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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1 Politicile contabile ale „Banca de Economii”S.A. (în continuare - Bancă) reprezintă principiile, 
bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de Bancă la întocmirea şi prezentarea 
situaţiilor financiare.  

1.2 Politicile contabile au fost elaborate în baza cerinţelor Legii Contabilităţii nr.113 din 27.04.2007, 
Planului de conturi al evidenţei contabile în băncii şi alte acte normative emise de Banca Naţională 
a Moldovei, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), 
aprobate de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), care cuprind: 

a) Standarde Internaţionale de Raportare Financiară; 
b) Standarde Internaţionale de Contabilitate; 
c) Interpretări elaborate de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară (IFRIC) sau de către fostul Comitet Permanent pentru Interpretări (SIC). 

1.3 Exerciţiul financiar începe în anul gestionar la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie şi include 
toate operaţiunile economice efectuate de Bancă în perioada respectivă. Totalitatea indicilor 
efectivi ce ţin de activitatea Băncii şi care reflectă situaţia patrimonială şi financiară a Băncii şi 
rezultatele activităţii economice în anul gestionar se includ şi se reflectă în situaţiile financiare ale 
Băncii întocmite în conformitate cu SIRF. 

1.4 Înregistrările contabile sunt ţinute în lei moldoveneşti şi rapoartele financiare sunt prezentate în 
lei moldoveneşti.  

1.5 Banca întocmeşte şi prezintă situaţii financiare anuale şi semianuale.  Atât situaţiile financiare 
anuale cât şi cele semianuale sunt întocmite în conformitate cu SIRF. 

Situaţiile financiare anuale ale Băncii includ: 

a) o situaţie a poziţiei financiare la finalul perioadei; 
b) o singură situaţie a rezultatului global pe perioadă; 
c) o situaţie a modificărilor din capitalurile proprii pe perioadă; 
d) o situaţie a fluxurilor de trezorerie pe perioadă; 
e) note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative; 
f) pentru situaţiile primare expuse în pct.a-d) şi notele explicative Banca prezintă informaţii 

comparative pentru exerciţiul financiar precedent. 
 
Notele explicative conţin informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în situaţia poziţiei financiare 
la sfârşitul perioadei; situaţia rezultatului global pe perioadă; situaţia modificărilor din capitalurile 
proprii pe perioadă şi în situaţia fluxurilor de trezorerie pe perioadă. Notele explicative oferă descrieri 
narative sau detalieri ale elementelor prezentate în aceste situaţii şi informaţii privind elementele care 
nu se califică pentru a fi recunoscute în situaţiile financiare. 
 
Situaţiile financiare semianuale ale Băncii includ: 
• o situaţie a poziţiei financiare condensată la sfârşitul perioadei; 
• o situaţie a rezultatului global condensată pe perioadă; 
• o situaţie a modificărilor din capitalurile proprii condensată pe perioadă; 
• o situaţie a fluxurilor de trezorerie condensată pe perioadă; 
•   notele explicative selectate. 
 
Situaţiile financiare semianuale condensate sunt întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea 
financiară interimară. 

1.6 Banca recunoaşte elementele situaţiilor financiare. Recunoaşterea reprezintă un proces de 
includere în situaţia poziţiei financiare la sfârşitul perioadei sau în situaţia rezultatului global a 
unui element care corespunde definiţiei unui activ, unei datorii, unui element de capitaluri 
proprii, unui venit sau unei cheltuieli şi care satisface următoarele criterii de recunoaştere: 

• este probabil ca beneficii economice viitoare asociate elementului respectiv să intre sau să iasă 
în/ din Bancă; şi 
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• costul sau valoarea elementului pot fi evaluate în mod credibil. Elementele situaţiilor 
financiare sunt definite după cum urmează: 
a) Un activ reprezintă o resursă controlată de către Bancă ca rezultat al unor evenimente 

trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare care să se 
răsfrângă asupra Băncii; 

b) O datorie reprezintă o obligaţie curentă a Băncii rezultată din evenimente trecute, a cărei 
decontare se aşteaptă să determine o ieşire de resurse care încorporează beneficii 
economice din Bancă; 

c) Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual în activele Băncii după deducerea tuturor 
datoriilor sale. 

d) Veniturile sunt majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile, sub 
forma unor intrări de active sau a măririi valorii activelor sau diminuării datoriilor, care 
au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele legate de contribuţiile 
participanţilor la capitalurile proprii; 

e) Cheltuielile sunt scăderi ale beneficiilor economice pe durata perioadei 
contabile, sub forma unor ieşiri sau epuizări ale activelor, sau a suportării 
unor datorii, care rezultă din scăderea capitalului propriu, altele decât cele 
legate de distribuirea către participanţii la capitalul propriu. 

1.7 Utilizatorii situațiilor financiare sunt: 

a) acţionarii Băncii;  
b) membrii Consiliului Băncii;  
c) Comisia de cenzori;  
d) investitorii;  
e) creditorii (actuali şi potenţiali);  
f) clienţii;  
g) furnizorii;  
h) managerii şi salariaţii;  
i) Banca Naţională a Moldovei;  
j) Auditul extern;  
k) Publicul și alte instituții, conform legislației.  

 

II. PRINCIPII DE BAZĂ 

 
2.1. Politicile contabile au fost elaborate având la bază următoarele principii: 

a) principiul continuităţii activităţii, conform căruia Banca este analizată ca o unitate ce îşi va 
continua activitatea într-un viitor previzibil, fără existenţa intenţiei de lichidare sau de încetare 
a activităţii Băncii. În cazul în care administraţia Băncii are cunoştinţă de incertitudini 
semnificative legate de evenimente sau condiţii, care pot afecta continuitatea activităţii Băncii, 
acestea vor fi prezentate în note explicative. 

b) principiul permanenţei metodelor, care prevede că politicile contabile acceptate de către 
Bancă sunt aplicate în mod consecvent de la o perioadă gestionară la alta, astfel asigurând 
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.  

c) principiul contabilităţii de angajamente – Banca recunoaşte şi reflectă în contabilitate 
elementele drept venituri şi cheltuieli în perioada în care au avut loc, fără a se ţine cont de data 
încasării şi plăţilor resurselor financiare.  

d) principiul agregării, conform căruia Banca prezintă rapoartele financiare cu delimitarea 
claselor de elemente similare (activ şi pasiv), indiferent de conţinutul său economic şi de 
evoluţia previzibilă a pieţei. 

e) principiul pragului de semnificaţie presupune că Banca prezintă distinct în situaţiile 
financiare elementele cu valori semnificative. Elementele care au valori nesemnificative care au 
aceeaşi natură sau cu funcţii similare se însumează, nefiind necesară prezentarea lor separată. 
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f) principiul intangibilităţii prevede că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să 
corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent, cu excepţia corecţiilor impuse de 
aplicarea Standardului Internaţional de Contabilitate 8 ”Politici contabile, modificări ale 
estimărilor contabile şi erori”. 

g) principiul necompensării prevede că valorile elementelor ce reprezintă active, nu pot fi 
compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu 
excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Standardele Internaţionale de 
Contabilitate (este vorba de aşa numitele „conturi rectificative”, care aduc activele şi, respectiv 
pasivele, la valoarea contabilă netă).  

h) principiul priorităţii conţinutului economic asupra formei juridice – informaţiile 
prezentate în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi 
tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică. 

