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CAPITOLUL 1. DISPOZI II GENERALE

Politica de contabilitate reprezint  totalitatea conceptelor de baz , caracteristicilor calitative, regulilor,
metodelor i procedeelor, aprobate de conducerea BCR Chisin u SA (în continuare Banc ) pentru inerea
contabilit ii i întocmirea rapoartelor financiare.

Prezenta politic  de contabilitate a fost elaborat  în conformitate cu cerin ele:

a) Standardelor Na ionale de Contabilitate,

b) Planului de conturi al eviden ei contabile în b nci i alte  institu ii  financiare din Republica Moldova cu
modific rile ulterioare, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 26.03.1997;

c) Legii contabilit ii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;

d) Regulamentului B ncii Na ionale a Moldovei privind organizarea contabilit ii în b ncile din Republica
Moldova nr.238 din 10.10.2002 cu modific rile ulterioare;

e) Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modific rile ulterioare;

f) Catalogului mijloacelor fixe i activelor nemateriale aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii
Moldova nr.338 din 21.03.2003.

Politica de contabilitate este o parte component  a sistemului de eviden  contabil  în Banc i este
aplicat  în concordan  cu alte acte normative cu privire la eviden a contabil .

Politica de contabilitate a fost elaborat , având la baz  urm toarele conven ii fundamentale ale
contabilit ii:

Principiul continuit ii activit ii. Acesta presupune c  persoana 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 permanentei 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 specializarii exerci iului (contabilitatea de angajamente – metoda calcularii), care
presupune c  veniturile i cheltuielile se constat i se reflect  în contabilitate i  rapoartele
financiare  ale  perioadei în care au avut loc,  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.

Politica de contabilitate a fost elaborat , având la baz  urm toarele principii:

Principiul prudentei. Valoarea oric rui element trebuie s  fie determinat  pe baza principiului
pruden ei. În mod special aceasta presupune a se avea în vedere 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
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deprecierile, riscurile i pierderile posibile generate de desf urarea activit ii exerci iului curent sau
anterior.

Principiul evalu rii separate a elementelor de activ i de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale
corespunz toare unei pozi ii din bilan  se va determina separat 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. 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. Bilan ul de deschidere al unui exerci iu trebuie s  corespund  cu bilan ul
de închidere a exerci iului precedent, cu excep ia corec iilor impuse de aplicarea IAS 8 “Politici
contabile, modific ri în estim rile contabile i erori”.

Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului. 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. 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 .

Principalele obiective ale politicii de contabilitate în Banc  sunt:

Formarea informa iei oportune, detaliate, veridice i consistente cu privire la activitatea B ncii i
situa ia ei patrimonial i financiar ;
inerea eviden ei contabile detaliate, depline i veridice a tuturor opera iunilor contabile,

existen a i mi rile activelor i obliga iunilor, folosirea resurselor materiale i financiare;
Folosirea eviden ei contabile ca baz  în luarea deciziilor de administrare a patrimoniului B ncii.

Politica de contabilitate se extinde asupra tuturor subunit ilor structurale.

Politica de contabilitate se elaboreaz  pentru fiecare an gestionar de c tre Departamentul Contabilitate i
Controling se aprob  de c tre Consiliul de administra ie al B ncii. Ea poate fi modificat  în cazul:

a) modific rilor legisla iei în vigoare;
b) modific rilor în baza normativ  a contabilit ii;
c) elabor rii unor noi proceduri de contabilitate.

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 include i se reflect  în Rapoartele financiare pentru anul gestionar.

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA I INEREA EVIDEN EI CONTABILE

spunderea pentru inerea contabilit ii i raportarea financiar  revine Comitetului executiv al B ncii.

Comitetului executiv al B ncii este obligat:

a)  s  organizeze i s  asigure inerea contabilit ii în mod continuu;

b) s  asigure elaborarea i respectarea politicii de contabilitate în conformitate cu cerin ele Legii
contabilit ii, ale S.N.C., S.I.C i ale S.I.R.F.;

c)  s  asigure elaborarea i aprobarea:

- procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune;
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- formularelor documentelor primare i registrelor contabile, în cazul lipsei formularelor tipizate
sau dac  acestea nu satisfac necesit ile B ncii;

- regulilor circula iei documentelor i tehnologiei de prelucrare a informa iei contabile;

d) s  asigure întocmirea i prezentarea la timp, complet i corect  a documentelor primare, a registrelor
contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finan elor, precum i integritatea i p strarea acestora
conform cerin elor Organului de Stat pentru Supravegherea i Administrarea Fondului Arhivistic al
Republicii Moldova;

e)  s  organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;

f)  s  asigure documentarea faptelor economice ale entit ii i reflectarea acestora în contabilitate;

g) s  asigure respectarea actelor normative în vigoare;

h) s  asigure întocmirea i prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cerin ele Legii
contabilit ii i standardele de contabilitate.

Contabilul- ef al B ncii asigur :

a) controlul privind reflectarea în conturile contabile a tuturor opera iunilor economice efectuate în toate
subdiviziunile structurale ale B ncii;

b) prezentarea informa iei operative în baza înscrierilor contabile;

c) întocmirea rapoartelor financiare în termenii stabili i de beneficiari;

i poart  r spundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilit ii.

Contabilul- ef al B ncii,  de  comun acord cu Pre edintele B ncii, semneaz  acte care servesc drept temei
pentru primirea i predarea valorilor materiale, mijloacelor b ne ti, precum i privind  datoriile de
decontare, creditare (cu excep ia creditelor acordate clien ilor) i financiare.

Contabilului- ef  al B ncii i se interzice s  primeasc  spre executare documente privind opera iile
financiare i economice  ce contravin actelor legislative i normative în vigoare i care încalc  disciplina
financiar i contractual , fapt despre care el informeaz  în scris Pre edintele B ncii. Astfel de documente
se primesc spre executare numai cu indica iile suplimentare în scris ale Pre edintelui B ncii, c ruia
ulterior îi revine r spunderea pentru efectuarea lor (conform art.19 din Legea Contabilit ii).

Banca, cel pu in o dat  pe an (de regul , la sfâr itul  anului), efectueaz  inventarierea activelor i
pasivelor sale inând cont de cerin ele Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finan elor nr.27 din 28.04.2004 având drept scop:

stabilirea existen ei efective a mijloacelor fixe, terenurilor, activelor nemateriale, investi iilor
financiare, stocurilor de  m rfuri i  materiale,  mijloacelor b ne ti, volumului produc iei  în curs
de execu ie, crean elor i datoriilor etc.;

verificarea integrit ii activelor prin compararea existen ei efective a acestora cu datele
contabilit ii;

stabilirea bunurilor care par ial i-au pierdut calitatea ini ial  sau a modelelor învechite;

depistarea bunurilor neutilizate în scopul vânz rii lor ulterioare;

verificarea respect rii regulilor i condi iilor de p strare a stocurilor de m rfuri i materiale,
mijloacelor b ne ti, precum i a regulilor de între inere i exploatare a ma inilor, utilajelor i a
altor mijloace fixe;

verificarea realit ii valorii de bilan  a activelor pe termen lung, stocurilor de m rfuri i
materiale,  mijloacelor b ne ti din casierie i din conturile institu iilor financiare, datoriilor i
crean elor i altor posturi de bilan .

Cerin ele contabilului ef cu privire la confirmarea documentar  a opera iunilor i prezentarea în
contabilitate a documentelor justificative sunt obligatorii pentru to i lucr torii B ncii.

Eviden a contabil  în Banc  este inut  în conformitate cu cerin ele Standardelor Na ionale de
Contabilitate.

Eviden a contabil  este inut  în limba de stat i în moned  na ional .
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Eviden a sintetic  în cadrul B ncii este inut  în conformitate cu “Planul de conturi al eviden ei contabile
în b nci i alte institu ii financiare din Republica Moldova”.

Banca întocme te bilan ul sintetic zilnic, lunar i anual pe toat  Banca.

Filialele B ncii de sine st tor întocmesc bilan ul sintetic.

Bilan ul totalizat con ine bilan urile filialelor.

Nu se permite formarea soldurilor negative la conturile de depozit ale clien ilor.

Soldurile i rulajele din eviden a analitic  trebuie s  corespund  datelor din eviden a sintetic .

În fiecare zi trebuie s  fie format i tip rit bilan ul contabil desf urat pe toate conturile.

Înregistr rile contabile efectuate gre it se corecteaz  cu permisiunea contabilului ef sau persoanei
împuternicite prin stornarea opera iunii contabilizate gre it în baza documentelor de corectare - nota de
contabilitate întocmit  în baza  documentelor justificative.

Înregistrarea contabil  a corect rilor se efectueaz  în ziua depist rii acestora. Corectarea înregistr rilor
contabile gre ite, care necesit  trecerea la sc deri a mijloacelor din conturile clien ilor, se efectueaz  în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Conturile clien ilor sunt deschise în conformitate cu Regulamentul B ncii Na ionale a Moldovei privind
deschiderea, modificarea i închiderea conturilor la b ncile din Republica Moldova nr.297 din 25.11.2004
cu modific rile ulterioare i Regulamentul privind deschiderea, modificarea i închiderea conturilor în BCR
Chi in u SA, aprobat prin Hot rârea al Consiliul B cii la 24.04.2008.

