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CAPITOLUL 1. DISPOZI II GENERALE

1.1. Politicile contabile reprezint  principiile, bazele, conven iile, regulile i practicile specifice aplicate de
Banc  la întocmirea i prezentarea situa iilor financiare.

1.2. Politicile de contabilitate în Banc  se elaboreaz  în conformitate cu Legea contabilit ii nr.113-XVI din
27 aprilie 2007, Standardele Interna ionale de Raportare Financiar  (SIRF) ce con in standarde i
interpret ri aprobate de IASB, precum i Standardele Interna ionale de Contabilitate (SIC) i interpret ri
în vigoare ale Comitetului Permanent pentru Interpretarea Standardelor aprobate de IASC, care sunt în
vigoare.

1.3. Utilizarea SIRF permite b ncii s  comunice într-un limbaj contabil interna ional, general recunoscut i
în eles de investitori, s  conduc  la cre terea încrederii investitorilor interni i interna ionali în informa iile
contabile i implicit la atragerea investi iilor de capital.

1.4. Exerci iul financiar în anul gestionar începe la 1 ianuarie i se încheie la 31 decembrie i include toate
opera iunile economice efectuate în banc  în perioada respectiv . Totalitatea indicilor efectivi, ce in de
activitatea b ncii i care reflect  situa ia patrimonial i financiar  a b ncii i rezultatele activit ii
economice în anul gestionar se includ i se reflect  în Rapoartele financiare ale b ncii pentru anul
gestionar conform SNC i ajustate în conformitate cu cerin ele SIRF emise de c tre IASC.

1.5. Banca întocme te un set complet de situa ii financiare conform SIRF distincte ce include:

a) o situa ie a pozi iei financiare la sfîr itul perioadei;
b) o situa ie a rezultatului global pe perioad ;
c) o situa ie a modific rilor din capitalurile proprii pe perioad ;
d) o situa ie a fluxurilor de trezorerie pe perioad ;
e) notele cuprinzînd un rezumat al politicilor contabile semnificative i alte note explicative.

1.6. Situa iile financiare sunt prezentate în MDL, care este moneda func ional i de prezentare a B ncii.

1.7. Politicile de contabile a fost elaborate, având la baz  urm toarele principii:

Principiul continuit ii activit ii, acesta presupune c  Banca î i continu  în mod normal
func ionarea într-un viitor previzibil, f  a intra în imposibilitatea continu rii activit ii sau f
reducerea semnificativ  a acesteia. Dac  administratorii au luat cuno tin  de unele elemente de
nesiguran  legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea institu iei de a- i continua
activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative.

Principiul permanen ei metodelor, conform c ruia este obligatorie continuitatea aplic rii acelora i
reguli i norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate i prezentarea elementelor
patrimoniale i a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informa iilor contabile.

Principiul prudentei, presupune c valoarea oric rui element trebuie s  includ  urm toarele
aspecte:
a) se vor lua în considerare numai profiturile (veniturile, finan rile) recunoscute pân  la data
încheierii exerci iului financiar;

      b) se va ine seama de toate obliga iile previzibile i de pierderile poten iale care au luat na tere în
cursul exerci iului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerci iu anterior, chiar dac  asemenea
obliga ii sau pierderi apar între data încheierii exerci iului i data întocmirii bilan ului;
c) se va ine seama de toate ajust rile de valoare datorate deprecierilor, chiar dac  rezultatul
exerci iului financiar este profit sau pierdere.

Se în elege deci c  potrivit acestui principiu nu este admis  supraevaluarea elementelor de activ i
a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv i a cheltuielilor, inând cont de
deprecierile, riscurile i pierderile posibile generate de desf urarea activit ii exerci iului curent sau
anterior.
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Principiul independen ei exerci iului, care presupune c  veniturile i cheltuielile se constat i se
reflect  în contabilitate i rapoartele financiare ale perioadei în care au avut loc, f  a se ine
seama de data încas rii sumelor sau a efectu rii pl ilor (contabilitatea de angajament).
„Independen a” se asigur  prin respectarea tehnicilor „delimit rii în timp” a evenimentelor,
angajamentelor, veniturilor, cheltuielilor, obliga iilor i, implicit, scaden elor.

Principiul evalu rii separate a elementelor de activ i de pasiv, care prevede c valoarea total
corespunz toare unei pozi ii din bilan  se determin  separat de valoarea aferent  fiec rui element
individual de activ sau de pasiv, indiferent de con inutul s u economic, de evolu ia previzibil  a
pie ei, de consecin ele pe care le are aceast  evaluare. Odat  stabilit  corect valoarea, mai
departe, prelucrarea i sistematizarea informa iilor o face contabilitatea dup  toate regulile sale
specifice.

Principiul necompens rii, presupune c  valorile elementelor ce reprezint  active nu pot fi
compensate cu valorile elementelor ce reprezint  pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu
excep ia compens rilor între active i pasive admise de Standardele Interna ionale de Contabilitate
(este vorba de a a numitele „conturi rectificative”, care aduc activele i, respectiv pasivele, la
valoarea contabil  net ).

Principiul intangibilit ii se refer  la faptul c  bilan ul de deschidere al unui exerci iu trebuie s
corespund  cu bilan ul de închidere al exerci iului precedent, cu excep ia corec iilor impuse de
aplicarea SIC 8 “Politici contabile, modific ri în estim rile contabile i erori”.

Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului, prevede c  informa iile prezentate în
situa iile financiare trebuie s  reflecte realitatea economic  a evenimentelor i tranzac iilor, nu
numai forma lor juridic .

Principiul pragului de semnifica ie se refer  la faptul c orice element care are o valoare
semnificativ  trebuie prezentat distinct în cadrul situa iilor financiare. Elementele cu valori
nesemnificative care au aceea i natur  sau cu func ii similare trebuie însumate, nefiind necesar
prezentarea lor separat .

1.8.  Corectitudinea aplic rii SIRF i procedeelor de eviden  reflectate în situa iile financiare se supun
unui audit extern, care se asigur  de compania interna ional  de audit. Rezultatele auditului extern se
aduc la cuno tin a Consiliul de Supraveghere al B ncii, Adun rii generale a ac ionarilor i Comisiei de
cenzori. Compania de audit informeaz  Banca Na ional  a Moldovei despre orice ac iune frauduoas
comis  de func ionarii b ncii, precum i despre orice neregul  din administrarea i din efectuarea
opera iunilor care ar putea conduce la pierderi materiale pentru banc .

1.9. Principalele obiective ale politicilor contabile în Banc  sunt:

Formarea informa iei oportune, detaliate, veridice i consistente cu privire la activitatea B ncii i situa ia
ei patrimonial i financiar .

1.10. Domeniu de aplicare:

Politicile contabile se extind asupra tuturor entit ilor func ionale.

1.11. Politicile contabile se elaboreaz  pentru fiecare an gestionar de c tre Departamentul Contabilitate i
Controling i se aprob  de c tre Consiliul de Supraveghere al B ncii.

CAPITOLUL 2. CERIN E GENERALE AFERENTE ELEMENTELOR RAPOARTELOR FINANCIARE

2.1.  Recunoa terea elementelor rapoartelor financiare

Recunoa terea reprezint  un proces de includere în situa ia pozi iei financiare sau rezultatului global a
unui element ce satisface urm toarele criterii de recunoa tere:

este probabil c  orice beneficiu economic viitor aferente elementului s  intre sau s  ias  în sau
din Banc i
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costul sau valoarea elementului poate fi evaluat în mod credibil.
inând cont de criteriul general de recunoa tere:

Un activ este recunoscut în bilan  în momentul în care este probabil  realizarea unui beneficiu economic
viitor de c tre Banc i activul are un cost care poate fi evaluat credibil.

O datorie este  recunoscut  în  bilan  atunci  când  este  probabil  c  o  ie ire  de  resurse  va  rezulta  din
decontarea unei obliga ii prezente i când valoarea la care se va realiza aceast  decontare poate fi
evaluat  în mod credibil.

Veniturile sunt recunoscute în situa ia rezultatului global atunci când a avut loc o cre tere a beneficiilor
economice viitoare aferente cre terii unui activ sau diminu rii unei datorii, iar acestea pot fi evaluate
credibil.

Cheltuielile sunt recunoscute în situa ia rezultatului global atunci când a avut loc o reducere a beneficiilor
economice viitoare aferent  diminu rii unui activ sau cre terii unei datorii, iar aceast  reducere poate fi
evaluat  credibil, sau atunci când este direct asociat  unui venit (principiul corela iei).

2.2.  Compensarea elementelor rapoartelor financiare

Banca nu va compensa activele i datoriile sau veniturile i cheltuielile, cu excep ia cazului în care
compensarea este prev zut  sau permis  de un Standard sau o Interpretare.

Veniturile i cheltuielile pot fi compensate numai când:
un Standard sau o Interpretare permit asemenea compensare, sau
profiturile i pierderile apar într-un grup de tranzac ii similare i nu sunt semnificative.

Un activ financiar i o datorie financiar  pot fi compensate, iar valoarea net  va fi prezentat  în bilan
atunci, i numai atunci când Banca:

în mod curent are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute, i
inten ioneaz  fie  s  le  deconteze  pe  o  baz  net ,  fie  s  realizeze  activul  i  s  sting  obliga ia
simultan.

La contabilizarea unui transfer al unui activ financiar care nu este de recunoscut, Banca nu va compensa
activul transferat i datoria asociat  cu acesta.

2.3. Politici contabile, modific ri în estim rile contabile i erori

Modific ri ale politicilor contabile

Banca va modifica o politic  contabil  doar dac  modificarea:
este cerut  de un Standard sau de o Interpretare, sau
conduce spre rapoarte financiare care ofer  informa ii credibile i mai relevante cu privire la
efectele tranzac iilor, altor evenimente sau condi ii asupra pozi iei financiare, performan elor
financiare sau fluxurilor de mijloace b ne ti ale B ncii.