 

III. POLITICI CONTABILE AFERENTE  ELEMENTELOR SITUATIILOR FINANCIARE 

 
3.1   NUMERAR ŞI ECHIVALENŢE DE NUMERAR 

Numerarul cuprinde disponibilul în casă şi la bănci şi plasamente la vedere. 

Echivalenţele de numerar sunt investiţii financiare pe termen scurt foarte lichide cu o scadență mai 
mică de 90 de zile de la data achiziţiei, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi 
care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. 

Banca prezintă componentele de numerar şi echivalenţele de numerar şi prezintă o reconciliere a 
valorilor din situaţia fluxurilor sale de trezorerie cu elementele echivalente raportate în situaţia 
poziţiei financiare. 

Banca prezintă valoarea soldurilor semnificative de numerar şi de echivalente de numerar deţinute de 
Banca şi a căror utilizare este restricţionată de către Banca, împreună cu un comentariu al conducerii. 

 

3.2   CREDITE ŞI CREANŢE 
 

Creditele şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi care nu sunt 

cotate pe o piaţă activă. 

Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea la care activul 
financiar sau datoria financiară este evaluat(ă) la recunoaşterea iniţială minus rambursările de 
principal, plus sau minus amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare 
diferenţă dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere (directă sau prin 
utilizarea unui cont de provizion) pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare.  

Metoda dobânzii efective este o metodă de calcul al costului amortizat al unui activ financiar sau al 
unei datorii financiare (sau al unui grup de active financiare sau datorii financiare) şi de alocare a 
profitului din dobânzi sau a cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevantă.  

Rata efectivă a dobânzii reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi încasările viitoare în 
numerar pe durata de viaţă preconizată a instrumentului financiar sau, acolo unde este cazul, pe o 
durată mai scurtă, la valoarea contabilă netă a activului financiar sau a datoriei financiare. La 
calcularea ratei dobânzii efective, Banca estimează fluxurile de trezorerie luând în considerare toate 
condiţiile contractuale ale instrumentului financiar, dar nu se iau în calcul pierderile viitoare din 
creditare. Calculul include toate comisioanele şi punctele plătite sau încasate de părţile participante la 
contract semnificative care fac parte integrantă din rata dobânzii efective, costurile de tranzacţie şi 
toate celelalte prime şi reduceri.  

Pentru a aplica metoda dobânzii efective, rata dobânzii efective este determinată pentru fiecare credit 
la momentul inițial de contabilizare. 
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Rata efectivă a dobânzii va rămâne nemodificată pe tot parcursul vieții creditului, în afară cazului de 
modificare a ratei dobânzii contractuale. În acest caz Banca recalculează rata efectivă a dobânzii, 
folosind valoarea actualizata a fluxurilor de numerar până la momentul modificarii ratei contractuale 
și fluxurile de numerar ulterioare expectate după data modificării ratei contractuale. 

Recunoaştere şi derecunoaştere 

Banca recunoaşte un activ financiar în situaţia poziţiei sale financiare atunci când, şi numai atunci când 
Banca devine o parte a prevederilor contractuale ale instrumentului. 

Banca derecunoaşte un activ financiar atunci, şi doar atunci, când:  

a) drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie care decurg din activul financiar expiră; 

b) transferă activul financiar: 

- transferă drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar; fie 

- păstrează drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar, dar îşi 
asumă o obligaţie contractuală de a plăti fluxurile de trezorerie unuia sau mai multor 
destinatari. 

Atunci când Banca transferă un activ financiar, ea evaluează măsura în care păstrează riscurile şi 
beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activului financiar. În acest caz:  

a) dacă Banca transferă marea majoritate a riscurilor şi beneficiilor aferente dreptului de 
proprietate asupra activului financiar, Banca derecunoaste activul financiar şi recunoaşte 
separat, ca active sau datorii, orice drepturi şi obligaţii create sau păstrate în cadrul 
transferului. 

b) dacă Banca păstrează marea majoritate a riscurilor şi beneficiilor aferente dreptului de 
proprietate asupra activului financiar, Banca recunoaşte activul financiar.  

c) dacă Banca nici nu transferă, nici nu păstrează marea majoritate a riscurilor şi beneficiilor 
aferente dreptului de proprietate asupra activului financiar, Banca determină dacă a păstrat 
controlul asupra activului financiar. În acest caz: 

 dacă Banca nu a păstrat controlul, ea derecunoaşte activul financiar şi recunoaşte separat 
ca active sau datorii orice drepturi şi obligaţii create sau păstrate în cadrul transferului. 

 dacă Banca a păstrat controlul, ea continuă să recunoască activul financiar în măsura 
continuării implicării sale în activul financiar. 

Evaluarea iniţială a activelor financiare 

Iniţial creditele sunt recunoscute la cost, acesta fiind egal cu valoarea justă a creditului la momentul 

recunoaşterii. 

Valoarea justă este egală cu fluxurile de numerar contractuale, inclusiv dobânzile şi comisioanele 

aferente, ajustate cu rata efectivă a dobânzii conform contractului de credit, în cazul în care aceasta 

este apropiată de rata efectivă a dobânzii de piață.  

În circumstanţele în care rata dobânzii stipulată în contractul de credit este semnificativ diferita de 

rata dobânzii de piața, valoarea justa a creditului la recunoașterea inițiala va fi calculata cu utilizarea 

ratei medii efective a dobânzii de piața.  

Metoda de estimare a ratei dobânzii de piața si criteriile de ajustare a valorii inițiale a contractului de 

credit este determinata de Banca in Procedura interna privind recunoastere, evaluare si depreciere a 

creditelor eliberate in cadrul Bancii de Economii SA. 

Diferența dintre valoarea justa a creditului si valoarea contractuala este recunoscuta ca cheltuiala, 

venit, capitalizata in active după caz. 

Creanțele in mod normal sunt active financiare cu maturitatea da pana la un an nepurtătoare de 

dobânda. La recunoașterea inițiala a creanțelor nu exista costuri sau prime adiționale. Deoarece 

creanțele sunt pe termen scurt, efectul actualizării lor nu este semnificativ, de aceea ele sunt 

recunoscute inițial la cost, care este egal cu valoarea contractului aferent.  
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Evaluarea ulterioară a activelor financiare 

Ulterior recunoaşterii, creditele vor fi evaluate la costul amortizat minus provizioane pentru 

deprecierea creditelor. Comisioanele, disconturile şi primele se trec la venituri sau cheltuieli pînă la 

achitarea integrală a creditului. 

Deprecierea şi irecuperabilitatea activelor financiare 

Banca evaluează pentru fiecare perioadă de raportare măsura în care există vreo dovadă obiectivă că 
Banca nu va putea recupera toate sumele cuvenite (ex: suma creditului și dobânda) conform 
termenelor contractuale inițiale ale creditului. Dacă există așa o dovadă, acest activ financiar este 
considerat ca depreciat. 

Un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat şi sunt suportate pierderi din 
depreciere dacă şi numai dacă există dovezi obiective ale deprecierii ca rezultat al unuia sau al mai 
multor evenimente care au apărut după recunoaşterea iniţială a activului (un „eveniment care 
ocazionează pierderi”), şi dacă acel eveniment (sau evenimente) care ocazionează pierderi are (au) un 
impact asupra viitoarelor fluxuri de trezorerie estimate ale activului financiar sau ale grupului de 
active financiare care pot fi estimate fiabil. Se poate să nu fie posibilă identificarea unui singur 
eveniment distinctiv care a cauzat deprecierea. Pierderile preconizate ca rezultat al unor evenimente 
viitoare, indiferent de cât de probabile sunt, nu sunt recunoscute. 