Toate conturile analitice (inclusiv cele interne) sunt înregistrate în registrul conturilor deschise. Conturile
sunt deschise de c tre contabilul- ef sau de c tre persoanele desemnate.

Conturile analitice sunt deschise în conformitate cu structura conturilor analitice deschise în cadrul B ncii.
Opera iunile de decontare sunt executate conform urm toarelor regulamente:
a) Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de pl i interbancare, aprobat prin Hot rârea

Consiliului de administra ie al B ncii Na ionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006;
b) Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hot rârea Consiliului de administra ie al

ncii Na ionale a Moldovei nr.373 din 15.12.2005;
c) Regulamentul cu privire la debitarea direct , aprobat prin Hot rârea Consiliului de administra ie al

ncii Na ionale a Moldovei nr. 374 din 15.12.2005;
d) Regulamentul privind suspendarea opera iunilor, sechestrarea i perceperea în mod incontestabil a

mijloacelor b ne ti din conturile bancare, aprobat prin Hot rârea Consiliului de administra ie al B ncii
Na ionale a Moldovei nr. 375 din 15.12.2005

e) Regulamentul privind utilizarea sistemelor de deservire bancar  la distan , aprobat prin Hot rârea
Consiliului de administra ie al B ncii Na ionale a Moldovei nr. 376 din 15.12.2005.

Opera iunile de cas  în cadrul B ncii se execut  conform Regulamentului privind opera iunile de cas  în
cadrul BCR Chisin u SA, aprobat prin Hot rârea al Consiliului Bancii din 24.04.2008.

To i angaja ii B ncii se subordoneaz  contabilului- ef în problemele ce in de organizarea i inerea
contabilit ii.

Toate documentele primite în timpul zilei opera ionale trebuie s  fie prelucrate i reflectate în conturi în
aceea i zi.

Banca utilizeaz  formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finan elor. În lipsa
formularelor tipizate se utilizeaz  formulare de documente, aprobate de conducerea B ncii.

Documentele primare întocmite pe suport hârtie sau în form  electronic  au aceea i putere juridic .

În cazul întocmirii documentului primar în form  electronic , Banca, la solicitarea utilizatorului, este
obligat  s  imprime copia documentului pe suport hârtie din cont propriu.
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Documentele primare întocmite vor con ine urm toarele elemente obligatorii:
a) denumirea i num rul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entit ii în numele c reia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice -

codul personal;
e) con inutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative i valorice în care sunt exprimate faptele economice;
g) func ia, numele, prenumele i semn tura, inclusiv digital , a persoanelor responsabile de efectuarea i

înregistrarea faptelor economice.

În documentele primare întocmite pentru necesit ile interne ale B ncii respectarea prevederilor punctului
de mai sus lit.c) i d) nu este obligatorie.

În func ie de natura faptelor economice i a tehnologiei de prelucrare a informa iei în documentele
primare pot fi incluse i alte elemente suplimentare.

Documentele primare primite de Banc  într-o limb  str in , alta decât cea englez i rus , vor fi traduse
în limba de stat, cu descrierea tranzac iei respective.

Datele din documentele primare i centralizatoare se înregistreaz , se acumuleaz i se prelucreaz  în
registrele contabile.

Registrul contabil con ine urm toarele elemente obligatorii:
a) denumirea registrului;
b) denumirea B ncii (subdiviziunii);
c) perioada pentru care se întocme te registrul;
d) data efectu rii faptelor economice, grupate în ordine cronologic i/sau sistemic ;
e) etaloanele de eviden  a faptelor economice;
f) func ia, numele, prenumele i semn turile persoanelor responsabile de întocmirea registrului.

Registrele contabile se întocmesc pe suport hârtie sau în form  electronic . Dac  registrul contabil este
întocmit în form  electronic , Banca, la solicitarea organelor autorizate, este obligat  s  imprime pe cont
propriu copia acestuia pe suport hârtie.

Registrele contabile obligatorii sunt Balan a de verificare, extrasele din cont i alte registre
centralizatoare, care servesc drept baz  pentru întocmirea rapoartelor financiare.

Banca este obligat  s  organizeze un sistem de control intern. R spunderea pentru organizarea i
aplicarea controlului intern o poart  conducerea B ncii.

Sistemul de control intern este organizat în corespundere cu prevederile Recomand rilor B ncii Na ionale
a Moldovei cu privire la sistemele de control intern în b ncile din Republica Moldova nr.330  din
09.11.98.
Sistemul de control intern al B ncii este constituit dintr-un complex de m suri, reglement ri, limit ri,
rela ii de emitere, executare, raportare i control a dispozi iilor conducerii B ncii, adoptate în scopul
gestion rii corecte i eficiente a institu iei financiare în conformitate cu legisla ia în vigoare, interesele
depun torilor (clientelei) i ac ionarilor, în baza unei informa ii autentice, complete i operative.

La elaborarea sistemelor de control se iau în considera ie volumul, num rul i tipul tranzac iilor,
diversitatea opera iunilor, gradul de risc asociat cu fiecare domeniu de activitate, gradul de centralizare i
descentralizare, precum i gradul i metodele de utilizare a procesoarelor bazei de date electronice.
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CAPITOLUL 3. PROCEDEELE DE EVIDEN  CONTABIL  APLICATE DE BANC

3.1 MIJLOACE B NE TI

Disponibilit ile Bancii sunt constituite din:

- disponibilit i la Banca Na ionala (mijloacele b ne ti în contul Nostro, inclusiv rezervele obligatorii în
moneda national );

- mijloace banesti la alte b nci (moneda national  si valuta strain );

- numerarul în casieria B ncii (moneda national  si valuta strain ).

Soldurile mijloacelor b ne ti în lei moldovene ti se reflect  în rapoartele financiare la valoarea nominal .

Soldurile mijloacelor b ne ti în valuta str in  se reflect  în rapoartele financiare în moneda national  la
valoarea recalculat  la cursul oficial al BNM la data intocmirii raportului.

Disponibilit ile la Banca Na ional  se constituie din rezervele obligatorii i mijloacele la contul de
coresponden  “Nostro” deschis la Banca Na ional . Banca men ine rezervele obligatorii conform
cerin elor B ncii Na ionale a Moldovei.

Formarea rezervelor obligatorii:

a) din mijloace atrase în lei moldovene ti (MDL) i valute neconvertibile rezervarea se efectueaz  în lei
moldovene ti (MDL);

b) din mijloace atrase în dolari SUA i Euro rezervarea se efectueaz  în acelea i valute;

c) din mijloacele atrase în alte valute liber convertibile rezervarea se efectueaz  în Euro.

Disponibilit ile la alte b nci se constituie din mijloacele la conturile de coresponden  “Nostro”, deschise
la b ncile respective, precum i mijloacele plasate la b nci în depozite sau în alt  form .

3.2. EVIDEN A INVESTI IILOR

Eviden a investi iilor se ine conform “Planului de conturi al eviden ei contabile în b nci i alte institu ii
financiare din Republica Moldova”, precum i în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Banca efectueaz  investi ii în instrumente financiare pentru a- i îmbun i starea sa financiar  prin
ob inere de profit (dobânzi, dividende, etc.), m rirea capitalului propriu i ob inere de alte profituri (în
particular, ca rezultat al opera iunilor comerciale).

Investi iile b ncii se clasific  dup  urm toarele criterii:

a). dup  tipurile de instrumente financiare:
1. Valori mobiliare:

- valori mobiliare de stat (obliga iuni trezoreriale, obliga iuni de stat, certificate BNM);
2. Alte instrumente financiare:

- plas ri (depozite) în b nci;
- credite (inclusiv factoring, cambii, etc.)

b). dup  termenele de de inere:
- pe termen scurt (pân  la 1 an). Pentru unele tipuri de investi ii financiare (plas ri în b nci) se

eviden iaz  o grup  suplimentar  de plas ri pe termen scurt – 1 lun i mai pu in;
- pe termen lung (mai mult de 1 an). Pentru unele tipuri de investi ii financiare (plas ri în

nci, valori mobiliare de stat, leasing financiar) se eviden iaz  cele pe termen mediu (mai
mult de 1 an i pân  la 5 ani).

d). dup  form :
- financiare (valori mobiliare, plas ri interbancare, credite, cambii, etc.);
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Ini ial investi iile se evalueaz  dup  valoarea de achizi ie, reie ind din suma mijloacelor b ne ti pl tite în
cazul achizi ion rii contra mijloace b ne ti; i dup  valoarea venal  a valorilor mobiliare emise în cazul
achizi ion rii investi iilor contra emiterii de c tre banc  în totalitate sau par ial a ac iunilor sau altor valori
mobiliare. Valoarea de intrare a investi iilor include cheltuielile legate de achizi ionarea lor.

Valoarea de intrare a valorilor mobiliare se reflect :

în bilan – pentru valorile mobiliare de stat  - dup  valoarea nominal , inând cont de scont/prim ;

în conturile memorandum – în expresie cantitativ ;

în conturile condi ionale – dup  valoarea nominal .

Valoarea de bilan  a investi iilor pe termen scurt se stabile te dup  categoriile de investi ii i r mâne
neschimbat  pe toata perioada de de inere.