Aplicarea unei politici contabile pentru tranzac ii sau evenimente ce nu au existat anterior, nu se
consider  a fi modificare a politicii contabile.

Dac  o modificare a politicii contabile este cerut  de un nou Standard sau Interpretare, modificarea se va
contabiliza în conformitate cu prevederile tranzitorii ale noului Standard sau Interpret rii. În cazul în care
noul Standard sau Interpretare nu include prevederi tranzitorii, atunci modificarea în politica contabil  va
fi aplicat  retroactiv.

Aplicarea retroactiv  înseamn  ajustarea soldului ini ial al fiec rui element component afectat al
capitalului propriu pentru cea mai îndep rtat  perioad  prezentat , precum i alte valori comparative
prezentate pentru fiecare perioad  anterioar , ca i cum noua politic  contabil  ar fi fost aplicat
întotdeauna.
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Când sunt imposibil de determinat efectele modific rii politicii contabile privind informa ia comparativ
pentru una sau mai multe perioade anterioare, Banca aplic  noua politic  contabil  activelor i datoriilor
ca de la începutul celei mai îndep rtate perioade pentru care aplicarea retroactiv  este posibil , care
poate s  fie perioada curent , i efectueaz  ajust rile corespunz toare soldurilor ini iale ale fiec rui
component afectat al capitalului propriu pentru acea perioad .

Când la începutul perioadei curente este imposibil de determinat efectul cumulativ al aplic rii noilor
politici contabile tuturor perioadelor anterioare, Banca ajusteaz  informa ia comparativ  pentru a aplica
noile politici contabile prospectiv de la cea mai îndep rtat  dat  posibil .

Modific ri în estim rile contabile

Efectul modific rii unei estim ri contabile se recunoa te prospectiv prin includerea ei în profitul sau
pierderea:

perioadei în care are loc modificarea, dac  aceasta afecteaz  doar perioada respectiv , sau
perioadei în care are loc modificarea i a perioadelor viitoare, dac  modificarea are efect i
asupra acestora.

Totodat , dac  o modificare în estim rile contabile conduce spre modific ri ale activelor i datoriilor, sau
a elementelor din capitalul propriu, aceasta se va recunoa te prin ajustarea elementelor conexe de
active, datorii i capital propriu în perioada modific rii.

Corectarea erorilor

Banca corecteaz  retroactiv erorile semnificative ale perioadei anterioare în primul set de rapoarte
financiare dup  descoperirea acestora prin:

ajustarea valorilor comparative pentru perioadele anterioare în care a ap rut eroarea, sau
dac  eroarea a ap rut înainte de cea mai îndep rtat  perioad  anterioar , ajustarea soldurilor
ini iale ale activelor, datoriilor i capitalului propriu pentru cea mai îndep rtat  perioad .

Când sunt imposibil de determinat efectele erorii privind informa ia comparativ  pentru una sau mai
multe perioade anterioare, Banca ajusteaz  soldurile ini iale soldurilor ini iale ale activelor, datoriilor i
capitalului propriu pentru cea mai îndep rtat  perioad  pentru care ajustarea retroactiv  este posibil .

Când la începutul perioadei curente este imposibil de determinat efectul cumulat al unei erori asupra
tuturor perioadelor anterioare, Banca ajusteaz  informa ia comparativ  pentru a corecta eroarea
prospectiv începând cu cea mai îndep rtat  dat  posibil .

CAPITOLUL 3. PROCEDEELE DE EVIDEN  CONTABIL  APLICATE DE BANC

3.1 MIJLOACE B NE TI I ECHIVALENTE

Mijloacele b ne ti i echivalente (mijloacele b ncii din casierie, conturile curente i plasamente pe termen
scurt la alte b nci, titlurile de trezorerie i alte investi ii foarte lichide pe termen scurt cu o sc den  mai
mic  de 90 de zile de la data achizi iei) reprezint  investi iile financiare pe termen scurt i extrem de
lichide, care  pot  fi u or convertite în  sume determinate de mijloace b ne ti, al c ror risc de schimbare a
valorii este neînsemnat.
Fluxul mijloacelor b ne ti  se reflect  în bilan ul contabil al B ncii în momentul primirii de c tre Banc  a
mijloacelor în numerar i prin virament i în momentul utiliz rii lor în dependen  de tipul de activitate:
a) opera ional ;
b) investi ional ;
c) financiar .

Activitatea opera ional  reprezint  rezultatul opera iunilor bancare i altor evenimente, a a ca:
încasarea dobânzilor i comisioanelor;
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plata dobânzilor i comisioanelor;
recuperarea creditelor anterior trecute la sc deri din contul reducerilor pentru pierderi la credite;
încas ri din alte venituri;
pl i privind salaria ii (inclusiv la cererea salaria ilor, plata contribu iilor pentru asigurarea social ,
a impozitului pe venit);

pl i privind furnizorii i antreprenorii (inclusiv pentru m rfurile i serviciile prestate);
majorarea (diminuarea) activelor (inclusiv plas ri la b nci, depozite i rezervele obligatorii plasate
în BNM, credite pe termen scurt acordate b ncilor i clien ilor, achizi ionarea (vânzarea) hârtiilor
de valoare pentru vânzare i alte active);

majorarea (diminuarea) obliga iunilor (inclusiv depozite primite de la clien i i de la b nci,
împrumuturi pe termen scurt ob inute de la b nci i alte obliga iuni);

pl ile impozitului pe venit, care influen eaz  la formarea profitului (pierderilor) i este indicatorul
principal al suficien ei mijloacelor b ne ti de care dispune Banca f  a recurge la surse externe
de finan are pentru:

achitarea creditelor;
finan area activit ii sale de baz ;
efectuarea investi iilor.

Activitatea investi ional  reprezint  activitatea de procurare i ie ire a activelor pe termen lung,
precum i alte investi ii i include:

acordarea creditelor clientelei (creditele pe termen lung acordate b ncilor i clientelei, inclusiv
leasingul);

achizi ionarea (vânzarea) valorilor mobiliare investi ionale (inclusiv cota de participare în
activitatea altor întreprinderi);

achizi ionarea (vânzarea) activelor materiale (inclusiv capitalizarea cheltuielilor pentru
modernizarea i dotarea activelor);

achizi ionarea (vânzarea) activelor nemateriale (inclusiv capitalizarea cheltuielilor pentru
modernizarea i dotarea activelor);

încasarea dividendelor;
încasarea dobânzilor (numai cele ob inute din activitatea investi ional );
investi ii în p i legate (inclusiv întreprinderi-fiice i organiza ii asociate);
achizi ionarea (vânzarea) filialelor i a altor întreprinderi.

Activitatea financiar  reprezint  activitatea care conduce la modificarea volumului i con inutului
capitalului social i a mijloacelor împrumutate pe termen lung i include:

emiterea (r scump rarea) ac iunilor i a altor hârtii de valoare proprii;
primirea (rambursarea) împrumuturilor pe termen lung (inclusiv leasingul financiar);
ob inerea (achitarea) datoriilor subordonate;
plata dividendelor;
plata dobânzilor (provenite din activitatea financiar ).

3.2 INSTRUMENTE FINANCIARE

Data recunoa terii

Cump rile sau vânz rile activelor financiare care necesit  furnizarea de active într-o perioada de timp
stabilit  sunt recunoscute la data tranzac iei, adic  data la care Banca se angajeaz  s  cumpere sau s
vând  activul.

Instrumentele derivate sunt recunoscute pe baza datei tranzac iei.

Recunoa terea ini ial  a instrumentelor financiare

Clasificarea instrumentelor financiare la recunoa terea ini ial  depinde de scopul în care instrumentele
financiare au fost achizi ionate i caracteristicile acestora. Toate instrumentele financiare sunt masurate
ini ial la valoarea lor just  plus, în cazul activelor financiare i datoriilor financiare ce nu se in la valoarea
just  prin profit sau pierdere, orice costuri marginale direct atribuibile achizi iei sau emiterii.
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Valoarea just este marimea la care un activ poate fi  schimbat sau o datorie, decontat , în cadrul unei
tranzac ii echilibrate, între p i care cad de acord i bine informate.

Pentru un instrument financiar, valoarea just  corespunde cursului acestui instrument cotat, pe o pia
activ  sau, în lipsa acesteia, ea trebuie s  fie stabilit  recurgând la tehnici de evaluare.

Banca recunoa te ini ial creditele i avansurile, depozitele, titlurile de crean  emise i obliga iile
subordonate la data la care sunt generate. Toate celelalte active i obliga ii financiare (inclusiv activele i
obliga iile desemnate la valoarea just  prin profit sau pierdere) sunt recunoscute ini ial la data
tranzac ion rii, când Banca devine parte a prevederilor contractuale ale instrumentului.

Clasificarea activelor i datorii financiare

Banca clasific  activele i datoriile sale financiare în urm toarele categorii:

1. active sau datorii financiare exprimate la valoarea just  reflectate prin contul de profit i pierderi,

2. credite i crean e,

3. investi ii p strate pân  la scaden ,

4. active financiare disponibile pentru vânzare.

În portofoliul activelor financiare evaluate la valoarea just  se reflect  acele titluri pentru care s-a
considerat  necesar  aplicarea a a-numitei  „op iuni  fair  value"  prev zut  de SIC 39.  Prin  urmare,  pot  fi
desemnate active la valoarea just  cu efecte asupra contului de profit i pierderi în urm toarele cazuri:

eliminarea sau reducerea neconformit ilor de evaluare (instrumente financiare legate între
ele) menite s  permit  o prezentare mai real  a informa iilor în bilan ;

includerea instrumentelor con inând derivate încorporate care s  satisfac  anumite condi ii,
pentru a evita deta area acestora din instrumentele-gazd , evaluându-le la valoarea just  în
ansamblu;

gestionarea unui grup de active financiare, pasive sau ambele, precum i evolu ia acestora,
este evaluat  la valoarea just , în baza unei strategii documentate de risc management sau
a unei strategii de investi ie, i a informa iilor privind grupul este furnizat  intern în baza
acestora managerilor cu responsabilit i strategice.

