Sucursale din România ale instituţiilor străine
Bifaţi dacă  
este cazul :  Anul 2020

Semnătura electronică

  Nr.de înregistrare în organismul profesional:

875/2001

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

Atenţie !

?

Profit/Pierdere -4.600.331

Datorii si capitaluri proprii - total 24.343.183Indicatori 
  (lei)

LISTARE
ANULARE

DEBLOCARE
VALIDARE

CorelaţiiInformatii Obs.

   Semnătura __________________________________________ 

   Semnătura ________________________________________ 
 

Raportari contabile semestriale întocmite de către: 
    a) instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind  
       instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de 
       servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu 
       modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) instituţii emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este 
       limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din  
       Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

 Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

30.06.2020la data de

Formular VALIDAT

Dorin-Ionut 
Chirea

Semnat digital de 
Dorin-Ionut Chirea 
Data: 2020.09.15 
09:37:27 +03'00'
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de  30.06.2020

F10 - pag. 1

Cod 10 - lei -

ACTIV Cod 
pozitie Sold la:

    01.01.2020 30.06.2020

A B 1 2

Casa şi alte valori 010 23.385 27.213

Creanţe asupra instituţiilor de credit (poz.033 + 036) 030 313.675 617.666

      - la vedere 033 311.272 615.263

      - alte creanţe 036 2.403 2.403

Creanţe asupra clientelei 040 19.591.840 13.936.350

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

     - emise de organisme publice 053

     - emise de alţi emitenţi, din care: 056

          - obligatiuni proprii 058

Acţiuni si alte titluri cu venit variabil 060

Participaţii, din care: 070

      - participaţii la instituţii de credit 075

Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 080

      - părţi în cadrul instituţiilor de credit 085

Imobilizări necorporale, din care: 090 155.444 136.429

      - cheltuieli de constituire 093

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

Imobilizări corporale, din care: 100 3.328.002 3.619.487

      - terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor 
proprii 105 2.808.815 2.758.363

Capital subscris nevărsat 110

Alte active 120 5.770.494 5.668.425

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 130 421.239 337.613

Total activ (poz.010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 
100 + 110 + 120 + 130   ) (450) 140 29.604.079 24.343.183



Navigare rapidă

F10 - pag. 2

DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Cod 
pozitie Sold la:

    01.01.2020 30.06.2020

A B 1 2

Datorii privind instituţiile de credit (poz.303 + 306) 300 15.309.047 14.819.581

      - la vedere 303

      - la termen 306 15.309.047 14.819.581

Datorii privind clientela (poz.317 + 318) 310

      - la vedere 317

      - la termen 318

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

      - obligaţiuni 323 3.745.000 3.745.000

      - alte titluri 326

Alte datorii 330 1.756.773 1.638.137

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 340 471.923 420.480

Provizioane (poz.353 + 355 + 356) 350 16.804 16.804

      - provizioane pentru pensii si obligaţii similare 353

      - provizioane pentru impozite 355

      - alte provizioane 356 16.804 16.804

Datorii subordonate 360

Capital social subscris 370 10.360.000 10.360.000

Prime de capital 380

Rezerve (poz.392 + 394 + 399) 390 462.613 462.613

      - rezerve legale 392 462.613 462.613

      - rezerve statutare sau contractuale 394

      - alte rezerve 399

Rezerve din reevaluare 400 606.790 606.790

Actiuni proprii (-) 410

Rezultat reportat        

 - Profit 423 0 0

 - Pierdere 426 3.774.598 3.125.891

  Rezultatul perioadei de raportare   (din Formular 20)  

 - Profit   (F20.243) 433 683.923 0

 - Pierdere  (F20.246) 436 0 4.600.331
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                                                F10 - pag. 3

Repartizarea profitului 440 34.196

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

450 29.604.079 24.343.183

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI Cod 
pozitie Sold la:

    01.01.2020 30.06.2020

A B 1 2

Datorii contingente, din care: 600

 - acceptări si andosări 603

 - garanţii si active gajate 606

Angajamente, din care: 610

 - angajamente aferente tranzacţiilor de vînzare cu posibilitate de 
răscumpărare 615

  Suma de control F10 : 283935061 / 409694000

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular VALIDAT
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