Valoarea de bilan  a investi iilor pe termen lung în valori mobiliare de stat se modific  cu m rimea
amortiz rii scontui/primei;

Acordurile de vînzare REPO (cu condi ia de r scump rare) se înregistreaz  ca tranzac ii de finan are
asigurate cu valori mobiliare. Diferen ele preturilor de vînzare i r scump rare se înregistreaz  ca dobînzi
calculate de la data vînz rii pîna la data r scump rii.

Acordurile de cump rare REPO (cu scopul de revînzare) se înregistreaz  ca credite. Diferen ele preturilor
de cump rare i r scump rare se înregistreaz  ca dobînzi sporite de la data cump rii pîna la data

scump rii.

Toate valorile mobiliare de stat investi ionale sînt recunoscute ini ial la cost. Valorile mobiliare de stat
investi ionale pot fi procurate cu scont sau prim . Primele i sconturile la valorile mobiliare investi ionale
se amortizeaz  prin metoda liniar . Venitul din dobînzi la valorile mobiliare de stat investi ionale este
raportat ca venit din dobînzi.

3.3. EVIDEN A CREDITELOR

Eviden a opera iunilor de creditare se efectueaz  în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea
de creditare a b ncilor, care opereaz  în Republica Moldova, aprobat de CA al BNM, procesul-verbal nr.
153 din 25.12.1997 cu modific rile i complet rile ulterioare, Planului de conturi al eviden ei contabile în

nci i  alte institu ii  financiare din Republica Moldova, precum i în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare.

Eviden a opera iunilor de creditare se efectueaz  pe fiecare debitor, contract i tip de valut , atât în
conturile de bilan i în conturile conven ionale (credit, reduceri pentru pierderi la credite, obliga iuni), cât
i în conturile memorandum (garan ii, gajuri, documente).

Pentru fiecare crean  se formeaz  reduceri pentru pierderile la credite, care în totalitate alc tuiesc
fondul de risc. Modalitatea de formare i m rimea reducerilor pentru pierderile la credite se determin  în
conformitate cu normele interne ale b ncii i Regulamentul BNM cu privire la clasificarea activelor i
angajamentelor condi ionale i formarea reducerilor pentru pierderi la active i provizioanelor pentru
pierderi la angajamentele condi ionale. Pe m sura stingerii creditelor se corecteaz i suma aloc rilor în
fondul de risc.

Pierderile sunt estimate în baza caracteristicilor istorice a estim rii credibilit ii debitorilor i reflect
climatul economic curent în care activeaz  debitorul.
În conformitate cu standardele de creditare, creditele acordate de banc  se împart în:
- credite în stare de acumulare;
- credite în stare de neacumulare.

Creditul este considerat în stare de acumulare, în cazul în care toate pl ile au fost achitate la termen,
sunt curente i se aplic  principiul sporirii. Creditul la care plata n-a fost achitat  în termen pân  la 60 zile
de asemenea se consider  credit în stare de acumulare.

Creditul este considerat în stare de neacumulare (f  dobînd ) în cazul în care plata n-a fost achitat
mai mult de 60 zile sau creditul clasificat ca "dubios” ori creditul clasificat ca "compromis”.



         Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.                                                                       Pag 8 din 23

Dobînda la creditul dat nu se spore te, dar veniturile calculate anterior se storneaz i se reflect  în
conturile memorandum.

Creditele clasificate ca compromise la data gestionar  nu se reflect  de Banc  în bilan ul contabil la
urm toarea dat  gestionar i se acoper  din contul reducerilor pentru pierderi la credite.

Trecerea la cheltuieli a creditelor se efectueaz  din contul reducerilor formate pentru pierderi la credite.
Perceperea creditelor înceteaz  numai atunci când banca a luat toate m surile pentru rambursarea
datoriei i dup  luarea deciziei corespunz toare de c tre Consiliul de Supraveghere al b ncii.

Separat se ine eviden a reducerilor pentru pierderi la credite i valoarea ini ial  a creditului.

Dobânzile calculate, neajunse la scaden  sunt înregistrate în conturi de crean e atasate în coresponden
cu conturile de venituri pe baza dobânzii contractuale.

Dobânda aferent  creditelor se reflect  conform metodei calcul rii anticipate.

Achitarea crean elor la credite are loc din contul urm toarelor surse:
- mijloacele b ne ti încasate ale debitorului;
- din contul mijloacelor, primite în urma realiz rii patrimoniului, intrat în posesia b ncii;
- din contul reducerilor pentru pierderile la active, inînd cont de reglement rile actelor normative

men ionate mai sus.

3.4.  Reduceri  pentru  pierderi  la  active  i  provizioane  pentru  pierderi  la  angajamente
condi ionale

Reducerile pentru pierderi la active i provizioane pentru pierderi la angajamentele condi ionale sunt
estimate pentru fiecare categorie de activ / angajament condi ional în conformitate cu metodologia
stabilit  de Banca Na ional  a Moldovei.

Mijloacele rezervate în contul reduceri pentru pierderi la active se utilizeaz  pentru acoperirea activelor
clasificate compromise (pierderi). Aceste active se trec la sc deri din contul reducerilor pentru pierderi la
active, în coresponden  cu conturile activelor în decursul urm torului trimestru dup  data gestionar  la
care au fost clasificate în acest mod.

Sumele rambursate aferente activelor trecute la sc deri din contul reduceri pentru pierderi la active în
coresponden  cu conturile activelor respective se reflect  ca recuper ri care majoreaz  soldul contului
reduceri pentru pierderi la active.

În cazul în care angajamentul condi ional se constat  ca activ în bilan ul contabil (adic  postul respectiv
corespunde defini iei i criteriilor de constatare a activului), contul provizioane pentru pierderi la
angajamente condi ionale se va mic ora cu suma provizioanelor pentru pierderi aferent  acestui
angajament condi ional, iar contul reduceri pentru pierderi la active se va majora cu suma reducerilor
pentru pierderi la activul respectiv care va corespunde riscului aferent acestuia la momentul înscrierii în
bilan ul contabil.

În cazul în care banca în schimbul ramburs rii  unui activ ob ine o cot  de participare, un activ material
sau alte bunuri, a c ror valoare este mai mic  decît suma activului respectiv, suma neacoperit  a acestuia
se trece la sc deri din contul reduceri pentru pierderi la active în coresponden  cu contul activului dat.

3.5. EVIDEN A DEPOZITELOR

Eviden a depozitelor se ine  conform Planului de conturi al eviden ei contabile în b nci i alte institu ii
financiare din Republica Moldova, precum i în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Dobânda la depozite, inclusiv la depozitele persoanelor fizice, este calculat  zilnic i se reflect  în
eviden  conform metodei calcul rii cheltuielilor.

Dobânda se calculeaz  în dependen  de num rul de zile în an, începînd cu ziua urm toare constituirii
depozitului de la soldul acestuia, potrivit bazei de calcul a dobânzii i se bonific  lunar la ziua urm toare
zilei constituirii Depozitului.
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3.6. 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.

Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare se reflect  în rapoartele financiare în valut  na ional . În
acest scop, Banca reevalueaz  aceste solduri de fiecare dat , când se schimb  cursul oficial al valutelor,
stabilit de Banca Na ional  a Moldovei.

Activele si obligatiunile in valuta straina se reevalueaza zilnic în valut  na ional  la cursul oficial stabilit de
Banca Na ional  a Moldovei i se reflect  în contul 4655 “Venituri/pierderi aferente reevalu rii valutelor
str ine”.

Banca nu de ine conturi valutare pentru reflectarea veniturilor, cheltuielilor i opera iunilor în capitalul
ac ionar i de rezerv .

3.7. EVIDEN A ACTIVELOR MATERIALE PE TERMEN LUNG

Eviden a activelor materiale pe termen lung se ine conform Planului de conturi al eviden ei contabile în
nci i alte institu ii financiare din Republica Moldova, SNC nr.16 “Contabilitatea activelor materiale pe

termen lung”, Catalogului mijloacelor fixe i activelor nemateriale, aprobat prin Hot rârea Guvernului
Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003, precum i în conformitate cu prevederile actelor normative în
vigoare.

Costul unui element de activ material pe termen lung va fi recunoscut ca activ daca, i numai dac :
- este posibil  generarea de c tre banc  de beneficii economice viitoare aferente activului;
- costul activului poate fi m surat în mod credibil.

Costul reprezint  suma pl tit  în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea just  a altor
contrapresta ii efectuate pentru achzi ia sau construc ia acestuia.

Activelor materiale pe termen lung (mijloacele fixe) sunt acele elemente tangibile care:

a. sunt de inute pentru a fi utilizate în produc ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi
îinchiriate ter ilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, i

b. este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

c. reprezint  o form  material  cu valoarea de intrare mai mare decât plafonul stabilit de legislatie.

Piesele de schimb i echipamentul de service sunt, în general, inregistrate ca stocuri i recunoscute în
profit i pierdere atunci cand sunt consumate.

Totu i, piesele de schimb i echipamentul permanent sunt considerate imobilizari corporale cand o
entitate preconizeaz  s  le utilizeze mai mult de o perioad .