Banca determin  clasificarea investi iilor la recunoa terea ini ial  ale acestora.

Active sau datorii financiare exprimate la valoarea just  prin profit sau pierdere

Aceast  categorie se împarte în dou  sub-categorii: active sau datorii financiare de inute pentru
tranzac ionare, i active sau obliga ii financiare exprimate ini ial la valoarea just  prin profit sau pierdere.

Instrumentele financiare sunt clasificate în aceast  categorie în cazul în care sunt achizi ionate în
principal pentru a ob ine un profit pe termen scurt sau la indica ia conducerii.

Instrumentele derivate sunt, de asemenea, clasificate drept disponibile pentru vânzare, cu excep ia
cazului în care instrumentul derivat este un instrument de acoperire a riscurilor desemnat i efectiv.

Instrumentele derivate includ swap-uri, contracte forward în valut i swap-uri pe rata de dobând .
Instrumentele derivate sunt înregistrate la valoarea just i raportate ca active atunci când valoarea lor
just  este pozitiv i ca pasive atunci când valoarea lor just  este negativ .

Schimbarile valorii juste a instrumentelor derivate de inute pentru tranzac ionare sunt incluse în „Venituri
nete din tranzactionare”.

Dobânda aferent  swap-urilor este recunoscut  ca venit din dobânzi sau cheltuial  cu dobânda pe
perioada instrumentului respectiv, conform clauzelor contractuale.

Instrumentele financiare exprimate la valoarea just  prin profit sau pierdere cuprind cote de participare
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în capitalul propriu i instrumente derivate cotate la burs .

Activele financiare i datoriile financiare exprimate la valoarea just  prin profit sau pierdere sunt
înregistrate în bilan  la valoarea just . Schimb rile în valoarea just  sunt înregistrate în contul
„Venituri/Pierderi din reevaluare”. Dobânda câ tigat  sau datorat  este înregistrat  în veniturile din
dobânzi sau respectiv cheltuieli din dobânzi, în func ie de termenii contractuali, în timp ce venitul din
dividende este inregistrat în „Venituri nete din dobanzi” atunci cand s-a stabilit dreptul la plat .

Creditele i crean ele sunt active financiare nederivate cu sume de rambursare fixe sau determinabile,
care nu sunt cotate pe o pia  activ , cu excep ia:

activelor pe care Banca inten ioneaz  s  le vând  imediat sau în termenul apropiat,
activelor pe care Banca la recunoa terea ini ial  le desemneaz  la valoarea just  prin profit sau
pierdere, activelor pe care Banca la recunoa terea ini ial  le desemneaz  ca destinate pentru
vânzare,

activelor pentru care este posibil ca de in torul s  nu recupereze substan ial toat  investi ia
ini ial , din alte motive decât deprecierea creditului, care trebuie clasificate drept disponibile
pentru vânzare. Creditele i crean ele cuprind credite i avansuri acordate b ncilor i clien ilor.

Dup  evaluarea ini ial , sumele de primit de la b nci, creditele i avansurile acordate clientelei sunt
evaluate ulterior la costul amortizat utilizând metoda ratei dobânzii efective, minus provizionul pentru
depreciere.

Costul amortizat este calculat luând în calcul orice discount sau prim  la achizi ie i onorarii i costuri care
ar trebui s  fie parte integrant  din rata dobânzii efective. Amotizarea este inclus  în „Venituri din
dobânzi” în contul de profit i pierdere. Pierderile rezultate din depreciere sunt recunoscute în contul de
profit i pierdere la „Cheltuieli pentru deprecierea creditelor”.

Investi iile p strate pân  la scaden  reprezint  active financiare nederivate cu sume de rambursare fixe
sau determinabile i scaden  fix , pe care conducerea B ncii inten ioneaz i este capabil  s  le

streze pân  la scaden .

Dup  evaluarea ini ial , investi iile financiare p strate pân  la scaden  sunt evaluate ulterior la costul
amortizat utilizând metoda ratei dobânzii efective, minus provizionul pentru depreciere.

Costul amortizat este calculat luând în considerare orice discount sau prim  la achizi ie i  onorarii  care
sunt parte integrant  din rata dobânzii efective. Amotizarea este inclus  în „Venituri din dobânzi” în
contul de profit i pierdere. Pierderile rezultate din deprecierea unor astfel de investi ii sunt recunoscute
în contul de profit i pierdere la „Cheltuieli pentru deprecierea investi iilor financiare p strate pân  la
scaden ”.

Activele financiare destinate pentru vânzare sunt activele financiare, ce sunt desemnate ca destinate
pentru vânzare sau nu sunt clasificate drept credite i avansuri, investi ii p strate pân  la scaden  sau
active financiare exprimate la valoarea just  prin profit sau pierdere.

Instrumentele destinate pentru vânzare includ obliga iuni de tezaur, investi iile în fondurile de investi ii,
investi iile în capitalul propriu i alte valori mobiliare investi ionale ce nu sunt exprimate la valoarea just
prin profit sau pierdere sau p strate pân  la scaden .

Dup  evaluarea ini ial , instrumentele financiare disponibile pentru vânzare sunt evaluate ulterior la
valoarea just . Câ tigurile i pierderile nerealizate sunt recunoscute direct în capitalul propriu la
„Diferen e din reevalurea investi iilor financiare disponibile pentru vânzare”.

Atunci când instrumentul financiar este vândut, câ tigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în
capitalul propriu, sunt recunoscute în contul de profit i pierdere la „Venituri din ie irea investi iilor” sau
„Cheltuieli din ie irea investi iilor”.

Acolo unde Banca de ine mai mult de o investi ie în acelea i instrumente financiare ele se consider  c
vor fi derecunoscute pe baza FIFO.

Dobânda câ tigat  pe parcursul de inerii investi iilor financiare disponibile pentru vânzare este raportat
ca venit din dobânzi folosind rata dobânzii efective.
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Dividendele câ tigate pe parcursul de inerii investi iilor financiare disponibile pentru vânzare sunt
recunoscute în contul de profit i pierdere la „Venituri din dobânzi” când dreptul pl ii a fost stabilit.
Pierderile rezultate din deprecierea unor astfel de investi ii sunt recunoscute în contul de profit i pierdere
la „Cheltuieli aferente deprecierii instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare” i sunt scoase din
rezerv  provenind din investi ii financiare disponibile pentru vânzare.

Derecunoa terea activelor i datoriilor financiare

Banca derecunoa te un activ financiar când expir  drepturile contractuale la fluxurile de mijloace b ne ti
ale activului sau în momentul în care transfer  drepturile pentru încasarea fluxurilor de mijloace b ne ti
contractuale ale activului financiar, în cadrul unei tranzac ii în care sunt transferate toate riscurile i
drepturile asupra beneficiilor aferente activului financiar. Orice cot  în activele financiare transferate,
creat  sau re inut  de Banc , este recunoscut  ca activ sau obliga ie separat .

Banca derecunoa te o datorie financiar  atunci când obliga iile contractuale sunt exonerate, anulate sau
expir .

Banca încheie tranzac ii în care transfer  activele recunoscute în bilan ul contabil, dar p streaz  atât
toate riscurile i cât drepturile asupra beneficiilor aferente activelor transferate, sau o parte din ele. În
cazul în care sunt p strate toate sau o parte semnificativ  din riscurile i drepturile asupra beneficiilor,
activele transferate nu sunt derecunoscute din bilan ul contabil.

Transferurile de active cu p strarea tuturor sau a unei p i semnificative de riscuri i drepturi asupra
beneficiilor, includ, de exemplu, tranzac iile de r scump rare. Valorile mobiliare vândute în cadrul
aranjamentelor de vânzare - r scump rare sunt derecunoscute în bilan ul contabil i crean ele
corespunz toare de la cump tor pentru plat  sunt recunoscute din data la care Banca transfer
activele.

Banca utilizeaz  metoda identific rii specifice pentru a determina câ tigul sau pierderea la
derecunoa tere.

Evaluarea ulterioar  a activelor i obliga iilor financiare

Dup  recunoa terea ini ial , Banca va evalua activele financiare, inclusiv instrumentele derivate ce
constituie active, la valoarea lor just , f  nici o deducere a costurilor de tranzac ionare ce ar putea s
apar  din vânzare sau alt  cedare, excep ie f când urm toarele categorii de active financiare:

creditele i crean ele, care vor fi evaluate la costul amortizat utilizând metoda dobânzii
efective;

investi iile p strate pân  la scaden , care trebuie evaluate la costul amortizat utilizând
metoda dobânzii efective; i

investi iile în instrumentele de capitaluri proprii care nu au un pre  cotat de pia  pe o pia
activ i a c ror valoare just  nu poate fi evaluat  credibil, i instrumentele derivate care
sunt legate de, i care trebuie decontate prin, livrarea unor asemenea instrumente de
capitaluri proprii necotate, care vor fi evaluate la cost.