Dacă există dovezi obiective că a fost suportată o pierdere din deprecierea împrumuturilor şi 
creanţelor contabilizate la costul amortizat, valoarea pierderii este evaluată drept diferenţa dintre 
valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a viitoarelor fluxuri de trezorerie estimate –- 
(excluzând pierderile viitoare din credit care nu au fost suportate) actualizate la rata iniţială a dobânzii 
efective a activului financiar (adică rata dobânzii efective calculată la recunoaşterea iniţială). Valoarea 
contabilă a activului se reduce prin utilizarea unui cont de provizion pentru depreciere. Valoarea 
pierderii se recunoaşte în profit sau pierdere. 

Banca evaluează mai întâi măsura în care există dovezi obiective ale deprecierii, individual, pentru 
activele financiare care sunt în mod individual semnificative, şi apoi individual sau colectiv pentru 
activele financiare care nu sunt în mod individual semnificative. Dacă Banca determină că nu există 
nici o dovadă obiectivă de depreciere pentru un activ financiar evaluat individual, fie că este 
semnificativ, fie că nu este, ea include activul într-un grup de active financiare care au caracteristici 
similare ale riscului de credit şi le evaluează pentru depreciere colectiv. Activul care este  evaluat 
individual si are dovezi de depreciere, dar nu sunt identificate pierderi din depreciere, nu se include în 
evaluarea colectivă . Activele care sunt evaluate individual pentru depreciere şi pentru care este 
recunoscută sau continuă a fi recunoscută o pierdere din depreciere, nu sunt incluse într-o evaluare 
colectivă a deprecierii.  

Separarea creditelor semnificative care urmează a fi evaluate individual 

Evaluarea deprecierii creditelor se va efectua în bază individuală pentru creditele semnificative, şi în 

baza portofoliului pentru creditele nesemnificative. Pentru determinarea creditelor semnificative, 

Banca ia în consideraţie:  
a) Valoarea brută de bilanţ a creditului / grup de credite aferent/-e unui debitor (fără reducerile de 

depreciere), soldul cărora este mai mare de 1% din totalul creditelor acordate de Banca.  
b) Alte caracteristici ale creditelor considerate cruciale în determinarea semnificaţiei creditului. 

Dovezile deprecierii creditelor evaluate individual 

Un credit evaluat individual se consideră depreciat dacă: 
 La data evaluării există restanţe la plata creditului sau a dobânzilor mai mult de 90 zile. În acest caz 

creditul se va considera depreciat şi se va efectua testul de depreciere fără a considera alte dovezi. 

 

În cazul în care nu există restanţe la plata principalului sau a dobânzilor, se vor mai considera 

următorii factori: 
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 Situaţia financiară a debitorului la data evaluării creditului. Indicatori care ar indica că creditul este 
depreciat ar putea fi: scăderea semnificativă a cifrei de afaceri, scăderea ratei profitului operaţional 
până la un nivel insuficient să acopere plata dobânzilor, active curente nete negative. 

 Conform informaţiilor deţinute de Bancă, devine probabil că debitorul va intra în faliment sau în 
altă formă de reorganizare financiară. 

 Condiţii economice nefavorabile, de exemplu: dificultăţi cu exportul producţiei din cauza închiderii 
pieţelor de export; scădere generală a nivelului de venituri în industria debitorului; scădere a 
prețurilor (ex: prețurilor proprietăților imobiliare pentru ipoteci în domeniile relevante, prețurilor 
petrolului pentru împrumuturi acordate importatorilor produselor petroliere); dispariția unei piețe 
active pentru respectivul debitor din cauza dificultăților financiare; modificări nefavorabile ale 
legislației care afectează debitori; etc. 

 Renegocierea sau rescadențarea unei facilități acordate debitorului urmare incapacității acestuia 
din urmă de a efectua plăți în conformitate cu graficul de rambursare inițial din cauza dificultăților 
financiare 

 ale debitorului. 

În cazul în care se va considera că creditul nu este depreciat, acesta se va include în portofoliul de 

credite nesemnificative şi va fi evaluat colectiv împreună cu tot portofoliul respectiv.  

În cazul în care se va considera că creditul este depreciat, se va efectua testul de depreciere. 

 

Testul de depreciere a creditelor individuale 

Pentru testul deprecierii creditului individual, Banca va estima toate fluxurile de numerar aferente 

creditului (rambursarea creditului, plata dobânzilor, sumele aşteptate din realizarea gajului minus 

costurile de vânzare; potențialele plăți viitoare ale girantului, dacă este cazul) şi le va actualiza 

utilizând rata dobânzii efective calculate conform condiţiilor iniţiale ale contractului de credit, sau în 

cazul creditelor cu rată a dobânzii variabilă, cea mai recentă rată contractuală efectivă a dobânzii 

anterior identificării deprecierii.  

 

Evaluarea deprecierii colective a portofoliului de credite 

Creditele nesemnificative, precum și cele care au fost analizate individual fără a se stabili că există 

dovezi privind deprecierea, se grupează în portofolii cu risc de credit similar, care arată capacitatea 

debitorilor de a plăti toate sumele datorate în conformitate cu termenii contractuali (de exemplu, pe 

baza evaluării riscului de credit sau pe baza procesului de notare care ia în considerare tipul activului, 

ramura, locația geografica, tipul garanției reale, statutul trecut și alți factori relevanți).  

Aceste grupuri pot fi modificate conform estimării Băncii. Metoda de estimare a grupurilor de 

portofolii cu risc de credit similar este determinata de Banca in Procedura interna privind 

recunoastere, evaluare si depreciere a creditelor eliberate in cadrul Bancii de Economii SA. 

Fluxurile viitoare de trezorerie pentru un grup de active financiare care sunt evaluate colectiv pentru 

depreciere sunt estimate în baza experienței anterioare cu active cu caracteristici ale riscului de credit 

similare cu cele din grup pe bază matricei de provizionare calculată. Metodologia și ipoteza utilizate 

pentru estimarea viitoarelor fluxuri de trezorerie sunt revizuite periodic pentru a reduce orice 

diferențe dintre estimările pierderii și pierderea reală constatată.  

 

Reluarea pierderii din depreciere 

În cazul în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii aferente din depreciere scade, iar 
descreşterea poate fi corelată obiectiv cu un eveniment ce apare după ce a fost recunoscută 
deprecierea (cum ar fi o îmbunătăţire a stării financiare a debitorului), pierderea din depreciere 
recunoscută anterior se reia prin ajustarea unui cont de provizion pentru depreciere. Reluarea nu are 
drept rezultat o valoare contabilă a activului financiar mai mare decât valoarea ce ar fi constituit costul 
amortizat, dacă deprecierea nu ar fi fost recunoscută la data la care deprecierea este reluată. Valoarea 
pierderii se recunoaşte în situația privind rezultatele financiare. 
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Venituri din dobânzi după recunoașterea deprecierii 

Odată ce valoarea contabilă a unui activ financiar sau a unui grup de active financiare similare a fost 
redusă ca rezultat al unei pierderi din depreciere, venitul din dobânda este recunoscut utilizând rata 
dobânzii utilizată pentru a reduce viitoarele fluxuri de trezorerie în sensul evaluării pierderii din 
depreciere (rata efectivă inițială a dobânzii sau cea mai recentă rată contractuală efectivă anterior 
identificării deprecierii, pentru creditele cu dobânda variabilă). 