În mod similar, dac  piesele de schimb i echipamentele de service pot fi utilizate numai în legatura cu un
element de imobiliz ri corporale, ele sunt contabilizate ca imobiliz ri corporale.

Reflectarea în eviden  a obiectelor constatate drept mijloace fixe se efectueaza la cost care este format
din:

a) pre ul de achizi ie, taxe vamale, taxe nerecuperabile, i toate reducerile comerciale la vînzare
fiind sc zute;

b) orice costuri direct atribuibile pentru a aduce activul în loca ia i avînd propriet ile necesare
pentru a func iona în maniera dorit  de managementul B ncii (cheltuieli de transport, instalare,
testare, etc.);
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Valoarea de intrare a mijloacelor fixe trebuie rotunjit  pân  la lei.
Diferen a de la rotunjire se înregistreaz  la conturile 4941 „Alte venituri” sau 5941 ”Alte cheltuieli”.

Dup  constatarea ini ial , mijloacele fixe sunt evaluate la cost, minus orice amortizare acumulat  în
conformitate cu metoda recomandat  de condi iile SNC nr.16 “Contabilitatea activelor materiale pe
termen lung”.

Uzura mijloacelor fixe se calculeaz  începând cu luna care urmeaz  dup  luna intr rii (punerii în
func iune) a acestora i se termina din luna care urmeaz  dup  luna ie irii.

Banca calculeaz  uzura reie ind din valoarea ini ial , aplicând durata de func ionare util , stabilit  în
Catalogul mijloacelor fixe i activelor nemateriale, aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova
nr.338 din 21.03.2003, folosind metoda liniar  a trecerii la cheltuieli a uzurii.

Clasificarea i durata de func ionare util  a mijloacelor fixe

Denumirea grupei Contul de
eviden

Durata de
func ionare
utila  (dup
Catalog), ani

Codul
(dup  Catalog)

Categoria de
proprietate

Casa de locuit 1603 45 11000502000 I
Cl diri administrative 1603 40 11000402000 I
Alt  tehnic  de calcul 1604 3 14847100000 V
Alte aparate de uz casnic 1604 2 16850820000 V
Aparat de cânt rit 1604 10 14842390000 IV
Aparat de cas 1604 3 14847100000 V
Aparat de fotografiat 1604 10 14900600000 IV
Aparat telefon 1604 5 14851700000 V
Bancomat 1604 10 16847290300 IV
Cabina metalica 1609 7 16940320000 V
Camera video 1604 5 14852800000 V
Cazan (boiler) 1604 10 14840200000 IV
Computer 1604 3 14847100000 V
Climatizor 1604 4 14841510000 V
Contor electric 1604 6 14903000000 V
Contor termic 1604 4 14902600000 V
Convector 1604 4 14841510000 V
Detector valuta 1604 7 14902200000 V
Dispozitiv securitate 1604 8 14853100000 V
Dispozitiv destina ie de gospod rie 1604 6 14903000000 V
Fax 1604 5 14851700000 V
Aparat de cafea 1604 4 14841981910 V
Frigidere 1604 15 14841810000 IV
Magnetofon 1604 5 14852000000 V
Ma ina de sp lat 1604 7 14845000000 V
Ma ini de dactilografiat 1604 5 14846900000 V
Mobilier 1604 5 16940330000 V
Modem 1604 3 14847100000 V
Monitor 1604 3 14847100000 V
Perforator electric 1604 2 16850800000 V
POS terminal 1604 3 14847100000 V
Imprimant 1604 5 14844300000 V
Radiotelefon 1604 5 14852520000 V
Rafturi metalice 1604 7 16940320000 V
Dulap metalic 1604 10 16940310000 IV
Router 1604 3 14847100000 V
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Safeu 1604 10 16940310000 IV
Scaner 1604 3 14847100000 V
Sta ie electrica 1604 12 14850211000 IV
Telefon mobil 1604 5 14852520910 V
Televizor 1604 5 14852800000 V
Aparat video 1604 5 14852800000 V
Xerox 1604 10 14900900000 IV
Autoturism 1605 7 15870300000 V
Alte articole din metal 1609 7 16940320000 V
Arme 1609 10 16930300000 IV
Covor 1609 7 16570330000 V
Jaluzele 1609 5 16940380000 V
Panou publicitate 1609 5 16970110000 V
Unelte manuale sau mecanice de
gospod rire 1609 4 16820700000

V

Îmbun irea mijloacelor fixe
arendate 1606

termenul de
arend
conform

Contractului 10000000000 -

Metoda liniar  duce la trecerea la cheltuieli a costului mijlocului fix în rate egale pe tot parcursul
func ion rii lui utile. Suma uzurii calculate în fiecare lun  este reflectat  la cheltuielile B ncii.

Suma maxim  a uzurii acumulate nu trebuie s  dep easc  valoarea ini ial  a mijloacelor fixe.

Banca nu calculeaz  uzura urm toarelor mijloace fixe:
a) terenurilor;
b) mijloacelor fixe conservate în conformitate cu legisla ia în vigoare;
c) mijloacelor fixe ale b ncii (filialei) în timpul reconstruc iei sau reînzestr rii tehnice a acesteia - în cazul

stop rii activit ii;
d) mijloacelor fixe la care s-a calculat integral uzura, dar care continu  s  fie exploatate;
e) activelor materiale pe termen lung  în curs de execu ie.

Cheltuielile legate de repara ii curente i exploatarea mijloacelor fixe se consider  ca cheltuieli ale
perioadei de gestiune.

Cheltuielile legate de repara ia capital  a mijloacelor fixe se consider  ca investi ii capitale (se
capitalizeaz ) i se atribuie la majorarea costului obiectului reparat numai în cazul în care, în rezultatul
repara iei capitale, se m re te termenul de func ionare efectiv  sau productivitatea  obiectului reparat. În
celelalte cazuri cheltuielile pentru repara ii se consider  ca cheltuieli ale perioadei  de gestiune.

În cazul modific rii esen iale a valorii venale (de pia ) a mijloacelor fixe, ce a intervenit în urma cre terii
ratei infla iei, etc. ele pot fi reevaluate. Eviden a obiectelor reevaluate se ine la valoarea calculat  în
urma reevalu rii.

Valoarea reevaluat  este valoarea activelor materiale stabilit  în urma procesului de reevaluare.
Frecven a reevalu rii activelor depinde de gradul modific rilor survenite în valoarea venal  a activului
respectiv supus reevalu rii i se determin  de conducerea b ncii.

Dac  un obiect dintr-o grup  oarecare de active este reevaluat, este necesar  reevaluarea întregii grupe
de obiecte.

La reevaluarea obiectului mijloacelor fixe este necesar a calcula i suma uzurii acumulate a acestuia la
data reevalu rii.

Rezultatele reevalu ri obiectului mijloacelor fixe dup  constatarea acestuia ca activ se reflect  în felul
urm tor:
a) suma major rii valorii de bilan   se  trece la majorarea capitalului propriu în contul de

       bilan  3551 "Diferen a din reevaluarea activelor materiale pe termen lung";
b) suma reducerii valorii de bilan  se trece la mic orarea capitalului propriu în contul de

       bilan  3551 "Diferen a din reevaluarea activelor materiale pe termen lung".
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Aceste modific ri ale valorii de bilan  sunt reflectate pe fiecare activ în parte. Este interzis  compensarea
reducerii valorii de  bilan  din reevaluarea unui activ pe seama major rii valorii de bilan  a altui activ.
Când mijloacele fixe i alte active pe termen lung sunt scoase din uz, sumele major rii i mic or rii valorii
de bilan  sunt trecute respectiv la venituri i cheltuieli ale activit ii de investi ii.

La situa ia din 31 decembrie Banca va efectua un calcul separat al amortiz rii conform Regulamentului
privind eviden a i calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hot rârea Guvernului
RM nr.289 din 14.03.2007 pentru a-l include în Declara ia anuala cu privire la impozitul pe venit.

Banca nu constituie fond de rezerve pe parcursul func ion rii activelor materiale pe termen lung.

Rezultatele realiz rii mijloacelor fixe sunt calculate ca diferen a dintre valoarea de intrare, uzura
acumulat  la momentul ie irii i suma încasat  din vânzare i sunt incluse în raportul privind rezultatele
financiare ale B ncii.

În cazul cas rii mijloacelor fixe înainte de expirarea termenului de func ionare diferen a dintre valoarea
de intrare i uzura acumulat  este trecut  la cheltuielile de la casarea mijloacelor fixe.

Activele materiale pe termen lung sunt casate sau comercializate doar în baza hot rârii Comitetului
Executiv al B ncii.

3.8. EVIDEN A ACTIVELOR NEMATERIALE

Eviden a activelor nemateriale se ine conform Planului de conturi al eviden ei contabile în b nci i alte
institu ii financiare din Republica Moldova, SNC nr.13 “Contabilitatea activelor nemateriale”, Catalogului
mijloacelor fixe i activelor nemateriale aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din
21.03.2003, precum i în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Eviden a activelor nemateriale se ine la valoarea ini ial . Valoarea de intrare a acestor active const  din
valoarea de cump rare, taxele vamale, valoarea serviciilor pentru procedurile vamale, impozitele
prev zute de legisla ie si consumurile  aferente cre rii si aducerii activului în stare de lucru.