Dup  recunoa terea ini ial , Banca va evalua la costul amortizat, utilizând metoda dobânzii efective,
toate datoriile financiare, cu excep ia:

datoriilor financiare evaluate la valoarea just  în contul de profit i pierdere. Astfel de datorii,
inclusiv instrumentele derivate care sunt datorii, vor fi evaluate la valoarea just , cu excep ia
unei datorii derivate care este legat  de, i trebuie decontat  prin, livrarea unui instrument
necotat a c rui valoare just  nu poate fi evaluat  credibil, i care va fi evaluat  la cost;

datoriilor financiare care apar atunci când un transfer al unui activ financiar nu se calific
pentru a fi derecunoscut sau este contabilizat utilizând abordarea implic rii continue;

contractelor de garan ii financiare. Dup  recunoa terea ini ial , emitentul unui astfel de
contract îl va evalua la cea mai mare valoare dintre:
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(i) valoarea determinat  în conformitate cu SIC 37 Provizioane, datorii contingente
i active contingente; i

(ii) valoarea recunoscut  ini ial minus, acolo unde este cazul, amortizarea cumulat
recunoscut  în conformitate cu SIC 18 Venituri.

angajamente pentru furnizarea unui împrumut la o rat  a dobânzii sub valoarea pie ei. Dup
recunoa terea ini ial , emitentul unui astfel de angajament trebuie s  îl evalueze la cea mai
mare valoare dintre:

(a) valoarea determinat  în conformitate cu SIC 37 Provizioane, datorii contingente
i active contingente; i

(b) valoarea recunoscut  ini ial minus, acolo unde este cazul, amortizarea cumulat
recunoscut  în conformitate cu SIC 18 Venituri.

Evaluarea la costul amortizat a activelor i datoriilor financiare

Costul amortizat al unui activ sau datorii financiare reprezint  valoarea la care este evaluat activul sau
obliga ia financiar  la recunoa terea ini ial , minus ramburs rile principalului, plus sau minus
amortizarea acumulat , utilizându-se metoda dobânzii efective a oric rei diferen e dintre valoarea ini ial
recunoscut i valoarea la scaden , minus orice reduceri privind deprecierea.

Metoda dobânzii efective este metoda de calcul al costului amortizat al unui activ financiar sau al unei
datorii financiare (sau a unui grup de active financiare sau datorii financiare) i de alocare a venitului din
dobânzi sau a cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevant.

Rata efectiva a dobânzii reprezint  rata care actualizeaz  exact fluxurile viitoare preconizate ale pl ilor
sau sumelor primite în numerar pe durata de via  a teptat  a instrumentului financiar sau acolo unde
este  cazul,  pe  o  durata  mai  scurt ,  la  valoarea  contabil  net  a  activului  financiar  sau  a  datoriei
financiare.

La calcularea ratei dobânzii efective, Banca va estima fluxurile de trezorerie luând în considerare toate
condi iile contractuale ale instrumentului financiar (spre exemplu plata în avans, op iunile call i alte
op iuni similare), dar nu va lua în calcul pierderile viitoare din creditare. Calculul include toate
comisioanele i punctele pl tite sau încasate de tranzac ie i toate celelalte prime i reduceri.

Exist  presupunerea c  fluxurile de trezorerie i durata de via  preconizat  a unui grup de instrumente
financiare similare pot fi evaluate credibil. Cu toate acestea, în acele cazuri rare în care nu este posibil
estimarea credibil  a fluxurilor de trezorerie sau a duratei de via  preconizate a unui instrument
financiar (sau grup de instrumente financiare), Banca va utiliza fluxurile de trezorerie contractuale pe
întreaga durat  contractual  a instrumentului financiar (sau a grupului de instrumente financiare).

Evaluarea la valoarea just  a activelor i datoriilor financiare

Determinarea valorilor juste ale activelor i datoriilor financiare se bazeaz  pe pre urile cotate pe pia
sau cota iile de pre  ale dealerilor pentru instrumentele financiare comercializate pe pie e active.
Valoarea just  a tuturor celorlalte instrumente financiare este determinat  prin tehnici de evaluare.
Tehnicile de evaluare includ tehnicile valorii nete curente, metoda fluxului scontat de mijloace b ne ti,
compararea cu instrumente similare pentru care exist  pre uri de pia  observabile i modele de
evaluare.

În cazul în care sunt utilizate tehnicile fluxului scontat de mijloace b ne ti, fluxurile de mijloace b ne ti
preconizate viitoare se bazeaz  pe cele mai bune evalu ri ale conducerii i rata de scont reprezint  rata
de pia  la data bilan ului contabil pentru un instrument cu termeni i condi ii similare.

Când sunt utilizate modelele de pre , datele ini iale se bazeaz  pe evalu rile de pia  la data bilan ului
contabil.

În cazul în care valoarea just  nu poate fi estimat  sigur, instrumentele de capital necotate, ce nu au
pre  de pia  cotat pe o pia  activ  sunt evaluate la cost i testate periodic la depreciere.
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Identificarea i evaluarea deprecierii activelor financiare

Banca evalueaz  la data fiec rui bilan  contabil dac  exist  indicii obiective c  activele financiare, ce nu
sunt înregistrate la valoarea just  prin profit sau pierdere, sunt depreciate.

Activele financiare sunt depreciate atunci când un indiciu obiectiv demonstreaz  c  s-a produs o pierdere
în urma recunoa terii ini iale a activului i aceast  pierdere are un impact asupra viitoarelor fluxuri de
mijloace b ne ti aferente activului ce pot fi estimate în mod sigur.

Banca analizeaz  indiciile de depreciere atât la nivelul unui activ individual, cât i la nivel colectiv. Toate
activele financiare individuale semnificative sunt evaluate separat privind deprecierea. Toate activele
semnificative pentru care s-a determinat c  nu sunt depreciate în mod specific, sunt evaluate colectiv
pentru orice depreciere suportat , dar înc  neidentificat .

Activele ce nu sunt semnificative în mod individual sunt evaluate colectiv privind deprecierea prin
gruparea activelor financiare (înregistrate la costul amortizat) cu caracteristici similare de risc.

Indiciile obiective privind deprecierea activelor financiare (inclusiv a cotelor de participare în capitalul
propriu) includ neachitarea sau nerambursarea mijloacelor b ne ti de c tre debitor, restructurarea de

tre Banc  a creditului sau avansului în termeni pe care Banca nu i-ar fi realizat în alte condi ii, indica ii
 debitorul sau emitentul va da faliment, dispari ia unei pie e active pentru o hârtie de valoare sau alte

date observabile referitoare la un grup de active, cum edific rile nefavorabile în statutul de plat  al
debitorilor sau emiten ilor dintr-un grup sau condi iile economice ce se coreleaz  cu nerespectarea
obliga iilor de plat  în cadrul grupului.

Bazându-se pe metodologia intern  de evaluare a deprecierii, Banca a inclus date observabile privind
urm toarele cazuri de pierdere, pe care le-a identificat ca indicii obiective de depreciere a creditelor sau
grupurilor de credite acordate clien ilor:

- dificult i financiare semnificative ale emitentului sau debitorului;

- înc lcare a contractului, cum este neachitarea sau nerambursarea dobânzilor sau pl ilor
principale:

- creditorul îi acord  debitorului, din motive economice sau juridice legate de dificult ile financiare
ale debitorului, concesii pe care nu le-ar acorda în alte condi ii;

- debitorul se afla in procedura de insolventa sau proceduri judiciare similare (faliment,
reorganizare financiara etc);

- dispari ia unei pie e active pentru activul financiar, din cauza dificult ilor financiare;

- date observabile ce indic  c  exist  o diminuare estimabil  a viitoarelor fluxuri de mijloace
ne ti preconizate ale unui grup de active financiare din momentul recunoa terii ini iale a

respectivelor active, de i diminuarea nu se poate identifica înc  cu activele financiare individuale
din cadrul grupului, inclusiv:

(a) modific rile nefavorabile ale statutului de plat  al debitorilor din cadrul grupului;

      sau

(b) condi ii economice na ionale sau locale ce se coreleaz  cu neachitarea activelor din cadrul
grupului.

Banca stabile te în primul rând, dac  indiciile obiective de depreciere exist  în mod individual pentru
activele financiare semnificative (200 mii EUR), i în mod individual sau colectiv pentru activele financiare
ce nu sunt semnificative în mod individual.

În cazul în care Banca stabile te c  nu exist  indicii obiective privind deprecierea unui activ financiar
estimat în mod idividual, semnificative sau nu, atunci include activul într-un grup de active financiare cu
caracteristici similare ale riscului de credit i le estimeaz  în mod colectiv deprecierea.

Activele ale c ror depreciere este evaluat  în mod individual i pentru care pierderile din depreciere sunt
sau continu  s  fie recunoscute, nu sunt incluse în estimarea colectiv  a deprecierii. Calcularea valorii
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curente a viitoarelor fluxuri de mijloace b ne ti preconizate ale unui credit asigurat prin gaj reflect
fluxurile de mijloace b ne ti ce pot s  rezulte din pierderea dreptului de r scump rare a propriet ii
gajate, minus costurile pentru ob inerea i vânzarea propriet ii gajate, indiferent dac  pierderea
dreptului de r scump rare este probabil  sau nu.

Pentru a evalua colectiv deprecierea, creditele acordate clien ilor sunt grupate în baza unor caracteristici
similare ale riscului de credit, ce indic  abilitatea debitorilor de a pl ti toate datoriile conform termenilor
contractuali (de exemplu, în baza evalu rii riscului de credit efectuate de Banc  sau a procesului de
clasificare, se ia în calcul tipul activului, ramura industriei, plasarea geografic , tipul gajului, condi ia de
expirare i al i factori relevan i). Caracteristicile selectate sunt relevante pentru estimarea fluxurilor
mijloacelor b ne ti viitoare pentru grupurile acestor active, prin indicarea capacit ii debitorilor de a pl ti
toate datoriile conform termenilor contractuali ai activului evaluat.