 

3.3   STOCURI 

Stocurile sunt active cu valoarea până la pragul valorii iniţiale (plafon), stabilit de Ministerul 
Finanţelor, sub formă de materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie 
sau pentru prestarea de servicii. 

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.  

Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achiziţie, costurile de conversie, precum şi alte costuri 
suportate pentru a aduce stocurile în starea şi în locul în care se găsesc în prezent. 

Costurile de cumpărare a stocurilor cuprind preţul de cumpărare, taxele vamale de import şi alte taxe 
(cu excepţia acelora pe care Banca le poate recupera ulterior de la autorităţile fiscale), costurile de 
transport, manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi 
servicii. Reducerile comerciale, rabaturile şi alte elemente similare sunt deduse pentru a determina 
costurile de achiziţie. Alte costuri sunt incluse în costul stocurilor numai în măsura în care reprezintă 
costuri suportate pentru a aduce stocurile în starea şi în locul în care se găsesc în prezent. 

Costuri care nu se includ în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care 
sunt suportate:  
a) costuri de depozitare 
b) cheltuieli de regie administrative care nu participă la aducerea stocurilor în starea şi în locul în 

care se află în prezent. 

Costul stocurilor este determinat cu ajutorul metodei primul intrat, primul ieşit (FIFO). Banca 
foloseşte aceeaşi formulă de determinare a costului pentru toate stocurile având natură şi utilizare 
similară pentru Banca. Formula FIFO presupune că elemente de natura stocurilor care au fost produse 
sau cumpărate primele sunt cele care se vând primele şi, prin urmare, elementele care rămân în stoc la 
sfârşitul perioadei sunt cele care au fost cumpărate sau produse cel mai recent. 

Banca folosește următoarele principii pentru diferențierea stocurilor: 

- stocurile costul cărora este mai mica de plafonul stabilit si perioada de utilizare a cărora este 
mai mica de un an se trec la cheltuieli in momentul transferului in consum 

- stocurile costul cărora este mai mica de plafonul stabilit si perioada de utilizare a cărora este 
mai mare de un an se calculează uzura in mărime 100% in momentul transferului in consum 

Costul stocurilor poate să nu fie recuperabil, dacă acele stocuri au suferit deteriorări, dacă au fost 
uzate moral, integral sau parţial. Practica reducerii valorii contabile a stocurilor sub cost, până la 
valoarea realizabilă netă, este consecventă cu principiul conform căruia activele nu se reflecta în bilanţ 
la o valoare mai mare decât valoarea preconizată a se obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. Valoarea 
oricărei reduceri a valorii contabile a stocurilor până la valoarea realizabilă netă şi toate pierderile de 
stocuri se recunosc drept cheltuială în perioada în care are loc reducerea valorii contabile sau 
pierderea. 
 

3.4   VALORI MOBILIARE  

Valori mobiliare păstrate până la scadenţă sunt active financiare cu plăţi fixe sau determinabile şi cu o 
scadenţă fixă pe care Banca are intenţia pozitivă şi capacitatea de a le păstra până la scadenţă, altele 
decât cele pe care Banca le desemnează drept disponibile în vederea vânzării. 
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Banca nu clasifica niciun activ financiar drept păstrat până la scadenţă dacă Banca a vândut sau a 
reclasificat, în anul financiar curent sau în ultimii doi ani financiari precedenţi, mai mult decât o 
valoare nesemnificativă din investiţiile păstrate până la scadenţă (mai mult decât nesemnificativă în 
raport cu valoarea totală a investiţiilor păstrate până la scadenţă), altele decât cele din vânzări sau 
reclasificările care: 

a) sunt vândute la mai puţin de 3 luni înainte de data  scadenţei sau de data anticipată de rambursare 
a activului financiar, încât modificările ratei de pe piaţă a dobânzii nu au un efect semnificativ 
asupra valorii juste a activului financiar; 

b) au loc după ce Banca a colectat cea mai mare parte din valoarea iniţială a activului financiar prin 
plăţi programate sau plăţi anticipate; fie 

c) se pot atribui unui eveniment izolat care iese din sfera de control a Băncii, nu se repetă şi nu ar fi 
putut fi anticipat în mod rezonabil de către Bancă. 

Valori mobiliare de stat (VMS) şi certificatele Băncii Naționale a Moldovei (CBN) sunt clasificate de 
bancă ca investiţii păstrate până la scadenţă. VMS sunt reclasificate în totalitate ca investiţii 
disponibile pentru vânzare în cazul când: 

a) în anul de gestiune a avut loc vânzarea până la scadenţă a unei părţi semnificative din portofoliul 
VMS (mai mult de 10%) şi 

b) între data vânzării şi data scadenţei VMS vândute sunt mai mult de 90 zile. 

În cazul reclasificării VMS ca disponibile pentru vânzare, Banca va clasifica toate VMS procurate în 
următorii 2 ani ca disponibile pentru vânzare. 

Activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt acele active financiare care sunt desemnate 
drept disponibile în vederea vânzării sau care nu sunt clasificate drept investiţii păstrate până la 
scadenţă sau investiţii la valoarea justă prin profit sau pierdere.  

Evaluare iniţiala 

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute iniţial la cost plus cheltuielile aferente 
tranzacției de achiziţie.  

Evaluarea ulterioară 

După recunoaşterea iniţială, Banca evaluează activele financiare la valoarea lor justă, fără nici o 
deducere a costurilor de tranzacţie ce ar putea să fie suportate la vânzare sau altă cedare, excepţie 
făcând următoarele categorii de active financiare:  

a) investiţiile păstrate până la scadenţă, care sunt evaluate la costul amortizat utilizând metoda 
dobânzii efective; şi  

b) investiţiile în instrumentele de capitaluri proprii care nu au un preţ cotat de piaţă pe o piaţă activă 
şi a căror valoare justă nu poate fi evaluată fiabil şi instrumentele derivate care sunt legate de, şi 
care se decontează prin livrarea unor asemenea instrumente de capitaluri proprii necotate, care 
sunt evaluate la cost. 

Câştiguri şi pierderi  

Un câştig sau o pierdere rezultând dintr-o modificare a valorii juste a investiţiei este recunoscut(ă) 
după cum urmează:  

a) un câştig sau o pierdere generat(ă) de o investiţie clasificat(ă) drept evaluat(ă) la valoarea justă 
prin profit sau pierdere este recunoscut(ă) în profit sau pierdere. 

b) un câştig sau o pierdere dintr-o investiţie disponibil în vederea vânzării se recunoaște la alte 
elemente ale rezultatului global, cu excepţia pierderilor din depreciere. În acel moment câştigul sau 
pierderea cumulat(ă) recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global este 
reclasificat(ă) de la capitaluri proprii în profit sau pierdere ca o ajustare din reclasificare. Totuşi, 
dobânda calculată utilizând metoda dobânzii efective este recunoscută în profit sau pierdere. 
Dividendele pentru un instrument de capitaluri proprii disponibil pentru vânzare sunt recunoscute 
în profit sau pierdere atunci când dreptul entităţii de a primi plata este stabilit.  
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Pentru investiţiile contabilizate la cost amortizat, un câştig sau o pierdere este recunoscut(ă) în profit 
sau pierdere atunci când investiţia este derecunoscut(ă) sau depreciat(ă), şi prin procesul de 
amortizare.  