Amortizarea activelor nemateriale se calculeaz  reie ind din termenul de func ionare stabilit în Catalogul
mijloacelor fixe i  activelor nemateriale, aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din
21.03.2003, folosind metoda liniar  a trecerii la cheltuieli a amortiz rii.

Denumirea grupei Contul de
eviden

Durata de
func ionare
utila (dup
Catalog),

ani

Codul
(dup  Catalog)

Baza de date 1631 3 22000001000
Program informatic 1631 5 22000002000
Limbaj de programare si sisteme
opera ionale 1631 3 22000002010
Spot publicitar video 1631 3 23000001020
Licen a 1631 termenul licen ei1 25000005000

Amortizarea activelor nemateriale se calculeaz  începând cu luna care urmeaz  dup  luna intr rii (punerii
in func iune) acestora si se termina din luna care urmeaz  dup  luna ie irii.

Metoda liniar  conduce la trecerea la cheltuieli a costului activului nematerial în rate egale pe tot
parcursul func ion rii lui utile. Suma amortiz rii calculate în fiecare lun  este reflectat  la cheltuielile

ncii.

1 Dar nu mai mare de 20 de ani
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Suma maxim  a amortiz rii acumulate nu trebuie s  dep easc  valoarea ini ial  a activului nematerial.

Activul nematerial se caseaz  din bilan ul B ncii la ie irea acestuia sau în cazul în care Banca nu mai
planific  s  ob in  în viitor avantaj economic (profit) din utilizarea sau vânzarea lui. Rezultatele din ie iri
se reflect  în Raportul privind rezultatele financiare ca diferen  între valoarea venal i valoarea de bilan
a activelor nemateriale (p.56 SNC 13).

3.9. EVIDEN A STOCURILOR DE M RFURI I MATERIALE

Banca achizi ioneaz  m rfuri i materiale, destinate consumului în procesul de activitate i la prestarea
serviciilor, care cuprind:

a) materiale destinate consumului în activitatea bancar[ (petrol, materiale de uz gospod resc, etc.);

b) obiecte de mic  valoare i scurt  durat .

Eviden a obiectelor de mic  valoare i scurt  durat  (OMVSD) i a materialelor se ine conform cerin elor
SNC 2 “Stocurile de m rfuri i materiale”.

Activele achizi ionate de Banc , valoarea unitar  a c rora este mai mic  decât plafonul stabilit de
legisla ia în vigoare, indiferent de durata de exploatare sau cu o durat  de func iune mai mic  de un an,
indiferent de valoarea unei unit i se reflect  în eviden  ca obiecte de mic  valoare i scurt  durat .

Cheltuielile de achizi ionare a stocurilor de m rfuri i materiale cuprind valoarea cump turilor, taxele
vamale i alte impozite, prev zute de legisla ia  în vigoare (cu excep ia  impozitelor care  ulterior urmeaz
a fi restituite Bancii de c tre organele fiscale), precum i cheltuielile de transport legate nemijlocit  de
achizi ionarea m rfurilor.

Obiectele  de  mic  valoare  i  scurt  durat  sunt  reflectate  în  bilan   la  suma  valorii  de  achizi ie   a
obiectelor aflate la depozit.

Eviden a OMVSD pre ul c rora dep te 1/2 din valoarea minim  a mijloacelor fixe se ine la contul
bilan ier 1661 “Active de mic  valoare i scurt  durat ”. Amortizarea se calculeaz  în propor ie de 100 %
din valoarea lor la momentul d rii în exploatare.

Obiectele,  a  c ror  valoare  individual  nu  este  mai  mare  decât  1/2  din  valoarea  minim ,  se  trec  la
cheltuieli pe m sura  eliber rii acestora de la depozit i punerii în exploatare.

Banca reflect  în eviden a contabil  rezervele de m rfuri i materiale, cu excep ia obiectelor de mic
valoare i scurt  durat , potrivit pre urilor medii ponderate cu raportarea la cheltuielile B ncii pe m sura
consum rii.

3.10 EVIDEN A CREAN ELOR I DATORIILOR

Banca reflect  în bilan ul contabil ca crean e datoriile altor întreprinderi i persoane fizice fa  de Banc ,
care se creeaz  în rezultatul activit ii, aferente facturilor comerciale primite pentru diferite procur ri de

rfuri i servicii, veniturilor calculate, pl ilor în avans, etc.

Banca reflect  în bilan ul contabil datoriile B ncii fa  de alte întreprinderi i persoane fizice, care se
creeaz  în rezultatul activit ii, aferente facturilor comerciale emise pentru livr ri de m rfuri i servicii,
cheltuielilor calculate, pl ilor primite în avans, etc.

Crean ele i datoriile pe termen scurt se înregistreaz  în contabilitate la valoarea nominal , iar crean ele
i datoriile pe termen lung - la valoarea scontat , în conformitate cu cerin ele standardelor de

contabilitate.

Contabilitatea crean elor i datoriilor se ine pe categorii, clien i, furnizori, al i debitori i creditori.
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3.11 EVIDEN A PL ILOR ANTICIPATE

Banca efectueaz  pla i anticipate pentru procur ri de servicii, m rfuri i materiale, documentele
confirmative pentru care vor fi prezentate în perioadele ulterioare sau consumul c rora intervine în
perioadele ulterioare.

Sumele reflectate în bilan ul contabil ca pl i anticipate se trec la cheltuieli la prezentarea documentelor
confirmative, în perioada în care s-au consumat sau propor ional unei perioade anumite la decizia B ncii.

3.12. EVIDEN A ACTIVELOR I OBLIGA IUNILOR FINANCIARE

Banca reflect  activele i obliga iunile financiare la valoarea just , care reprezint  valoarea cu care un
activ poate fi tranzac ionat sau o datorie poate fi stins  între p i independente în cazul unei tranzac ii cu
pre ul determinat obiectiv.

Daca valoarea just  nu poate fi determinat , din motivul lipsei unei pie e active a activelor financiare
respective, banca stabile te valoarea just  utilizînd tehnica de evaluare, în conformitate cu legisla ia în
vigoare, dezv luind principiile de operare a tehnicii respective.

Banca reflect  la valoare just  urm toarele tipuri de active financiare:
a) active financiare create de banc ;
b) investi ii p strate pân  la scaden ;
c) active financiare destinate pentru efectuarea tranzac iilor;
d) active financiare destinate pentru vânzare.

Banca reflect  urm toarele active financiare la valoarea de bilan :
a) creditele eliberate;
b) crean ele cu scaden  fix ;
c) investi iile cu scaden  fix .

Banca ine eviden a activelor i obliga iunilor clasificate corespunz tor termenelor de plat  ale perioadei
mase pân  la rambursare conform contractului la data bilan ului.

Pentru coordonarea termenelor de rambursare i dependen a ulterioar  a B ncii de alte surse de
lichiditate, Banca utilizeaz  acelea i termene de rambursare atât pentru active, cât i pentru obliga iuni.
Perioadele de rambursare utilizate de Banc  sunt:

- pân  la o lun ;
- 1 lun  – pân  la 2 luni;
- 2 luni – pân  la 3 luni;
- 3 luni – pân  la 6 luni;
- 6 luni – pân  la 9 luni;
- 9 luni – pân  la 1 an;
- 1an – pân  la 2 ani;
- 2 ani – pân  la 5 ani;
- peste 5 ani.

Pentru aprecierea just  a lichidit ii, Banca ine eviden a activelor i obliga iunilor sale dup  termenul
mas pân  la data ramburs rii. Pentru activele B ncii, care nu prev d prin contract o dat  de scaden ,

termenul de scaden  este data posibil  a comercializ rii lor.

Pentru a aprecia, conduce i controla expunerea la riscul legat de rata dobânzii, Banca utilizeaz  în
calitate de termen de rambursare atât pentru active, cât i pentru obliga iuni, termenul r mas pân  la
urm toarea dat , la care pot fi schimbate ratele dobânzii.

În cazul achit rii preventive a dobânzilor (cheltuielilor) înainte de termenul stabilit, Banca reflect  sumele
ca pl i anticipate încasate (efectuate).
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3.13. EVIDEN A ACTIVELOR LUATE ÎN POSESIA B NCII ÎN SCHIMBUL RAMBURS RII
CREDITULUI

În scopul eviden ei bunurilor luate în posesia B ncii în urma exercit rii dreptului de gaj (benevol  sau în
baza ordonan ei instan ei de judecat ) valoarea lor se ine la contul extrabilan ier 7754.

La decizia conducerii B ncii bunurile primite în posesie în schimbul ramburs rii creditului pot fi înregistrate
ca active în bilan .

Activele materiale, achizi ionate de Banc  în schimbul ramburs rii creditului, sunt înregistrate separat de
alte investi ii în active materiale pe termen lung.

La înregistrarea contabil  a activelor materiale, achizi ionate în schimbul ramburs rii creditelor, se reflect
valoarea cea mai mic  dintre suma de baz  a creditului i valoarea de pia  a activelor materiale
achizi ionate.

Banca este în drept s  de in  active materiale, achizi ionate în schimbul ramburs rii creditelor, în decurs
de 18 luni din data achizi ion rii acestora.