Fluxurile viitoare de mijloace b ne ti din grupul de credite acordate clien ilor, ale c ror depreciere este
evaluat  colectiv, sunt estimate pe baza experien ei istorice a pierderilor pentru creditele cu caracteristici
ale riscului de credit similare celor din grup. Experien a istoric  a pierderilor se ajusteaz  în baza datelor
observabile curente pentru a reflecta efectele condi iilor curente ce nu au influen at perioada pe care se
bazeaz  experien a istoric  a pierderilor i pentru a determina efectele condi iilor din perioada istoric , ce
nu mai exist  în prezent.

În cazului în care evenimentele ulterioare cauzeaz  reducerea pierderilor din depreciere, acestea sunt
reversate prin profit sau pierdere.

Pierderile din depreciere aferente valorilor mobiliare investi ionale destinate pentru vânzare sunt
recunoscute prin transferarea diferen ei dintre costul de achizi ie amortizat i valoarea just  curent  din
capitalul propriu în profit sau pierdere. În cazul în care evenimentele ulterioare cauzeaz  reducerea
pierderilor din deprecierea titlurilor de crean  destinate pentru vânzare, pierderea din depreciere este
reversat  prin profit sau pierdere.

Pierderile din depreciere aferente valorilor mobiliare investi ionale nu pot determina relu ri de valoare
înscrise în contul de profit i pierderi, în cazul în care nu exist  motive privind deprecierea. Aceste relu ri
vizeaz , prin urmare, rezervele specifice aferente capitalului ac ionar.

Reluarea de valoare raportat  la titluri de debit este, îns , înregistrat  în contul de profit i pierderi, în
limitele impairment-ului trecut anterior la contul de profit i pierderi.

Cu toate acestea, orice recuperare ulterioar  în valoarea just  a unei cote de participare în capitalul
propriu destinate pentru vânzare i depreciate este recunoscut  direct în capitalul propriu. Modific rile în
provizioanele pentru depreciere atribuibile valorii în timp sunt reflectate ca component  a veniturilor
aferente dobânzilor.

Desemnarea la valoarea justa prin profit sau pierdere

Banca desemneaz  activele i datoriile financiare la valoarea just  prin profit sau pierdere atunci când:

activele sau obliga iile sunt gestionate, evaluate i raportate intern în baza valorii juste;

desemnarea elimin  sau reduce semnificativ o neconcordan  contabil  ce ar ap rea în mod
contrar; sau

activul sau datoria con ine un contract cu titlu derivat ce modific  semnificativ fluxurile de
mijloace b ne ti ce ar fi prev zute în mod contrar în contract.

3.3. EVIDEN A OPERA IUNILOR ÎN VALUT  STR IN

În activitatea sa Banca formeaz  atât active, cât i pasive în valut  str in . În rapoartele financiare toate
opera iunile efectuate în valut  str in  se reflect  în valut  na ional  la cursul oficial al valutelor, stabilit
de Banca Na ional  a Moldovei la data efectu rii tranzac iei.

Activele i datoriile monetare denominate în valut  sunt zilnic reevaluate utilizînd cursul de schimb al
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BNM. Diferen ele de curs sunt recunoscute în contul de profit i pierderi.

Elementele nemonetare care sunt masurate la costul istoric în valut  sunt transformate utilizand ratele de
schimb la datele tranzac iilor ini iale.

Elementele nemonetare masurate la valoarea just  în valut  sunt transformate utilizand rata de schimb
valabil  la data la care a fost determinat  valoarea just .

3.4. EVIDEN A IMOBILIZ RILOR CORPORALE

Componen a imobiliz rilor corporale

În componen a imobiliz rilor corporale se includ elementele care sunt utilizate mai mult de un an i care
sunt de inute pentru prestarea de servicii sau pentru a fi folosite în scopuri administrative: terenurile,
cl dirile, mijloacele de transport, mobilierul i echipamentul de birou, alte imobiliz ri corporale.

De asemenea, în calitate de imobiliz ri corporale servesc activele luate în leasing financiar.

Criterii de recunoa tere i evaluare a imobiliz rilor corporale

Imobiliz rile corporale sunt înregistrate la costul istoric de achizi ionare minus valoarea amortiz rii
acumulate i pierderile acumulate din depreciere.

Costul unei imobiliz ri corporale este recunoscut în calitate de activ doar dac  activul respectiv va genera
beneficii economice i acest cost poate fi evaluat în mod credibil.

Un element al imobiliz rilor corporale care este recunoscut ca activ va fi evaluat ini ial la costul s u.

Costul unei imobiliz ri corporale este format din:

- pre ul de cump rare, incluzând taxele vamale i taxele nerecuperabile, dup  deducerea
reducerilor comerciale i a rabaturilor;

- orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la loca ia i condi ia necesare pentru ca
acesta s  poat  fi utilizat în modul dorit de conducere;

- suma estimat  ini ial a costurilor legate de demontarea i de mutarea elementului i restaurarea
locului  unde  va  fi  mutat,  în  cazul  în  care  costurile  respective  reies  dintr-o  obliga ie  pe  care  o
dobânde te Banca la achizi ionarea elementului sau ca o consecin  a utiliz rii elementului.

Costul unui activ construit în regie proprie este determinat prin utilizarea acelora i principii ca pentru un
activ achizi ionat.

Evaluarea costului

Costul unui element de imobiliz ri corporale este pre ul în numerar echivalent la data recunoa terii. Dac
plata este amânat  dincolo de termenele normale de creditare, diferen a dintre pre ul în numerar
echivalent i plata total  este recunoscut  ca dobând  pe perioada de creditare, în afar  de cazul în care
o astfel de dobând  este recunoscut  în valoarea contabil  a elementului.

In cazurile în care p ile componente ale imobiliz rilor corporale au o durat  de func ionare util  diferit ,
acestea se contabilizeaz  ca elemente (semnificative) separate de imobiliz ri corporale.

Profitul sau pierderea ce apare ca rezultat a ie irii unei imobiliz ri corporale se recunoa te ca sum  net
în componen a „altor venituri sau cheltuieli".

Reclasificarea din categoria imobiliz rilor corporale în active imobilizate de inute pentru
vânzare i invers

Imobiliz rile corporale a c ror valoare va fi recuperat  în principal din vânzarea acestora i nu din
utilizarea lor continu  sunt reclasificate în categoria „active imobilizate de inute pentru vânzare i
activit i întrerupte" (SIRF 5 Active Imobilizate de inute în vederea vânz rii i Activit i Întrerupte).
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Activele de inute pentru vânzare se evalueaz  în rapoartele financiare la valoarea cea mai mic  dintre
valoarea contabil i valoarea just  minus costurile de vânzare.

Atunci  când  valoarea  just  minus  costurile  de  vânzare  este  mai  mic  decât  valoarea  contabil ,  suma
deprecierii este recunoscut  în situa ia rezultatului global pe perioad .

In cazul în care o investi ie imobiliar  î i schimb  destina ia din proprietate utilizat  în calitate de
investi ie imobiliar  în proprietate utilizat  drept imobilizare corporal , valoarea just  a acesteia la data
reclasific rii va deveni costul imobiliz rii corporale.

Cheltuieli ulterioare cu imobiliz ri corporale

Când  o  parte  a  unei  imobiliz ri  corporale  necesit  a  fi  înlocuit  cu  o  alta  nou ,  costul  noii  p i  este
capitalizat dac  Banca a teapt  s  ob in  beneficii economici viitoare din aceast  parte nou i costul ei
poate fi credibil evaluat. Valoarea p ii înlocuite este derecunoscut .

Cheltuielile aferente între inerii zilnice a imobiliz rilor corporale sunt recunoscute în situa ia rezultatului
global.

Amortizarea imobiliz rilor corporale

Amortizarea este calculat  folosind metoda liniar , pentru diminuarea costului imobiliz rilor corporale la
valoarea lor rezidual , pe durata de via  estimat i este recunoscut  în situa ia rezultatului global.

Activele luate în arend  financiar  se amortizeaz  pe durata cea mai scurt  dintre durata contractului de
leasing i durata de via  util . Pentru terenuri nu este calculat  amortizarea.

Activele în curs de construc ie nu se amortizeaz  pân  la momentul punerii acestora în func iune.

Duratele estimate de func ionare util  pentru perioada curent i cea comparativ  sunt:

Cladiri                                    30 - 45 ani

Mijloace de transport                               5 – 7 ani

Mobilier i echipament de birou          5 ani

Tehnica de calcul                                          3 ani

Alte imobiliz ri corporale              5 – 10 ani

Pentru activele achizi ionate în decursul perioadei de gestiune amortizarea se calculeaz  începând cu data
când activul este disponibil pentru folosin .

Pentru activele transferate sau vândute în decursul perioadei de gestiune, calcularea amortiz rii înceteaz
la data transferului sau vânz rii.

La fiecare dat  de bilan , valoarea rezidual i valoare de via  util  al activului sunt rev zute, i  dac
este necesar ele sunt ajustate.

Criterii de derecunoa tere a imobiliz rilor corporale

O imobilizare corporal  este derecunoscut  din bilan ul contabil din momentul ie irii acesteia (vânzare,
casare etc.) sau din momentul când nu se mai a teapt  beneficii economice viitoare din utilizarea sau
ie irea acesteia.

Pierderile i câ tigurile din casarea imobiliz rilor corporale sunt determinate prin referin  la valoarea de
bilan . Acestea sunt incluse în raportul privind rezultatele financiare în costurile opera ionale respective.

3.5. EVIDEN A IMOBILIZ RILOR NECORPORALE

Criterii generale de recunoa tere, evaluare i amortizare a imobiliz rilor necorporale

Caracteristicile necesare unui activ pentru a fi recunoscut în calitate de imobilizare necorporal  sunt:
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acesta trebuie s  fie identificabil, controlat de Banc i s  genereze beneficii economice viitoare.

In lipsa a cel pu in uneia din cerin ele men ionate, cheltuielile suportate la achizi ia sau generarea intern
a activului sunt recunoscute în situa ia rezultatului global.