 

3.5   INVESTIŢII IMOBILIARE 

O investiţie imobiliară este o proprietate imobiliară (un teren sau o clădire - sau o parte a unei clădiri 
- sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în temeiul unui contract de leasing financiar) mai 
degrabă pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, sau ambele, decât 
pentru:  

a) a fi utilizată pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau în scopuri administrative;  
sau 

b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.  

c) Exemple de investiţii imobiliare: 

d) clădire aflată în proprietatea Băncii (sau deţinută de bancă în temeiul unui contract de leasing 
financiar) şi dată în chirie în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional. 

e) clădire care este liberă, dar care este deţinută pentru a fi închiriată în temeiul unuia sau mai multor 
contracte de leasing operaţional. 

f) proprietăţile imobiliare în curs de construire sau amenajare în scopul utilizării viitoare ca investiţii 
imobiliare. 

O investiţie imobiliară este recunoscută ca activ dacă şi numai dacă:  

a) există probabilitatea ca beneficiile economice viitoare asociate investiţiei imobiliare să revină 
Băncii;  şi 

b) costul investiţiei imobiliare poate fi evaluat în mod fiabil. 

Conform principiului de recunoaştere descris mai sus, Banca nu recunoaşte în valoarea contabilă a 
unei investiţii imobiliare costurile întreţinerii zilnice ale unei astfel de proprietăţi imobiliare.  Aceste 
costuri sunt recunoscute în profit sau pierdere pe măsură ce sunt suportate.  

O investiţie imobiliară este evaluată iniţial la cost. Costurile de tranzacţionare sunt incluse în evaluarea 
iniţială. 

Costul unei investiţii imobiliare nu este majorat cu:  

a) costurile de înfiinţare (cu excepţia situaţiei în care acestea sunt necesare pentru a aduce 
proprietatea imobiliară în starea necesară pentru a fi capabilă de a funcţiona în maniera 
intenţionată de către conducere),  

b) pierderile din exploatare suportate înainte ca investiţia imobiliară să atingă nivelul planificat de 
ocupare. 

Banca utilizează modelul bazat pe cost, pentru evidenţa tuturor investiţiilor sale imobiliare.  

Transferurile în şi din categoria investiţiilor imobiliare sunt făcute dacă şi numai dacă există o 
modificare a utilizării, evidenţiată de:  

a) începerea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în 
categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor; 

b) începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării, pentru un transfer din categoria 
investiţiilor imobiliare în categoria stocurilor; 

c) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăţilor imobiliare 
utilizate de posesor în categoria investiţiilor imobiliare; fie 

d) începerea unui leasing operaţional cu o altă parte, pentru un transfer din categoria stocurilor în 
categoria investiţiilor imobiliare. 
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În cazul în care Banca dă în chirie o parte a imobilului, iar cealaltă parte este ocupată în continuare de 
Bancă, se vor considera următoarele: 
a) Daca Banca ocupa o parte nesemnificativa a clădirii, toata clădirea va fi clasificata ca investiție 

imobiliara în caz daca valoarea clădirilor care satisfac criteriul dat este semnificativă. 
b) Daca Banca da in chirie o parte din suprafața clădirii, aceasta suprafața va fi clasificata ca investiție 

imobiliara doar in cazul in care poate fi comercializata separat de suprafața ocupata de Banca, 
c) In toate celelalte cazuri obiectul de imobil va fi clasificat ca imobilizare corporala. 

 
 

3.6   IMOBILIZĂRI CORPORALE 
 

Imobilizările corporale sunt elemente corporale cu valoarea mai mare stabilit de pragul valorii 
iniţiale (plafon), stabilit de Ministerul Finanţelor, care:  
a) sunt deţinute în vederea utilizării pentru prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau 

pentru a fi folosite în scopuri administrative;  şi 
b) se preconizează a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. 

Recunoaştere 

Costul unui element de imobilizări corporale este recunoscut ca activ dacă şi numai dacă:  

a) este probabilă generarea pentru Banca de beneficii economice viitoare aferente activului;  şi 

b) costul activului poate fi evaluat în mod fiabil.  

Piesele de schimb pentru tehnica informaţională sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi 
recunoscute în profit sau pierdere atunci când sunt consumate.  

Banca evaluează conform acestui principiu al recunoaşterii toate costurile imobilizărilor sale 
corporale atunci când sunt suportate. Aceste costuri includ costurile suportate iniţial pentru 
dobândirea sau construcţia unui element de imobilizări corporale, precum şi costurile suportate 
ulterior pentru adăugări la acestea, pentru înlocuirea parţială sau pentru întreţinerea acestora. 

Evaluare la recunoaştere 

Un element de imobilizări corporale care îndeplineşte condiţiile de recunoaştere drept activ este 
evaluat la costul său.  

Costul unei imobilizări corporale este format din:  

a) preţul său de cumpărare, inclusiv taxele vamale şi taxele de cumpărare nerambursabile,   după 
deducerea reducerilor comerciale şi a rabaturilor; 

b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locaţia şi starea necesare pentru  ca 
acesta să poată funcţiona în modul dorit de către conducere;  

c) estimarea iniţială a costurilor de demontare şi de înlăturare a elementului, obligaţia pe care o 
suportă Banca la dobândirea elementului. 

Costuri care pot fi atribuite direct sunt:  

a) costurile cu beneficiile angajaţilor care rezultă direct din construirea sau achiziţionarea 
elementului de imobilizări corporale;  

b) costurile de amenajare a amplasamentului; 

c) costurile iniţiale de livrare şi manipulare; 

d) costurile de instalare şi asamblare; 

e) costurile de testare a funcţionării corecte a activului;  şi 

f) onorariile profesionale. 
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Costuri care nu sunt costuri ale unui element de imobilizări corporale sunt:  

a) costurile de deschidere a unei noi filiale/agenţii/reprezentanţă; 

b) costurile de introducere a unui serviciu (inclusiv costurile de publicitate şi activităţi promoţionale); 

c) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-o locaţie nouă sau cu o nouă clasă de consumatori 
(inclusiv costurile de formare a personalului); şi 

d) costurile administrative. 

Costuri ulterioare 

Banca nu recunoaşte la valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costurile 
întreţinerii zilnice a elementului respectiv.  Aceste costuri sunt recunoscute în profit sau pierdere pe 
măsură ce sunt suportate. Costurile întreţinerii zilnice sunt în primul rând costurile cu consumabilele. 
Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru „reparaţiile şi întreţinerea” elementului de 
imobilizări corporale. 

Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate.  
Banca recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părţii înlocuite a 
unui astfel de element când acel cost este suportat. 
 
Evaluare după recunoaştere 
 
După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale este contabilizat la costul său minus 
orice amortizare acumulată şi orice pierderi acumulate din depreciere.  
 

Reclasificarea din  categoria  imobilizărilor corporale în active imobilizate deţinute pentru 
vânzare 

Imobilizările corporale a căror valoare va fi recuperată în principal prin vânzarea acestora şi nu prin 
utilizarea lor continuă sunt reclasificate în categoria „active imobilizate deţinute în vederea vânzării". 
Reclasificarea are loc numai dacă activele sunt disponibile pentru vânzare imediată în starea prezentă, 
vânzarea fiind supusă numai unor termene şi condiţii care sunt obişnuite pentru tranzacţiile cu tipul 
respectiv de active, şi vânzarea este foarte probabilă. 