În cazul  în  care în  decursul  termenului  indicat  aceste bunuri  nu au fost  comercializate,  valoarea lor  se
reflect  la pierderi. Concomitent, valoarea activelor materiale, trecute la pierderi se reflect  la contul
memorandum pentru eviden a i comercializarea ulterioar  a acestora.

În cazuri excep ionale Banca, în termen de pân  la 4 luni  de la expirarea termenului de de inere a
activelor materiale pe termen lung achizi ionate în schimbul ramburs rii creditelor, se adreseaz  la Banca
Na ional  a Moldovei cu o cerere privind prelungirea termenului de de inere a acestora.

Banca poate lua activele materiale pe termen lung, achizi ionate în schimbul ramburs rii creditelor, cu
scopul utiliz rii în activitatea sa (mijloace fixe).

3.14. CAPITALUL PROPRIU

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

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

3.15. PROFIT NEDISTRIBUIT (PIERDERE NEACOPERIT )

Profitul sau pierderea se determin  ca diferen a dintre veniturile i cheltuielile b ncii, indiferent de data
încas rii sau pl ii lor.

Repartizarea profitului se efectueaz  conform hot rîrii Adun rii generale a ac ionarilor: la plata
dividendelor, la formarea fondului de rezerv , la acoperirea pierderilor perioadei curente, la sumele
corect rilor efectuate pîn  la aprobarea profitului nedistribuit de c tre adunarea ac ionarilor.

Indicii financiari privind profitul nedistribuit se prezint  în rapoartele financiare: bilan ul contabil i
raportul privind rezultatele financiare.

3.16. EVIDEN A VENITURILOR, CHELTUIELILOR I DETERMINAREA VENITULUI NET

Eviden a veniturilor i cheltuielilor se ine conform Planului de conturi al eviden ei contabile în b nci i
alte institu ii financiare din Republica Moldova, SNC nr.3 “Componen a consumurilor i cheltuielilor
întreprinderii”, SNC nr.2 “Stocurile de m rfuri i materiale”, SNC nr.12 “Contabilitatea impozitului pe
venit”, SNC nr.16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, SNC nr.18 “Venitul“,
Nomenclatorului conturilor analitice de eviden  a veniturilor i cheltuielilor, precum i în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare.

Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, potrivit naturii sau destina iei acestora.

Contabilitatea veniturilor se ine pe tipuri de venituri, potrivit naturii sau sursei de provenien  a acestora.

Veniturile i cheltuielile aferente dobânzilor sunt reflectate în eviden a contabil i d rile de seam
financiare, utilizând metoda calcul rii. Utilizarea metodei calcul rii în vederea determin rii venitului net
înseamn  reflectarea venitului în momentul prest rii serviciilor bancare i nu în momentul încas rii
mijloacelor b ne ti, reflectarea cheltuielilor pe m sura apari iei lor i nu la efectuarea pla ii.
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În scopul înregistr rii tuturor veniturilor i reflect rii acestora în perioada când acestea au fost câ tigate,
precum i  a  cheltuielilor,  când  acestea  au  fost  suportate,  prezenta  metod  se  aplic ,  la  fel  i  în  cazul
eviden ei pl ilor anticipate a veniturilor sau cheltuielilor i la eviden a evalu rii sumelor (de exemplu, la
formarea de reduceri pentru pierderi la credite, la calculul amortiz rii, etc.).

Aceasta se face pentru a putea compara veniturile i cheltuielile generate în aceea i perioad  de timp.

Cheltuielile pentru deplasare ale personalului sunt contabilizate conform Regulamentului cu privire la
deta area angaja ilor întreprinderilor, institu iilor i organiza iilor din Republica Moldova (Hot rârea
Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24 iunie 2002) cu modific rile ulterioare.

Cheltuielile de publicitate sunt înregistrate în perioada în care acestea au fost efectuate.

Contractele de loca iune în care Banca este angajat  sunt clasificate drept contracte de loca iune
opera ional . Cheltuielile aferente sunt înregistrate în contul de profit i pierderi, folosind metoda liniar
pe parcursul perioadei de loca iune.

Cheltuielile de reprezentan  sunt reglementate prin Regulamentul cu privire la normele maxime ale
cheltuielilor de reprezentare permise de a fi mic orate din venitul global (Hot rârea Guvernului Republicii
Moldova nr.130 din 6 februarie 1998).

Filialele B ncii realizeaz  cheltuieli de reprezentan  numai cu permisiunea Sediului central al B ncii.

Dona iile în scopuri filantropice sau de sponsorizare se efectueaz  numai în baza deciziei Comitetului
Executiv i sunt confirmate în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de
confirmare a dona iilor pentru scopuri filantropice i/sau de sponsorizare (Hot rârea Guvernului Republicii
Moldova nr.489 din 04 mai 1998).

Profitul sau pierderea se determin  cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune. Închiderea
conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz  la finele anului.

La situa ia din 31 decembrie 2011 Banca va efectua calculul venitului impozabil reie ind din faptul, c  pe
parcursul anului, toate veniturile au fost incluse în conturile clasei a 4-a, iar  cheltuielile - în conturile
clasei 5-a a Planului de conturi al eviden ei contabile în b nci i alte institu ii financiare a Republicii
Moldova, neluând în calcul cerin ele fiscale.

Venitul impozabil se determin  în baza venitului contabil în decursul perioadei de gestiune, corectat cu
rimea:

a) diferen elor permanente;
b) diferen elor temporare.

Diferen ele permanente i temporare sunt luate în considerare la determinarea venitului  impozabil al
perioadei de gestiune în m rimea sumei abaterilor între veniturile i cheltuielile, reflectate în raportul
privind rezultatele financiare calculate, prev zute de S.N.C. i sumele veniturilor i cheltuielilor
corespunz toare lor, constatate de legisla ia fiscal .

Venitul net este determinat ca diferen a dintre veniturile i cheltuielile înregistrate, care include i
reducerile pentru pierderi la credite, veniturile i cheltuielile excep ionale i impozitul pe venit.

Venitul net acumulat la contul 3504 “Profitul nedistribuit - anul curent” la începutul anului urm tor, dup
confirmarea de c tre compania de audit a d rilor de seam  financiare, este trecut la contul 3505 “Profitul
nedistribuit - anii preceden i”.

Repartizarea profitului se înregistreaz  în contabilitate pe destina ii, conform deciziei Adun rii generale a
ac ionarilor privind repartizarea profitului anual, dup  aprobarea rapoartelor financiare anuale.

3.17. ANGAJAMENTELE CONDI IONALE

Banca efectueaz  opera iuni i tranzac ii în numele clien ilor s i sau din nume propriu, care la momentul
dat  nu  pot  fi  reflectate  nici  ca  active,  nici  ca  obliga iuni  în  bilan ul  contabil,  dar  care  pot  influen a
considerabil gradul de risc la care este supus  Banca deoarece ele sunt în marea majoritate irevocabile i
nu pot fi retrase f  riscul de a suporta penalit i sau cheltuieli suplimentare.

Banca reflect  astfel de eventualit i i angajamente condi ionale la articole în afara bilan ului, cum ar fi:
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a) echivalen i direc i ai creditelor, inclusiv garan iile generale de neadmitere a datoriilor, garan iile
acceptului bancar i acreditivele de rezerv , care servesc ca garan ii financiare pentru credite i hârtii
de valoare;

b) obliga iuni condi ionale privind anumite tranzac ii, inclusiv garan ii executorii, garan ii pentru licita ii,
garan ii i acreditive de rezerv  legate de tranzac ii separate;

c) eventualit i condi ionale de scurt  durat  legate de comer , care se autolichideaz , provenite din
circula ia m rfurilor, cum sunt acreditivele documentare, când expedierea de baz  se utilizeaz  ca
asigurare;

d) acordurile de comercializare i r scump rare, care nu se reflect  în bilan ul contabil;
e) articolele legate de ratele dobânzii i de cursul de schimb valutar, inclusiv tranzac iile în numerar i la

termen;
f) alte angajamente;
g) angajamente de emitere i decontare a cambiilor.

3.18. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE VENIT

La sfâr itul anului de gestiune Banca reflect  toate veniturile i cheltuielile ob inute din activitatea sa ca
profit (pierdere) nedistribuit al anului de gestiune.

Banca determin  venitul impozabil în baza venitului în decursul perioadei de gestiune corectat cu
rimea:
a) diferen elor permanente;
b) diferen elor temporare,

calculate în conformitate cu S.N.C. 12”Contabilitatea impozitului pe venit”.

Diferen ele permanente i temporare apar datorit  deosebirilor dintre regulile calculului venitului
impozabil în conformitate cu legisla ia fiscal i regulile de determinare a venitului contabil stabilite de
S.N.C.

Banca reflect  ca activ amânat privind impozitul pe venit - suma impozitului pe venit, care urmeaz  s  fie
recuperat  în perioadele viitoare.

Banca reflect  în bilan ul contabil ca datorii amânate privind impozitul pe venit - suma impozitului pe
venit, care va fi primit  în perioadele de gestiune ulterioare în leg tur  cu diferen ele temporare
impozabile.