O imobilizare necorporal  va fi evaluat  ini ial la cost.

Costul unei imobiliz ri necorporale achizi ionate separat este alc tuit din:

- pre ul s u de achizi ie, inclusiv impozitele i accizele aferente i nereturnabile, dup
deducerea rabaturilor comerciale;

- orice cost atribuit direct preg tirii imobiliz rii necorporale pentru utilizarea prev zut .

Goodwill-ul (fondul comercial) se contabilizeaz  când diferen a dintre costul de achizi ie i valoarea just
a elementelor capitalului procurat este pozitiv . Dac  diferen a este negativ , aceasta se recunoa te în
situa ia rezultatului global.

Dup  recunoa terea ini ial , imobiliz rile necorporale sunt înregistrate la cost, minus valoarea amortiz rii
acumulate i pierderile acumulate din depreciere.

Imobiliz rile necorporale cu durat  de func ionare util  nedeterminat  nu sunt amortizate. Durata de
via  util  a asemenea imobiliz ri necorporale este revizuit  la fiecare dat  de raportare pentru a stabili
dac  evenimentele i circumstan ele continu  s  indice asupra imposibilit ii determin rii duratei de via
util .

Suma amortiz rii imobiliz rilor necorporale este recunoscut  în situa ia rezultatului global prin aplicarea
metodei lineare. Amortizarea se calculeaz  începând cu data când activul este disponibil pentru folosin .

Licen ele de soft opera ional automatizat achizi ionate sunt capitalizate în baza cheltuielilor suportate
pentru achizi ionarea i darea în exploatare a softurilor corespunz toare. Aceste cheltuieli sunt amortizate
pe baza duratei de func ionare util  preconizate (1-5 ani).

Cheltuielile pentru dezvoltarea i men inerea programelor de soft opera ional automatizat, sunt
recunoscute ca cheltuieli pe m sur  ce sunt suportate. Cheltuielile ce se refer  direct la elaborarea
produselor de soft identificabile i unice, ce se afl  în posesia B ncii i este probabil s  genereze beneficii
economice ce vor dep i cheltuielile într-un an, sunt recunoscute ca imobiliz ri necorporale. Cheltuielile
directe includ remunerarea angaja ilor responsabili de dezvoltarea softului i o parte corespunz toare de
cheltuieli indirecte.

Licen ele sunt capitalizate pe baza costurilor de achizi ionare a licen ei respective. Aceste costuri sunt
amortizate pe baza perioadei de valabilitate a licen ei (5-20 de ani).

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente imobiliz rilor necorporale, sunt capitalizate doar atunci când majoreaz
beneficiile economice viitoare aferente activelor corespunz toare. Toate celelalte cheltuieli sunt
recunoscute în situa ia rezultatului global pe m sur  ce sunt suportate.

Criterii de derecunoa tere a imobiliz rilor necorporale

O imobilizare necorporal  este derecunoscut  din momentul ie irii acesteia (vânzare, casare etc.) sau din
momentul când nu se mai a teapt  beneficii economice viitoare din utilizarea sau ie irea acesteia.

3.6. DEPRECIEREA IMOBILIZ RILOR CORPORALE I NECORPORALE

Aplicarea testului de depreciere

La fiecare dat  de raportare Banca testeaz  de depreciere imobiliz rile corporale i necorporale pentru a
determina dac  exist  indicatori interni sau externi de depreciere. Dac  asemenea indicatori exist ,
activele respective sunt examinate la depreciere.

Chiar dac  nu exist  nici un indiciu al deprecierii, Banca:
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- testeaz  pentru depreciere imobiliz rile necorporale cu durata de via  util  nedeterminat
sau imobiliz rile necorporale care nu sunt înc  disponibile pentru utilizare, prin compararea
valorii contabile cu valoarea recuperabil . Testul de depreciere se poate desf ura oricând
pe parcursul perioadei anuale, cu condi ia c  testarea s  se realizeze la aceea i dat  în
fiecare an. Imobiliz rile necorporale diferite pot fi testate pentru depreciere în momente
diferite. Cu toate acestea, dac  o asemenea imobilizare necorporal  a fost ini ial
recunoscut  în timpul perioadei anuale curente, ea va fi testat  pentru depreciere înainte de
încheierea perioadei anuale curente.

- testeaz  anual, pentru depreciere, goodwill-ul (fondul comercial) dobândit dintr-o
combinare de întreprinderi.

La evaluarea existen ei indiciilor de depreciere a activelor se iau în considerare cel pu in urm toarele
elemente:

Surse externe de informa ii

Pe parcursul perioadei, valoarea de pia  a activului a sc zut semnificativ mai mult decât ar
fi fost de a teptat ca rezultat al trecerii timpului sau utiliz rii.

Pe parcursul perioadei au avut loc modific ri semnificative, cu efect negativ asupra B ncii,
sau astfel de modific ri se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic,
comercial, economic sau juridic în care Banca î i desf oar  activitatea sau pe pia a c reia îi
este dedicat activul.

Ratele dobânzilor pe pia  sau alte rate de pia  ale rentabilit ii investi iilor au crescut în
timpul perioadei, fiind probabil ca aceste cre teri s  afecteze rata de actualizare utilizat  la
calculul valorii de utilizare a unui activ i s  duc  la sc derea semnificativ  a valorii
recuperabile a activului.

Valoarea contabil  a activelor nete ale entit ii este superioar  capitaliz rii sale bursiere.

Surse interne de informa ii

Exist  indicii de uzura fizic  sau moral  a unui activ.

Pe parcursul  perioadei  au avut  loc  modific ri  semnificative,  cu efect  negativ  asupra B ncii,
sau  astfel  de  modific ri  se  vor  produce  în  viitorul  apropiat,  în  ceea  ce  prive te  gradul  sau
modul în care activul este utilizat sau se a teapt  s  fie utilizat. Astfel de modific ri includ
situa iile în care un activ devine neproductiv, planurile de restructurare sau de întrerupere a
activit ii c reia îi este dedicat activul, planificarea ie irii (ced rii) activului înainte de data

teptat  anterior, precum i reevaluarea duratei de via  util  a unui activ ca fiind finit , i
nu nedeterminat .

Raport rile interne pun la dispozi ie indicii cu privire la faptul c  rezultatele economice ale unui activ
sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate.

Indiciile de depreciere a activelor puse la dispozi ie de raport rile interne includ:

- fluxurile de trezorerie pentru achizi ionarea activului sau necesarul ulterior de
numerar pentru exploatarea sau între inerea activului sunt semnificativ mai mari
decât cele prev zute ini ial în buget;

- fluxurile de trezorerie nete reale sau profitul, respectiv pierderea din exploatare
generat( ) de activ sunt vizibil inferioare celor prev zute ini ial în buget;

- o sc dere semnificativ  a fluxurilor nete de trezorerie prev zute în buget sau a
profitului din exploatare prev zut în buget, respectiv o cre tere semnificativ  a
pierderilor prev zute în buget, generate de activ; sau

- pierderi din exploatare sau ie iri nete de fluxuri de trezorerie aferente activului,
atunci când sumele perioadei curente sunt agregate cu sumele viitoare prev zute în
buget.

Examinarea la depreciere const  în compararea valorii contabile a unui activ sau a unei unit i



         Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.                                                                       Pag 16 din 22

generatoare de numerar cu valoarea recuperabil .

Calcularea valorii recuperabile

Valoarea recuperabil  reprezint  valoarea cea mai mare dintre valoarea just  diminuat  cu costul de
realizare i valoarea de utilizare. La estimarea valorii de utilizare, fluxurile de numerar preconizate
viitoare sunt actualizate la valoarea curent  în baza ratei de actualizare aplicat  pân  la impozitare, ce
reflect  estim rile curente de pia  a valorii în timp a banilor i riscurile aferente activului. Pentru
activele ce nu genereaz  fluxuri independente de numerar, valoarea recuperabil  este determinat
pentru unitatea generatoare de numerar c reia îi apar ine activul.

Determinarea pierderii din depreciere

O pierdere din depreciere este recunoscut  atunci când valoarea contabil  a unui activ sau unit i
generatoare de numerar dep te valoarea recuperabil . Pierderile din depreciere sunt recunoscute în
situa ia rezultatului global.

Pierderile din depreciere recunoscute cu referire la unit ile generatoare de numerar, sunt alocate în
primul rând pentru a reduce valoarea contabil  a oric rui goodvvill (fond comercial) alocat unit ilor
generatoare de numerar (grupului de unit i) i, ulterior, în baz  de rate, pentru a reduce valoarea
contabil  a celorlalte active din unitate (grupul de unit i).

Reluarea pierderii din depreciere

O pierdere din depreciere aferent  unui goodwill (fond comercial) nu este reluat . în ceea ce prive te
alte active, pierderile din depreciere sunt reluate în cazul în care au fost modificate estim rile utilizate
pentru determinarea valorii recuperabile.

O pierdere din depreciere este reluat  doar în m sura în care valoarea contabil  a activului nu dep te
valoarea recuperabil , ce ar fi fost stabilit , minus amortizarea, în cazul în care nu ar fi fost recunoscut
nici o pierdere din depreciere.

3.7. LEASING

Banca are în principal contracte de leasing opera ional. Pl ile aferente leasingului opera ional sunt
reunoscute ca cheltuial  în situa ia rezultatului global prin metoda linear , pe durata termenului de
leasing opera ional.

În cadrul contractelor de leasing opera ional nu se transfer  B ncii toate riscurile i beneficiile referitoare
la obiectul leasingului. Pl ile leasingului opera ional

3.8. DEPRECIEREA ACTIVELOR NON-FINANCIARE

Activele care au o via  util  nedefinit  nu se amortizeaz i anual sunt testate la depreciere. Activele
care se amortizeaz  sunt evaluate la depreciere de fiecare dat  când anumite evenimente sau schimb ri
în circumstan e indic  faptul c  valoarea contabil  poate sa nu fie recuperat .