Activele deţinute pentru vânzare se evaluează în situaţiile financiare la valoarea cea mai mică dintre 
valoarea contabilă şi valoarea justă minus costurile de vânzare. 
 
Amortizare 
 
Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale cu un cost semnificativ faţă de costul total al 
elementului este amortizat separat.  
Banca alocă o sumă recunoscută iniţial cu privire la un element de imobilizări corporale pentru părţile 
sale semnificative faţă de costul total al imobilizări corporale şi amortizează separat fiecare astfel de 
parte.  

Valoare amortizabilă şi perioadă de amortizare 

Valoarea amortizabilă a unui activ este alocată în mod sistematic pe durata sa de viaţă utilă. 

Valoarea reziduală şi durata de viaţă utilă ale unui activ sunt revizuite la fiecare sfârşit de exerciţiu 
financiar şi, dacă aşteptările se deosebesc de alte estimări anterioare, modificarea (modificările) se  
contabilizează ca modificare de estimare contabilă. 

Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică atunci când se află în 
amplasamentul şi starea necesare pentru a putea funcţiona în maniera dorită de conducere. 
Amortizarea unui activ încetează cel mai devreme la data când activul este clasificat drept deţinut în 
vederea vânzării şi la data la care activul este derecunoscut. Prin urmare, amortizarea nu încetează 
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atunci când activul nu este utilizat sau este scos din funcţiune, cu excepţia cazului în care acesta este 
complet amortizat.   

Metodă de amortizare 

Metoda de amortizare aplicată unui activ este revizuită la fiecare sfârşit de exerciţiu financiar. 

Terenurile nu se depreciază. Uzura pentru alte active este calculată în baza metodei liniare pentru 

alocarea costului la valorile lor reziduale utilizând următoarele durate de exploatare: 

 

Mijloace fixe Ani 

Clădiri 45-70 

Echipamente si instalații 3-15 

Vehicule 5-8 

Bancomate 8-10 

Calculatoare 3-5 
 
Derecunoaştere 
Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale este derecunoscută:  
a) la cedare; sau  
b) când nu se mai aşteaptă niciun beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea sa. 
 
Câştigul sau pierderea care rezultă din derecunoaşterea unui element de imobilizări corporale este  
inclus(ă) în profit sau pierdere când elementul este derecunoscut. Câştigul sau pierderea care rezultă 
din derecunoaşterea unui element de imobilizări corporale este determinat(ă) ca fiind diferenţa dintre 
încasările nete la cedare, dacă există, şi valoarea contabilă a elementului. 
 

3.7   IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
 

O imobilizare necorporală este un activ nemonetar identificabil fără substanţă fizică. Definiţia unei 
imobilizări necorporale prevede ca imobilizarea necorporală să fie identificabilă pentru a fi 
diferenţiată de fondul comercial. 

Un activ este identificabil dacă fie:  
a) este separabil, adică poate fi separat sau desprins din Banca şi vândut, transferat, cesionat printr-un 

contract de licenţă, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un alt contract, activ 
identificabil sau datorie identificabilă aferent(ă), indiferent dacă Banca intenţionează sau nu să facă 
acest lucru; fie 

b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt 
transferabile sau separabile de Banca sau de alte drepturi şi obligaţii. 

 
Recunoaştere şi evaluare 
Un element este recunoscut drept imobilizare necorporală dacă elementul respectiv întruneşte 
următoarele:  
a) definiţia unei imobilizări necorporale;  şi  
b) criteriile de recunoaştere.  
Această dispoziţie se aplică costurilor suportate iniţial pentru dobândirea sau generarea internă a unei 
imobilizări necorporale şi costurilor suportate ulterior pentru adăugarea sau înlocuirea unor părţi ale 
sale sau pentru întreţinerea sa. 

O imobilizare necorporală este recunoscută dacă şi numai dacă:  

a) este probabil ca beneficiile economice viitoare atribuibile imobilizării să revină Bănci;  şi 

b) costul imobilizării poate fi evaluat fiabil. 

Banca evaluează probabilitatea producerii de beneficii economice viitoare pe baza unor evaluări 
raţionale şi uşor de susţinut care reprezintă cea mai bună estimare a echipei de conducere pentru 
setul de condiţii economice care vor exista pe parcursul duratei de viaţă a imobilizării. 
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O imobilizare necorporală este evaluată iniţial la cost. 

Costul unei imobilizări necorporale dobândite separat este alcătuit din:  

a) preţul său de cumpărare, inclusiv taxele vamale de import şi taxele de cumpărare nerambursabile, 
după scăderea reducerilor şi rabaturilor comerciale;  şi 

b) orice cost direct atribuibil pregătirii activului pentru utilizarea prevăzută.  

Costuri direct atribuibile sunt:  

a) costurile cu beneficiile angajaţilor care reies direct din aducerea activului la condiţia sa de 
funcţionare;  

b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea imobilizării la condiţia sa de funcţionare; şi 

c) costurile testării funcţionării corespunzătoare a activului. 

Cheltuieli care nu constituie o parte a costului imobilizării necorporale sunt:  

a) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile în materie de publicitate 
şi activităţi promoţionale); 

b) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un nou loc sau cu o nouă clasă de clienţi (inclusiv 
costurile de instruire a personalului); şi 

c) costurile administrative. 

Recunoaşterea costurilor în valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale încetează când  activul 
se află în starea necesară pentru a putea funcţiona în maniera intenţionată de conducere. Astfel, 
costurile suportate la utilizarea sau mutarea unei imobilizări necorporale nu sunt incluse în valoarea 
contabilă a acelei imobilizări. 

 
Evaluare după recunoaştere 
După recunoaşterea iniţială, o imobilizare necorporală se contabilizează la costul său minus orice 
amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate. 
 
Amortizare  

Amortizarea începe când activul este disponibil pentru a fi utilizat, adică atunci când se află în locul şi 
în starea necesare pentru a putea funcţiona în maniera intenţionată de conducere. Amortizarea 
încetează la data cea mai timpurie dintre data la care activul este clasificat drept deţinut în vederea 
vânzării şi data la care activul este derecunoscut. 

Metoda de amortizare aplicată unui activ este revizuită la fiecare sfârşit de exerciţiu financiar. 

Amortizarea pentru imobilizări necorporale este calculată în baza metodei liniare pentru alocarea 
costului la valorile lor reziduale. Perioada de amortizare pentru soft 3-5 ani, iar pentru licenţe 5-20. 

Cheltuiala cu amortizarea pentru fiecare perioadă se recunoaşte în profit sau pierdere. 
 

Derecunoaşterea imobilizărilor necorporale 
 
O imobilizare necorporală este derecunoscută:  
a) la cedare; sau  
b) când nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa. 
 
Câştigul sau pierderea care rezultă din casarea unei imobilizări necorporale se stabileşte că diferenţă 
dintre încasările nete din cedare, daca există, şi valoarea contabilă a activului. Aceasta va fi 
recunoscută în profit sau pierdere.  

 
3.8   DEPRECIEREA ACTIVELOR NEFINANCIARE 

La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, Banca estimează dacă există indicii ale deprecierii activelor. 
În cazul în care sunt identificate astfel de indicii, Banca estimează valoarea recuperabilă a activului. 