Banca calculeaz i prezint  Inspectoratului Fiscal Declara ia cu privire la impozitul pe venit al persoanei
ce practic  activitatea de antreprenoriat.

Impozitul pe venit se va calcula în conformitate cu legisla ia fiscal  în vigoare.

3.19. CONTABILITATEA ALTOR IMPOZITE I TAXE

Calcularea impozitelor se efectueaz  conform prevederilor Codului fiscal, Legii bugetului pentru anul
2011, Legii bugetului asigur rilor sociale de stat pentru anul 2011 i Legii fondurilor asigur rii obligatorii
de asisten  medical  pentru anul 2011.

Sediul central al B ncii prezint  d rile de seam  fiscale la Inspectoratul Fiscal de Stat al sectorului
Râ cani cu anexarea calculelor pentru fiecare subdiviziune (filial , reprezentan ).

Banca calculeaz  urm toarele impozite i taxe:

- Contribu iile asigur rilor sociale de stat;

- Primele de asigurare obligatorie de asisten  medical ;

- Impozitul pe venit re inut din pl ile salariale;

- Impozitul pe venit re inut la sursa de plat  de la persoane fizice rezidente i de la nereziden i

- Impozitul pe bunurile imobiliare;

- Taxa în fondul rutier;
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- Taxa pentru amenajarea teritoriului;

- Impozitul funciar.

- Alte taxe prev zute de autorit ile locale;

- Impozitul pe venit re inut la sursa de plat  de la persoane fizice rezidente i de la nereziden i.

Banca transfer  în buget toate impozitele i taxele i întocme te d rile de seam  generalizatoare pe toat
Banca cu divizarea pe subdiviziuni i le prezint  Inspectoratului Fiscal.

Calcularea i eviden a taxei pe valoarea ad ugat  se face conform prevederilor titlului III al Codului
Fiscal.

Departamentul Contabilitate i Controlling preg te te informa ia privind procur rile i livr rile efectuate
pe parcursul lunii gestionare, legate de taxa pe valoarea ad ugat i întocme te calculul final al
Declara iei privind taxa pe valoarea ad ugat , îl prezint  Inspectoratului Fiscal i efectueaz  transferul în
buget.

Impozitul pe venit re inut la sursa de plat  este calculat în conformitate cu articolele 88–92 ale Codului
Fiscal i Regulamentuluit privind re inerea impozitului pe venit la sursa de plat  din alte pl i decît
salariului, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008.

3.20 OBLIGA IUNI EVENTUALE

În timpul desf ur rii activit ii sale banca prime te i emite obliga iuni de procurare a valutei str ine i
hîrtiilor de valoare, de primire a creditelor în viitor, de vînzare a valutei str ine i hîrtiilor de valoare, de
acordare a creditelor în viitor, sau/ i ofer  scrisori de garan ie i deschide acreditive pentru clien ii s i.
Riscul asumat în acordarea scrisorilor de garan ie este asem tor celui care rezult  din acordarea
creditelor. Toate acreditivele i garan iile eliberate de banc  au la baz  asigur ri sub diferite forme.

La data apari iei evenimentelor cauzate de onorarea obliga iunilor emise de c tre banc  sau celor primite
de banc , sumele respective influen eaz  activele sau/ i obliga iunile b ncii i se reflect  în Bilan ul
contabil la data scaden ei (execut rii) lor.

3.21 DIVIDENDE

Dividendele spre plat  se înregistreaz  dup  ce sunt aprobate la Adunarea general  anual  a ac ionarilor
ncii. Plata dividendelor de regul  se efectueaz  sub form  de mijloace b ne ti sau patrimoniu neb nesc

(sub form  de ac iuni). Rapoartele contabile ale b ncii servesc drept baz  pentru distribuirea profitului i
altor aloc ri.

CAPITOLUL 4. RAPOARTE  FINANCIARE

Banca alc tuie te i prezint  conform SNC 30 “Dezv luiri în d rile de seam  financiare ale b ncilor i altor
institu ii financiare” urm toarele d ri de seam  financiare:

a) Raportul de profit i pierdere;

b) Bilan ul contabil;

c) Raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti;

d) Raportul privind fluxul capitalului propriu;

e) Notele explicative la rapoartele financiare.

1. Raportul de profit i pierdere

Banca este obligat  s  prezinte raportul privind rezultatele financiare, în care veniturile i cheltuielile se
grupeaz  în dependen  de con inutul lor i reflect  sumele principalelor tipuri de venituri i cheltuieli.
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Raportul de profit i pierdere se întocme te dup  modelul stabilit de Banca Na ional  a Moldovei.

Principalele tipuri de venituri, ce apar ca rezultat al opera iunilor b ncii, includ: dobînda, plata pentru
serviciile prestate, comisioanele i rezultatele serviciilor prestate de dealing. Fiecare tip de venituri este
dezv luit separat, pentru ca utilizatorii s  poat  aprecia gradul de eficacitate a activit ii b ncii. Astfel de
dezv luiri se efectueaz  ad ug tor la informa ia privind sursele veniturilor, ce sînt prev zute în alte
standarde na ionale de contabilitate.

Principalele tipuri de cheltuieli, ce apar ca urmare a opera iunilor b ncii, includ: dobînda, comisioanele,
defalc rile pentru reduceri pentru pierderi la active i provizioanele pentru pierderi la angajamente
condi ionale, cheltuielile, cheltuieli legate de mic orarea valorii de bilan  a investi iilor i cheltuielilor
generale administrative. Fiecare tip de cheltuieli este dezv luit separat, pentru ca utilizatorii s  poat
aprecia gradul de eficacitate a activit ii b ncii.

Articolele de venituri i cheltuieli nu trebuie s  fie compensate, cu excep ia celor legate  de opera iuni de
acoperire a riscurilor de pre  sau valutar

Veniturile i pierderile ce rezult  din fiecare din situa iile indicate mai jos se reflect   în baza net :
    (a) cesiunile i schimb rile valorii de bilan  ale valorilor mobiliare disponibile pentru  vînzare;
    (b) cesiunile valorilor mobiliare  investi ionale;
    (c) opera iunile cu valut  str in .

 Veniturile din dobînzi i cheltuielile cu dobînzi sînt dezv luite separat pentru asigurarea în elegerii
complete a structurii i cauzelor schimb rii în venitul net aferent dobînzilor.

Profitul (pierderea) net( ) este calculat( ), ca diferen a dintre suma veniturilor i suma cheltuielilor.

Reducerile pentru pierderi la credite sunt formate din contul cheltuielilor pân  la impozitare.

Separat sunt descifrate veniturile i cheltuielile, care nu provin din dobânzi.

2. Bilan ul contabil

Bilan ul  contabil  este  întocmit  în  lei  moldovene ti  dup  modelul  aprobat  de  c tre  Banca  Na ional  a
Moldovei.

Banca este obligat  s  prezinte bilan ul contabil, în care activele i obliga iunile se grupeaz  în
dependen  de con inutul lor i se reflect  în ordinea mic or rii lichidit ii.

Activele, la care conform prevederilor actelor normative în vigoare este prev zut  formarea reducerilor
pentru pierderi la active sînt prezentate în bilan ul contabil la valoarea net , cu dezv luirea valorii
reducerilor pentru pierderi la active în notele explicative la rapoartele financiare.

3. Raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti

Fluxul mijloacelor b ne ti reprezint  intr rile i ie irile mijloacelor b ne ti i echivalentele acestora.

Mijloacele b ne ti sunt mijloacele B ncii din conturile ”Nostro”, numerar în casierie i bancomate, i
depozitele la vedere.

Echivalentele mijloacelor b ne ti 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
nesemnificativ.

Situa iile fluxurilor mijloacelor b ne ti trebuie s  reflecte fluxurile mijloacelor b ne ti din perioada
respectiv  clasificate pe tipuri de activit i.

Fluxul mijloacelor b ne ti reflect  sursele primirii de c tre banc  a mijloacelor în numerar i f  numerar
i destina ia utiliz rii lor în dependen  de tipul de activitate:

    -  opera ional ;
    -  investi ional ;
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    -  financiar .

Activitatea opera ional  reprezint  activitatea de baz  a b ncii în vederea ob inerii venitului, precum i
alt  activitate care nu se refer  la activitatea investi ional i financiar .

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

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

4. Raportul privind fluxul capitalului propriu

Raportul  privind  fluxul capitalului propriu cuprinde  date privind  modific rile capitalului propriu

5. Notele explicative la rapoartele financiare

Notele explicative la rapoartele financiare includ o descifrare mai detaliat  a sumelor reflectate în
rapoartele financiare, precum i informa ii suplimentare.

CAPITOLUL 5. CONTROLUL ÎN CADRUL CONTABILIT II
Controlul intern în cadrul contabilit ii urm re te respectarea prevederilor actelor normative,
corectitudinea utiliz rii mijloacelor financiare i materiale, organizarea ra ional  a circuitului documentelor
în Banc  conform uzan elor interne i prevederilor legisla iei în vigoare, precum i existen a i respectarea
procedurilor de control intern pentru asigurarea veridicit ii datelor reflectate în eviden a contabil .