O pierdere din depreciere este recunoscut  în suma diferen ei dintre valoarea contabil i valoarea
recuperabil . Valoarea recuperabil  este estimat  ca valoarea cea mai mare dintre valoarea just  net  de
costurile de vânzarea i valoarea de folosin .

Din considerente de estimare a deprecierii, activele sunt grupate la cele mai joase niveluri pentru care
exist  fluxuri de numerar separat identificabile (unit i generabile de numerar). La fiecare dat  de
raportare activele ne-financiare, cu excep ia goodwill, care au fost expuse deprecierii sunt rev zute
pentru o eventual  reversare a deprecierii.
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3.9. EVIDEN A STOCURILOR DE M RFURI I MATERIALE

Stocurile de m rfuri i materiale pentru banc  sunt activele:

a) de inute pentru a fi vândute pe parcursul desfî ur rii normale a activit ii;

b) sub forma de materii prime, materiale i consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de
productie sau pentru prestarea de servicii.

Stocurile de m rfuri i materiale trebuie evaluate la valoarea cea mai mic  dintre cost i valoarea
realizabil  net .

Valoarea realizabil  net este pre ul de vânzare estimat pe parcursul desf ur rii normale a activit ii,
minus costurile estimate pentru finalizare i costurile estimate necesare efectu rii vânz rii.

Costul stocurilor trebuie s  cuprind  toate costurile de achizi ie, costurile de conversie, precum i alte
costuri suportate pentru a aduce stocurile în starea i în locul în care se g sesc în prezent.

Costurile de cump rare a stocurilor cuprind pre ul de cump rare, taxele vamale de import i alte taxe (cu
excep ia acelora pe care entitatea le poate recupera ulterior de la autorit ile fiscale), costurile de
transport, manipulare i alte costuri care pot fi atribuite direct achizi iei. Reducerile comerciale, rabaturile
i alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizi ie.

Banca reflect  în evidenta contabil  rezervele de m rfuri i materiale potrivit costului mediu ponderat cu
raportarea la cheltuielile B ncii pe m sura consum rii.

3.10. EVIDEN A GAJULUI PRELUAT ÎN POSESIE

Activele destinate revânz rii includ gajul aferent creditelor neperformante. Ele sunt ini ial recunoscute la
valoarea just i ulterior sunt evaluate la valoarea minimal  dintre valoarea contabil i valoarea just
minus costurile de vânzare.

Gajul preluat în posesie este înregistrate separat de alte investi ii în active materiale pe termen lung.

Banca de ine gajul preluat în posesie la valoarea just , schimb rile în valoarea just  fiind recunoscute în
situa ia rezultatului global. Banca utilizez  o tehnic  de evaluare bazat  pe fluxurile viitoare b ne ti
discontate din motiv c  nu exist  date comparabile pentru asemenea tip de active.

3.11. PROVIZIOANE

Provizioanele pentru costurile de restructurare i crean e legale sunt reflectate atunci când:

Banca are o obliga ie actual  (legal  sau implicit ) generat  de un eveniment trecut.

Este probabil ca pentru decontarea obliga iei s  fie necesar  o ie ire de resurse încorporând
beneficii economice

Poate fi realizat  o estimare fiabil  a valorii obliga iei.

Dac  aceste condi ii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

În cazurile în care exist  obliga ii similare, probabilitatea c  un transfer de resurse va fi necesar este
determinat  luând în considera ie clasa obliga iei în ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar dac
probabilitatea de transfer în leg tur  cu oricare element inclus în aceea i clas  de obliga ii este mic .

Provizioanele sunt estimate la valoarea prezent  a cheltuielilor estimate pentru stingerea obliga iei
utilizând o rat  pân  la impozitare care s  reflecte aprecierile curente de pia  în ce prive te valoarea de
timp a banilor i riscurile specifice obliga iei. M rirea provizionului ca rezultat al trecerii de timp este
recunoscut ca cheltuieli cu dobânzile.

Provizionul va fi utilizat numai pentru cheltuielile pentru care a fost ini ial recunoscut.

3.12. CONTRACTE DE GARAN IE FINANCIAR

Contracte de garan ie financiar  sunt contracte care oblig  emitentul s  efectueze pl i specifice pentru a
rambursa posesorului o pierdere pe care o suport  deoarece un debitor nu i-a achitat datoria la timp în
conformitate cu stipul rile instrumentului de datorie. Asemenea garan ii financiare sunt oferite b ncilor,
institu iilor financiare i altor entit i de c tre clien i pentru a asigura împrumuturi, overdraft-uri i alte
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facilit i bancare.

Ini ial garan iile financiare sunt recunoscute în situa iile financiare la valoare just  la data la care garan ia
a fost emis .

Ulterior recunoa terii ini iale, obliga iile b ncii sunt estimate ca cea mai mare valoare dintre valoarea
ini ial  minus amortizarea calculat  pentru recunoa terea în situa ia rezultatului global a comisionului
încasat  conform metodei  liniare pe durata de via  a  garan iei,  i  cea mai  bun  estimare a cheltuielilor
necesare pentru achitarea oric rei obliga ii ap rute la data bilan ului.

Determinarea acestor estim ri se bazeaz  atât pe experien a anterioar  în tranzac ii similare i pierderi
precedente, cât i pe deciziile Conducerii B ncii. Orice majorare în obliga iile legate de aceste garan ii se
reflect  în situa ia rezultatului global în nota cheltuielilor opera ionale.

3.13. CAPITALUL PROPRIU

Capitalul propriu al B ncii cuprinde capitalul statutar i suplimentar, rezervele, profitul (pierderea)
nerepartizat al perioadelor de gestiune curente i precedente i capitalul secundar.

In conformitate cu prevederile legale i Statutul B ncii, Banca formeaz  fondul de rezerva suplimentar la
pierderile precis determinate ca aloc ri din profitul nedistribuit net dup  impozitare.

3.14. ÎMPRUMUTURI

Împrumuturile sunt recunoscute ini ial la valoarea lor just  minus cheltuielile aferente tranzac iei
suportate.

Ulterior, împrumuturile sunt prezentate la costul amortizat i orice diferen  între valoarea net  a
mijloacelor atrase i valoarea la scaden  este recunoscut  în situa ia rezultatului global pe perioada
împrumutului, utilizând metoda ratei efective a dobânzii.

3.15. BENEFICII ANGAJA ILOR

Beneficiile de serviciu pe termen scurt ale angaja ilor, ce includ salarii, prime, concedii pl tite i contribu ii
de asigurare social , sunt recunoscute ca cheltuial  pe m sur  ce sunt suportate.

Banca, în desf urarea normal  a activit ilor, execut  pl i c tre fondurile de stat în numele angaja ilor
i pentru asigur ri de pensii, asigurarea s ii. To i angaja ii B ncii fac parte din sistemul de pensii de

stat.

Obliga iile de contribu ie la planurile de pensii determinate sunt recunoscute în situa ia rezultatului global,
drept cheltuieli pe m sur  ce sunt suportate.

Banca nu opereaz  cu nici o alt  schem  de pensionare i, prin urmare, nu are nici o obliga ie adi ional
cu referire la pensii. Banca nu opereaz  cu alte planuri de beneficii definite sau cu alte planuri de beneficii
post pensionare. Banca nu are alte obliga ii de a presta servicii suplimentare pentru actualii sau fo tii
angaja i.

3.16. IMPOZITAREA

Impozitul pe venit al perioadei de gestiune cuprinde impozitul curent i impozitul amânat. Impozitul pe
venit se recunoa te în în situa ia rezultatului global cu excep ia cazurilor când acesta se refer  la articole
recunoscute direct în capitalul propriu, caz în care impozitul se recunoa te în capitalul propriu.

Impozitul  pe venit  curent  reprezint  suma total  a  impozitului  spre plat  calculat  pe întreaga sum  a
venitului impozabil aferent perioadei de gestiune, utilizând cota impozitului pe venit în vigoare sau care se
afl  în proces de aprobare la data întocmirii bilan ului contabil, i orice ajust ri privind impozitul pe venit
calculat pentru toate perioadele de gestiune precedente.

Impozitul amânat este calculat i constatat prin metoda obliga iei bilan iere, ce presupune constituirea
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unui provizion pentru diferen ele temporare dintre valorile de bilan  ale activelor i obliga iilor în scopuri
de raportare financiar , i sumele utilizate în scopuri fiscale.

Principalele diferen e temporare sunt generate de amortizarea imobiliz rilor corporale, provizioanelor
pentru credite i a avansurilor c tre clien i i ale altor active i obliga ii.

Nu se formeaz  provizioane pentru urm toarele diferen e temporare: goodwill nedeductibil în scopuri
fiscale, recunoa terea ini ial  a activelor i obliga iilor ce nu afecteaz  nici venitul impozabil nici cel
contabil, precum i diferen ele referitoare la investi iile în filiale, în m sura în care acestea probabil nu vor
fi reversate într-un viitor previzibil.

Suma provizionului constituit pentru impozitul amânat se bazeaz  pe modul anticipat de realizare sau
decontare a valorii de bilan  a activelor i obliga iilor, utilizând ratele de impozitare în vigoare sau care se
afl  în proces de aprobare la data întocmirii bilan ului contabil.

Activul de impozit amânat pe venit este recunoscut în m sura în care exist  probabilitatea s  fie disponibil
un profit impozabil suficient, fa  de care s  poat  fi utilizat activul respectiv. Activele de impozit amânat
pe venit sunt reduse pe m sur  ce nu mai exist  o probabilitate de realizare a beneficiului fiscal
corespunz tor impozitului amânat.

Cota de impozitare utilizat  pentru a calcula pozi ia de impozit amânat la data de 31 decembrie 2011 este
de 0%.