Chiar dacă nu există niciun indiciu al deprecierii, Banca determină pentru deprecierea imobilizările 
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necorporale care nu sunt încă disponibile pentru utilizare, prin compararea valorii contabile cu 
valoarea recuperabilă. Determinarea valorii de depreciere se efectuează în fiecare an. (de exemplu, pe 
parcursul inventarierii anuale).  

La evaluarea existenţei indiciilor de depreciere a activelor Banca ia în considerare cel puţin 
următoarele indicaţii:  

Surse externe de informaţii 

a) pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost 
de aşteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizării; 

b) pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra Băncii, sau 
astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, 
economic sau juridic în care Banca îşi desfăşoară activitatea; 

c) ratele dobânzilor pe piaţă sau alte rate de piaţă ale rentabilităţii investiţiilor au crescut în timpul 
perioadei, fiind probabil ca aceste creşteri să afecteze rata de actualizare utilizată la calculul valorii 
de utilizare a unui activ şi să ducă la scăderea semnificativă a valorii recuperabile a activului. 

Surse interne de informaţii 

a) există probe ale uzurii fizice sau morale a unui activ (care sunt depistate, de exemplu, pe parcursul 
inventarierii anuale). 

b) pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra Băncii, sau 
astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce priveşte gradul sau modul în care 
activul este utilizat sau se aşteaptă să fie utilizat. Astfel de modificări includ situaţiile în care un 
activ/grup de active devine neproductiv, planurile de restructurare sau de întrerupere a activităţii 
căreia îi este dedicat activul, planificarea cedării activului înainte de data aşteptată anterior, 
precum şi reevaluarea duratei de viaţă utilă a unui activ drept determinată, şi nu nedeterminată.  

c) raportările interne pun la dispoziţie probe cu privire la faptul că rezultatele economice ale unui 
activ/grup de active sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate. 

 
Deprecierea imobilizărilor corporale atribuite la grupa imobilelor Băncii se efectuează în conformitate 
cu documentul intern al Băncii „Procedura privind deprecierea imobilizărilor corporale în Banca 
de Economii S.A. ” 

 
3.9   ACTIVE LUATE ÎN POSESIE 

   
Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor se clasifică de către bancă ca 
active deţinute pentru vânzare şi se recunosc în bilanţul contabil numai în cazul existenţei unei 
probabilităţi înalte a vânzării acestora în conformitate cu prevederile SIRF 5.  

În acest scop, până la data recunoaşterii în bilanţul contabil a imobilizărilor corporale transmise în 
schimbul rambursării creditelor, banca trebuie să dispună de planuri concrete de vânzare a 
imobilizărilor corporale respective care să specifice acţiunile şi metodele folosite întru promovarea 
vânzării acestora, potenţialii cumpărători şi termenele planificate de vânzare având la bază documente 
confirmative (intenţii de contracte, cereri, oferte, studii/statistici care demonstrează lichiditatea 
bunului pe piaţă, dovezi că valoarea de gaj a bunului este mult inferioară valorii de piaţă a acestuia 
etc.).  

În caz contrar, aceste bunuri se reflectă de către bancă la contul memorandum pentru evidenţa şi 
vânzarea ulterioară a acestora.  

La înregistrarea contabilă, imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor se 
reflectă la valoarea cea mai mică dintre valoarea totală a datoriei debitorului (soldul datoriei, 
dobânzile calculate şi reflectate în bilanţul contabil, comisioanele, penalităţile şi alte creanţe aferente 
creditului) şi valoarea justă (valoarea de piaţă) a imobilizărilor corporale menţionate minus 
eventualele costuri generate de vânzare.  
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Banca recunoaşte o pierdere (un câștig) din depreciere pentru orice reducere (creştere) ulterioară a 
valorii contabile a imobilizărilor corporale transmis în schimbul rambursării creditelor în 
conformitate cu SIRF 5.  

Câștigul recunoscut de bancă din orice creştere ulterioară a valorii juste minus costurile generate de 
vânzare ale imobilizărilor corporale transmise în schimbul rambursării creditului nu poate depăşi 
pierderea cumulată din depreciere care a fost recunoscută anterior. 

La sfârşitul fiecărei perioade de raportare (la data de bilanţ 31 decembrie şi data de raportare 

interimară 30 iunie) Banca va estima dacă valoarea de bilanţ a activului luat în posesie nu este mai 

mică decât valoarea estimată de realizare netă a activului luat în posesie.  

Activul luat in posesie nu se amortizează. 

Recunoaşterea, evaluarea şi deprecierea/ aprecierea activelor luate în posesie este efectuată în 
conformitate cu documentul intern al Băncii “Procedura de recunoaștere, evaluare şi 
depreciere/apreciere a activelor luate în posesie în Banca de Economii S.A.” 

 

 
3.10 EVIDENŢA TRANZACŢII  VALUTARE 

3.10.1 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 

Diferenţa de curs valutar este diferenţa ce rezultă din conversia unui anumit număr de unităţi ale 
unei monede într-o altă monedă la cursuri de schimb diferite.  

Valoarea justă este valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, între părţi 
interesate şi în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective.  

Moneda de prezentare este moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare.  

Moneda funcţională este moneda mediului economic principal în care operează Banca. 

Elementele monetare – caracteristica unui element monetar este dreptul de a primi (sau obligaţia de 
a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.  

3.10.2 Raportarea tranzacţiilor valutare în moneda funcţională 

Recunoaştere iniţială 

O tranzacţie valutară este o tranzacţie care este exprimată sau care prevede decontarea în valută. 

O tranzacţie valutară se înregistrează în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda funcţională, 
aplicându-se sumei în valută cursul de schimb al BNM dintre moneda funcţională şi moneda străină, la 
data efectuării tranzacţiei. 

Raportarea la date ulterioare perioadei de raportare 

La finalul fiecărei perioade de raportare:  

a) elementele monetare exprimate în valută sunt convertite utilizându-se cursul BNM la sfârşitul 
perioadei de raportare;  

b) elementele nemonetare exprimate în valută evaluate pe baza costului istoric sunt convertite 
utilizându-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;  şi  

c) elementele nemonetare exprimate în valută şi evaluate la valoarea justă sunt convertite utilizându-
se cursul de schimb din data la care a fost determinată valoarea justă.  

Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar 

Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării elementelor monetare sau a convertirii 
elementelor monetare la cursuri diferite faţă de cele la care au fost convertite la recunoaşterea iniţială 
pe parcursul perioadei sau în situaţiile financiare anterioare sunt recunoscute în profit sau pierdere în 
perioada în care apar. 
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Atunci când elementele monetare rezultă dintr-o tranzacţie valutară şi există o modificare a cursului 
de schimb valutar între data efectuării tranzacţiei şi data decontării, apare o diferenţă de curs valutar. 
În cazul în care tranzacţia este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a survenit, 
întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Totuşi, atunci când tranzacţia este 
decontată într-o perioadă contabilă ulterioară, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare 
perioadă până la data decontării este determinată ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb 
survenite în cursul fiecărei perioade.  

Atunci când un câştig sau o pierdere aferent(ă) unui element nemonetar este recunoscut(ă) în alte 
elemente ale rezultatului global, orice componentă de schimb a acelui câştig sau a acelei pierderi este 
recunoscut(ă) direct în alte elemente ale rezultatului global. Invers, atunci când un câştig sau o 
pierdere aferent(ă) unui activ nemonetar este recunoscut(ă) în profit sau pierdere, orice componentă 
de schimb a acelui câştig sau a acelei pierderi este recunoscută în profit sau pierdere. 