DENUMIREA INDICATORULUI Cod 
pozitie Realizari aferente perioadei de raportare

    01.01.2019- 
30.06.2019

01.01.2020- 
30.06.2020

A B 1 2

Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care: 010 999.573 1.125.072

     - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix 015

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 020 434.880 484.904

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

      - Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil 033

      - Venituri din participaţii 035

      - Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 037

Venituri din comisioane 040 125.269 68.762

Cheltuieli cu comisioane 050 98.726 78.936

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060 35.091 56.602

Alte venituri din exploatare 070 465.473 154.848

Cheltuieli administrative generale (poz. 083 + 087) 080 724.880 626.936

     - Cheltuieli cu personalul, din care: 083 496.640 401.328

           - Salarii 084 469.067 424.648

           - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085 11.148 9.223

                - cheltuieli aferente pensiilor 086

     - Alte cheltuieli administrative 087 228.240 225.608

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale 090 141.438 150.943

 Alte cheltuieli de exploatare 100 215.592 128.198

 Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii 
contingente si angajamente 110 5.403.742 6.381.504

 Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru 
datorii contingente si angajamente 120 1.760.282 1.859.505

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

130

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

140

REZULTATUL ACTIVITATII CURENTE

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

153 0 0

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

156 3.633.570 4.586.632
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Venituri extraordinare 160

Cheltuieli extraordinare 170

REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE

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

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

Venituri totale 190 3.385.688 3.264.789

Cheltuieli totale 200 7.019.258 7.851.421

REZULTATUL BRUT

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

 - Pierdere  (poz. 200 - 190) 216 3.633.570 4.586.632

Impozitul pe profit 220 17.485

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

REZULTATUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE

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

 - Pierdere  (poz. 216 + 220 + 230 - 213) 246 3.651.055 4.600.331

  Suma de control F20 : 70031188 / 409694000

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular VALIDAT
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DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de  30.06.2020

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

A B 1 2
 Unităţi care au înregistrat profit        (F30.01.2=F20.243.2) 101 0 0

 Unităţi care au înregistrat pierdere  (F30.02.2=F20.246.2) 102 1 4.600.331

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

din care:

  II  Date privind plăţile restante
Cod 

poziţie
Total,  

col. 2+3

Pentru 
activitatea 

curentă

Pentru 
activitatea de 

investiţii

A B 1=2+3 2 3

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

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

      - peste 30 de zile 203

      - peste 90 de zile 204

      - peste 1 an 205

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

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

     - Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate  208

     - Contribuţia pentru pensia suplimentară 209

     - Contribuţii pentru  bugetul asigurărilor pentru şomaj 210

     - Alte datorii sociale 211

  Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte 
fonduri 212

  Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213

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

     - contributia asiguratorie pentru munca    214a 
(971)

  Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215

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

216

    - restante până la 30 de zile 217

    - restante după 30 de zile 218

    - restante după 90 de zile 219

    - restante după 1 an 220

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

poziţie 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

  Număr mediu de salariaţi 301 14 13

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie 302 14 13

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

Cod 
poziţie Sume (lei)

A B 1

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

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

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

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

  - impozitul datorat la bugetul de stat 405

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

  - impozitul datorat la bugetul de stat 407

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

  - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409

  - subvenţii aferente veniturilor, din care: 410

      - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 411

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412 3.606.105

  - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413

  - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414 3.606.105

 V. Tichete acordate salariaţilor Cod 
poziţie Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501 4.406

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

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

Cod 
poziţie 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare  (601=602=605) 601

  - după surse de finanţare (602=603+604) 602 0 0

         - din fonduri publice 603

         - din fonduri private 604

  - după natura cheltuielilor (605=606+607) 605 0 0

         - cheltuieli curente 606

         - cheltuieli de capital 607 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Cod 
poziţie 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 701
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VIII.  Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod 
poziţie 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

 IX.  Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod 
poziţie 30.06.2019 30.06.2020

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

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

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

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

Cod 
poziţie 

 
30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 2) 1000 
(904)

 XI. Capital social vărsat ****)  Cod 
pozitie 30.06.2019 30.06.2020

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

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

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

1100 
(909)

10.360.000 X 10.360.000 X

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

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112

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

       - cu capital integral de stat 1114

       - cu capital majoritar de stat 1115

       - cu capital minoritar de stat 1116

  - deţinut de regii autonome 1117

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

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

  - deţinut de alte entităţi 1120

XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Cod pozitie 
(972) 30.06.2019 30.06.2020

A B 1 2

- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1120a
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XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod pozitie 
(973) 2020

A B 1

- dividende interimare repartizate 4) 1120b

XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****) Cod pozitie 
(921-924) 30.06.2019 30.06.2020

A  B 1 2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală),  
din care:  1121 2.470.749

    - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate  1122

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

    - creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate  1124

  Suma de control F30 : 55727751 / 409694000

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele şi prenumele

Nica Iuliu Viorel 

  Numele şi prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

   Semnătura _________________________________   Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular VALIDAT    Semnătura _________________________________ 

  Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001



MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
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