3.17. DIVIDENDE DIN AC IUNI ORDINARE

Dividendele din ac iuni ordinare sunt recunoscute ca fiind datorii i sunt deduse din capitalul propriu când
sunt aprobate de actionarii B ncii.

Dividendele interimare sunt deduse din capitalul propriu la momentul când sunt declarate i nu mai sunt
la discretia B ncii.

Dividendele pentru anul în curs care sunt aprobate dup  data întocmirii bilan ului sunt prezentate ca un
eveniment ulterior datei bilan ului.

3.18. RAPORTAREA PE SEGMENTE

Un segment de business este un grup de active i opera iuni destinate oferirii produselor i serviciilor
supuse unor riscuri i rentabilit ii care difer  de alte segmente de business.

Un segment geografic este destinat s  ofere produse sau servicii, într-o zon  economic  specific , care
sunt supuse riscurilor i a c ror rentabilitate difer  de cele ale segmentelor care opereaz  în alte zone
economice.

3.19. VENITURI I CHELTUIELI

Recunoa terea veniturilor i cheltuielilor are loc în dependen  de tipul acestora, dup  cum urmeaz :

Venituri i cheltuieli din dobanzi i venituri i cheltuieli asimilate

Pentru toate instrumentele financiare m surate la cost amortizat i instrumentele financiare purt toare de
dobânda clasificate ca disponibile pentru vânzare, venitul sau cheltuiala din dobând  sunt înregistrate la
nivelul ratei efective a dobânzii, care este rata care actualizeaza fluxurile viitoare de încas ri sau pl i pe
durata  estimat  de  via  a  instrumentului  financiar  sau  o  perioada  mai  scurt ,  acolo  unde  este  cazul,
pâna la valoarea neta contabil  a activului sau datoriei financiare.

Calculul are în vedere to i termenii contractuali ai instrumentului financiar (spre exemplu, op iunile de
plat  în avans) i include orice comisioane sau costuri incrementale care pot fi direct atribuite
instrumentului financiar i sunt parte integrant  a ratei efective de dobând , dar nu i pierderi viitoare din
credite.

Valoarea contabil  a activului sau datoriei financiare este ajustat  dac  Banca revizuieste estim rile sale
privind pl ile sau încas rile. Valoarea contabil  ajustat  este calculat  pe baza ratei efective ini iale a
dobânzii, iar varia ia valorii contabile este înregistrat  ca un venit sau cheltuial  cu dobând .
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Odata ce valoarea înregistrat  a unui activ financiar sau a unui grup de active financiare a fost redus
datorit  unei pierderi din depreciere, venitul din dobând  continua a fi recunoscut folosind rata ini iala a
dobanzii efective aplicat  la noua valoare contabil .

Dobând  aferenta swap-urilor pe rata dobânzii este recunoscut  ca o cheltuial  cu dobând  sau venit din
dobând , pe toata perioada instrumentului financiar, în concordan  cu termenii contractuali.

Onorarii pentru servicii financiare

Recunoa terea veniturilor aferente onorariilor pentru serviciile financiare prestate depinde de scopul în
care se evalueaz  aceste onorarii i de baza contabil  aplicabil  instrumentelor financiare asociate.
Descrierea onorariilor pentru servicii financiare poate s  nu indice natura i fondul economic ale serviciilor
prestate. De aceea, este necesar s  se fac  deosebirea între onorarii ce sunt parte integrant  a ratei
efective de dobând  a unui anumit instrument financiar, onorarii câ tigate pe m sura prest rii serviciilor
i onorarii câ tigate la îndeplinirea unei obliga iuni contractuale principale.

Onorarii ce sunt parte integrant  a ratei efective de dobând  a unui instrument financiar

Aceste onorarii se trateaz , în general, ca o ajustare a ratei efective de dobând .

Când îns  instrumentul financiar este evaluat la valoarea just , cu modificarea valorii juste recunoscut  în
profit sau pierdere, onorariile sunt recunoscute ca venit în momentul recunoa terii ini iate a
instrumentului.

(i) Onorarii de emitere primite de Banc  în urma cre rii sau achizi iei unui activ financiar, altele
decât cele clasificate de SIC 39 drept active financiare “la valoarea just  prin profit sau pierdere"

Asemenea onorarii pot reprezenta o compensare pentru activit i, cum ar fi evaluarea situa iei financiare
a debitorului, evaluarea i înregistrarea garan iilor, colateralelor i a altor contractc similare, negocierea
clauzelor aferente instrumentului, elaborarea i procesarea documentelor, precum i încheierea
tranzac iei. Aceste onorarii contribuie la generarea unei preocup ri pentru instrumentul financiar rezultat
si, împreun  cu cheltuielile directe aferente, sunt amânate i recunoscute ca o ajustare a ratei efective de
dobând .

(ii) Onorarii de angajament primite de Banc  pentru acordarea unui credit atunci când angajamentul
de creditare este în afara ariei de aplicabilitate a SIC 39

Dac  este probabil ca Banca s  încheie un contract pentru acordarea unui credit i angajamentul de
creditare  nu  este  inclus  în  aria  de  aplicabilitate  a  SIC  39,  onorariul  de  angajament  primit  constituie  o
recompensare a eforturilor generate de achizi ia unui instrument financiar. Acest onorariu i cheltuielile
directe aferente sunt amânate i recunoscute ca o ajustare a ratei de dobând  efective.

Dac  termenul de angajament expir  far  ca împrumutul s  mai fie solicitat, comisionul de angajament se
recunoa te ca venit la data expir rii. Angajamentele de creditare ce se reg sesc în aria de aplicabilitate a
SIC39 sunt înregistrate în contabilitate drept instrumente derivate i sunt evaluate la valoarea justa.

(iii) Onorarii de emitere primite la emiterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat

Aceste onorarii sunt o parte integranta a gener rii unei implic ri într-o datorie financiar . Când o datorie
financiar  nu este clasificat  cu fiind “la valoarea just  prin profit sau pierdere", onorariile de emitere
primite sunt incluse, împreun  cu costurile de tranzac ie aferente, în valoarea contabil  ini ial  a datoriei
financiare i recunoscute drept o ajustare a ratei dobânzii efective. Banca va face distinc ia între
onorariile i costurile ce sunt parte integrant  a ratei dobânzii efective pentru datoria financiar , pe de o
parte, i onorariile de emitere i costurile tranzac iei ce in de dreptul de a furniza servicii, cum ar fi cele
de gestionare a investi iilor, pe de alta parte.

Onorarii câ tigate pe m sura prest rii serviciilor

(i) Onorarii pentru administrarea unui credit

Onorariile primite de o entitate pentru administrarea unui credit sunt recunoscute ca venit pe m sura
prest rii serviciilor.

(ii) Onorarii de angajament pentru acordarea unui credit, atunci când angajamentul de creditare se
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afl  în afara ariei de aplicabilitate a SIC 39

Daca este improbabil s  se încheie un anumit contract de credit i angajamentul de creditare este în
afara  ariei  de  aplicabilitate  a  SIC  39,  atunci  comisionul  de  angajament  se  recunoa te  ca  venit  pe
parcursul perioadei de angajament. Angajamentele de creditare ce se afl  în aria de aplicabilitate a SIC
39 sunt înregistrate în contabilitate drept instrumente derivate i evaluate la valoarea just .

(iii) Onorarii de gestionare a investi iilor

Onorariile percepute pentru gestionarea investi iilor sunt recunoscute ca venit pe m sura prest rii
serviciilor.

Costurile suplimentare direct atribuibile garant rii unui contract de gestionare a investi iilor sunt
recunoscute drept activ dac  pot fi identificate separat i evaluate credibil i dac  este probabil c  ele vor
fi recuperate. Ca i în SIC 39, un cost suplimentar este un cost care nu s-ar fi produs dac  Banca nu ar fi
garantat contractul de gestionare a investi iilor.

Activul reprezint  dreptul contractual al B ncii de a beneficia de pe urma oferirii serviciilor de gestionare a
investi iilor i este amortizat pe m sur  ce entitatea recunoa te venitul aferent.

Dac  Banca are un portofoliu de contracte de gestionare a investi iilor, ea poate s  evalueze
recuperabilitatea acestora pe baza portofoliului.

Unele contracte de servicii financiare implica atât emiterea unuia sau mai multor instrumente financiare,
cât i furnizarea de servicii de gestionare a investi iilor. Un exemplu poate fi un contract de economisire
lunara pe termen lung corelat cu gestionarea unui portofoliu de ac iuni. Furnizorul contractului face
distinc ie între costurile de tranzac ie ce in de emiterea instrumentului financiar i costurile de asigurare
a dreptului de a oferi servicii de gestionare a investi iilor.

Onorarii câ tigate la îndeplinirea unei presta ii semnificative

Onorariile sunt recunoscute ca venit la îndeplinirea unei presta ii semnificative, ca în exemplele de mai
jos:

(i) Comision de alocare a ac iunilor unui client.

Comisionul se recunoa te ca venit, dup  alocarea ac iunilor.

(ii) Onorarii de plasament pentru aranjarea unui împrumut intre un debitor i un investitor

Onorariul se recunoa te ca venit, dup  ce a fost aranjat împrumutul.

Venituri din speze privind furnizarea serviciilor de tranzactionare

Spezele provenind din negocierea sau participarea la negocierea unei tranzactii pentru un tert cum ar fi
intermedierea achizitiei de actiuni sau alte titluri sau cumpararea sau vanzarea de societati sunt
recunoscute la finalizarea respectivei tranzactii.

Spezele sau componentele spezelor care sunt legate de o anumita performanta sunt recunoscute dupa
indeplinirea criteriilor corespondente. Aceste speze includ spezele subscrise, speze aferente finantelor
corporative si speze cu brokerajul.