Obiectivele fundamentale ale controlului intern de care se conduc subdiviziunile B ncii sunt:

a) separarea func iilor – proces de separare a func iilor de tranzac ionare i de decontare, de
custodie i înregistrare a valorilor, de autorizare i înregistrare a tranzac iilor, precum i orice alt
opera iune care poate genera angajarea patrimoniului B ncii;

b) controlul dual - controlul asupra valorilor urmeaz  a fi efectuat de cel pu in dou  persoane;

c) autorizare – proces care implic  limitarea împuternicirilor (autoriz rilor) - un registru care trebuie
periodic reînnoit, cu semn turile persoanelor autorizate, inclusiv specimenele de semn turi,
determinând pentru fiecare dintre aceste persoane limita competen ei lor;

d) raportare – efii subdiviziunilor vor avea responsabilit i definite i autoriz ri delegate, pentru
toate opera iunile efectuate sub directa lor responsabilitate;

e) verificare - proces de verificare al tranzac iilor, corectitudinii aritmetice a înregistr rilor,
activit ilor efectuate în cadrul subdiviziunilor. Verificarea se efectueaz  conform principiului
„efectuat de” „verificat de” cu existen a obligatorie a cel pu in dou  semn turi pe document,
respectiv, a persoanei care întocme te documentul i a persoanei care verific  documentul;

f) eviden  – proces care asigur  înregistrarea corect  în registrele contabile a tranzac iilor i
angajamentelor autorizate, imposibilitatea înregistr rii tranzac iilor fictive, existen a de facto a
activelor i pasivelor reflectate în registrele contabile, eviden a documentelor în baza c rora s-a
înregistrat o tranzac ie sau un angajament, reflectarea complet , adecvat i în timp util în
eviden a contabil  a opera iunilor real efectuate;

g) procesarea – proces de control al tuturor tranzac iilor prin verificarea conturilor, în scopul de a
asigura efectuarea corect i integral  a intr rilor i minimizarea riscului ne-reflect rii
opera iunilor;

h) securitatea informa ional  – controlul modului de utilizare al sistemelor informa ionale existente
i al accesului persoanelor la aceste sisteme.

Sistemele de control intern trebuie s  asigure cel pu in c :
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a) afacerile sunt planificate i conduse în mod ordonat, prudent i eficient din punct de vedere al
costului, în conformitate cu pre urile stabilite;

b) tranzac iile i angajamentele sunt îndeplinite în conformitate cu limitele competen ei
administratorilor i a func ionarilor B ncii;

c) registrele contabile i alte registre ofer  informa ie veridic , complet i oportun ;

d) conducerea este în stare s  protejeze activele i s  controleze tranzac iile cu pasivele, s  asigure
 exist  m suri de minimizare a riscului pierderilor din nereguli, fraude, erori i de identificare a

acestora la timp;

e) conducerea este capabil  s  identifice, s  evalueze în mod sistematic i s  determine riscul
pierderilor în procesul efectu rii tranzac iilor în a a fel încât:

- s  se poat  forma rezerve adecvate pentru eventuale pierderi de la credite i de la alte active,
precum i de la angajamentele extrabilan iere;

f) conducerea este în stare s  administreze sistematic i la timp caracterul adecvat al capitalului,
lichidit ii, profitabilit ii, i calit ii activelor B ncii.

Pre edintele B ncii, la propunerea contabilului- ef, poate împuternici persoane din compartimentul
contabilit ii cu executarea controlului intern. Împuternicirea se face în baza ordinului sau a dispozi iei,
dup  caz, în care vor fi indicate opera iunile care sunt supuse controlului, condi iile i perioada în care se
desf oar  aceasta activitate.

Controlul intern cuprinde: control preventiv, curent si ulterior.

Controlul preventiv include atât efectuarea opera iunilor proprii ale B ncii, cât i efectuarea opera iunilor
solicitate de c tre titularii de conturi deschise la B nci.

Se supun în mod obligatoriu controlului preventiv toate opera iunile economice i financiare executate de
tre Banc .

Persoanele care execut  controlul preventiv r spund pentru legalitatea i efectuarea opera iunilor
cuprinse în documentele prezentate de compartimentele de specialitate.

Controlul curent include controlul ierarhic asupra îndeplinirii de c tre executorul responsabil al
obliga iunilor sale de serviciu. Contabilul- ef sau persoanele împuternicite au obliga ia de a efectua zilnic
controlul curent.

Controlul ulterior include controlul sistematic al situa iei evidentei i circuitul documentelor, legalitatea i
corectitudinea perfect rii opera iunilor economice i financiare efectuate.

Rezultatul controlului ulterior se perfecteaz  în termenele stabilite. Termenele efectu rii controlului i
întocmirea rezultatelor se stabile te în momentul ini ierii controlului. Contabilul- ef este obligat s
supravegheze înl turarea neajunsurilor depistate.

CAPITOLUL 6. CORECTAREA ÎNREGISTR RILOR CONTABILE  EFECTUATE
GRE IT

Înregistr rile contabile efectuate gre it nu pot fi corectate f  documenta ia explicativ .

Înregistr rile incorecte urmeaz  a fi corectate prin înregistrarea de corectare. Dac  corectarea nu este
explicat  prin documentul primar, urmeaz  a fi generat documentul de corectare al înregistr rii.

Înregistr rile contabile efectuate gre it se corecteaz  cu permisiunea contabilului- ef sau persoanei
împuternicite in baza documentelor de corectare – nota de contabilitate întocmit  în baza documentelor
justificative. Data corect rii erorilor contabile se consider  data întocmirii notei de contabilitate, care
serve te ca document de corectare i con ine referire la documentul primar.
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Corectarea înregistr rilor contabile gre ite care necesit  trecerea la sc deri a mijloacelor din conturile
clien ilor se efectueaz  în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Documentele de corectare se întocmesc în trei exemplare, dintre care primul exemplar serve te pentru
corectarea în eviden a contabil i se bro eaz  împreuna cu documentele zilei, al doilea exemplar
reprezint  anexa la extrasele de cont, al treilea exemplar r mâne în carnetul de ordine sau alt dosar

strat la contabilul- ef sau la persoana împuternicita.

Documentele primare care au servit ca baz  pentru întocmirea documentelor de corectare se p streaz
în documentele zilei împreuna cu primul exemplar al documentului de corectare.

În extrasul de cont al clientului în dreptul înscrierii gre ite, pentru suma care a fost ulterior stornat , se
face, în mod obligatoriu, men iunea "Stornare", indicându-se data de înregistrare a corect rii i num rul
documentului de corectare. Aceast  men iune se legalizeaz  de c tre contabilul- ef sau de persoana
împuternicit  în acest sens.

CAPITOLUL 7. P STRAREA DOCUMENTELOR PRIMARE, REGISTRELOR
CONTABILE I RAPOARTELOR FINANCIARE

Documentele bancare au o deosebit  importan  pentru sistemul de gestiune a B ncii. Documentele
întocmite corect i p strate în stare perfect , conform cerin elor legisla iei, servesc drept temei pentru
rezolvarea problemelor juridice privind clarificarea legalit ii opera iunilor efectuate, în instan ele judiciare
etc.

Documentele justificative trebuie s  fie p strate pe purt tori de informa ie: suport de hârtie sau electronic.

spunderea pentru organizarea i respectarea ordinii de p strare a documentelor contabile o poart
pre edintele i contabilul ef al B ncii .

Banca este obligat  s  p streze documentele justificative care stau la baza în`registr rilor contabile a
opera iunilor efectuate, precum i registrele contabile i s  le pun  la dispozi ia organelor de resort.

Din momentul deschiderii dosarelor cu documentele bancare i pân  la transmiterea lor în arhiv ,
acestea se p streaz  în înc perile compartimentului de contabilitate. Dosarele cu documentele bancare
se p streaz  în birourile de lucru sau în înc perile B ncii amenajate special pentru arhiv , dotate cu
mijloace adecvate privind p strarea documentelor, pentru a preveni degradarea, distrugerea sau
sustragerea documentelor.

Modul de p strare provizorie a documentelor în incinta B ncii, selectare a documentelor bancare pentru
strare i nimicire, plasare a documentelor spre p strare în arhiva departamental  este reglementat de

Instruc iunea-tip cu privire la inerea lucr rilor de secretariat în organele administra iei publice centrale de
specialitate i ale autoadministr rii locale ale Republicii Moldova, aprobata prin Hot rârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 618 din 05.10.93.

Termenele de p strare a documentelor bancare sunt diferite, în func ie de natura, destina ia i categoria
din care acestea fac parte.

Documentele bancare se p streaz  în arhiv  în termenele stabilite conform Indicatorului  documentelor-
tip i al termenelor lor de p strare pentru organele administra iei publice, pentru institu iile, organiza iile i
întreprinderile Republicii Moldova din 03.12.97.

Formularele tipizate de documente primare cu regim special se p streaz i se utilizeaz  conform
Instruc iunii privind evidenta, eliberarea, p strarea i utilizarea formularelor tipizate de documente primare
cu regim special, aprobata prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17.03.98.

Func iile i obliga iunile persoanei responsabile pentru inerea eviden ei, p strarea, eliberarea i
perfectarea formularelor cu regim special se confirm  printr-un ordin al pre edintelui B ncii.