 
3.11 DEPOZITE, ÎMPRUMUTURI ŞI ALTE DATORII FINANCIARE 

 
Costul amortizat al unei datorii financiare este valoarea la care datoria financiară este evaluată la 
recunoaşterea iniţială minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată utilizând 
metoda dobânzii efective pentru fiecare diferenţă dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă şi 
minus orice reducere (directă sau prin utilizarea unui cont de provizion) pentru depreciere sau 
imposibilitatea de recuperare.  

Metoda dobânzii efective este o metodă de calcul al costului amortizat al unei datorii financiare (sau al 
unui grup de datorii financiare) şi de alocare a cheltuielilor cu dobânzile în perioada relevantă. Rata 
efectivă a dobânzii reprezintă rata care actualizează exact plăţile viitoare în numerar pe durata de 
viaţă preconizată a instrumentului financiar sau, acolo unde este cazul, pe o durată mai scurtă, la 
valoarea contabilă netă a datoriei financiare. La calcularea ratei dobânzii efective, Banca estimează 
fluxurile de trezorerie luând în considerare toate condiţiile contractuale ale instrumentului financiar. 
Calculul include toate comisioanele şi punctele plătite sau încasate de părţile participante la contract 
care fac parte integrantă din rata dobânzii efective, costurile de tranzacţie şi toate celelalte prime şi 
reduceri.  

Valoarea justă este valoarea pentru care ar putea fi decontată o datorie, între părţi interesate şi în 
cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective.  

Valoarea justă se va estima pentru depozitele cu dobândă pentru care nu există preţuri de piaţă şi se 
va determina pe bază fluxurilor băneşti viitoare actualizate, utilizând rata dobânzii pentru noi 
instrumente cu scadenta reziduală similară.    

Pentru depozitele cu scadenţă în termen de 1 an valoarea justă nu poate să difere semnificativ de 
valoare de bilanţ deoarece aceste instrumente au termene scadente scurte si se vor deconta fără 
cheltuieli semnificative de tranzacţionare   

Pentru depozitele cu scadenţa mai mare de 1 an valoarea justă se va estima pentru depozitele, la care 
se aplica în bancă rata dobânzii mai mare cu 2 p.p. comparativ cu rata medie ponderată a dobânzii la 
depozitele persoanelor fizice şi juridice din sistem,  atrase in luna decembrie al anului de raportare. 

Evaluarea iniţială a datoriilor financiare 

Atunci când o datorie financiară este recunoscută iniţial, Banca o evaluează la valoarea sa justă plus, în 
cazul unei datorii financiare care nu este la valoarea justă prin profit sau pierdere, costurile tranzacţiei 
care pot fi atribuite direct achiziţiei sau emiterii datoriei financiare.  

In cazul depozitelor de la clienți, valoarea iniţiala va fi egala cu suma contractuală a depozitului. 

In cazul împrumuturilor de la bănci/instituții financiare, valoarea inițiala va fi egala cu valoarea 
contractuala a creditului minus comsitioanele de acordare aferente, precum si minus cheltuielile de 
contractare a împrumutului care pot fi direct atribuibile acestui împrumut (rambursarea costurilor 
experților străini, cheltuieli de analiza etc). 
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Evaluarea ulterioară a datoriilor financiare 

După recunoaşterea iniţială, Banca evaluează la costul amortizat, utilizând metoda dobânzii efective 
toate datoriile financiare. 

Câştiguri şi pierderi  

Pentru datoriile financiare contabilizate la cost amortizat, un câştig sau o pierdere este recunoscut(ă) 
în profit sau pierdere atunci când datoria financiară este derecunoscut(ă) şi prin procesul de 
amortizare.  

Derecunoaşterea unei datorii financiare 

Banca înlătura o datorie financiară (sau o parte a unei datorii financiare) din situaţia poziţiei sale 
financiare atunci când, şi numai atunci când este lichidată - adică atunci când obligaţia specificată în 
contract este stinsă sau anulată sau expiră. 

Un schimb între un creditor şi un debitor existenţi de instrumente de datorie cu condiţii substanţial 
diferite este contabilizat ca lichidare a datoriei financiare iniţiale şi ca recunoaştere a unei noi datorii 
financiare. Similar, o modificare substanţială a condiţiilor unei datorii financiare existente sau a unei 
părţi a acesteia (fie că se poate sau nu atribui dificultăţilor financiare în care se află debitorul) se 
contabilizează drept ca o lichidare a datoriei financiare iniţiale şi o recunoaştere a unei datorii 
financiare noi.  

Diferenţa dintre valoarea contabilă a unei datorii financiare (sau a unei părţi dintr-o datorie 
financiară) lichidate sau transferate unei alte părţi şi contravaloarea plătită, inclusiv orice active 
nemonetare transferate sau datorii asumate, se recunoaște în profit sau pierdere.  

O datorie financiară (sau o parte din ea) este stinsă atunci când debitorul fie:  

a) achită datoria (sau o parte din ea) plătind creditorului, în mod normal în numerar, alte active 
financiare, bunuri sau servicii; fie 

b) este eliberat în mod legal de responsabilitatea primară legată de datorie (sau de o parte din ea), fie 
prin lege, fie de către creditor. (Dacă debitorul a dat o garanţie că această condiţie ar putea fi încă 
îndeplinită). 

În anumite cazuri, un creditor îl eliberează pe debitor de obligaţia sa prezentă de a face plăţi, dar 
debitorul îşi asumă o obligaţie-garanţie de a plăti dacă partea care îşi asumă responsabilitatea în 
primul rând nu reuşeşte să o îndeplinească. În aceste situaţii, debitorul:  

a) recunoaşte o nouă datorie financiară bazată pe valoarea justă a obligaţiei sale pentru garanţie; şi 

b) recunoaşte un câştig sau o pierdere bazat(ă) pe diferenţa dintre încasări şi valoarea contabilă a 
datoriei financiare iniţiale minus valoarea justă a noii datorii financiare. 

 

3.12 PROVIZIOANE, DATORII CONTINGENTE ŞI ACTIVE CONTINGENTE 

Definiţii 

Un provizion este o datorie cu plasare în timp sau valoare incertă.  

O datorie este o obligaţie curentă a Băncii, rezultată din evenimente trecute, a cărei decontare se 
aşteaptă să determine o ieşire de resurse încorporând beneficii economice din Bancă. 

O datorie contingentă este: 

a) o obligaţie posibilă apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi 
confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, 
care nu pot fi în totalitate sub controlul Băncii;  fie 

b) o obligaţie actuală apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscută. 
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Un activ contingent este un activ posibil, care apare ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărui 
existenţă va fi confirmată doar de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare 
nesigure, care nu sunt în totalitate sub controlul Băncii. 

Contract cu titlu oneros este un contract în care costurile inevitabile pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale depăşesc beneficiile economice preconizate a fi obţinute din respectivul contract. 

Recunoaştere 

Un provizion este recunoscut în cazul în care:  

a) Banca are o obligaţie actuală (legală sau implicită) generată de un eveniment trecut; 

b) este probabil ca pentru decontarea obligaţiei să fie necesară o ieşire de resurse încorporând 
beneficii economice;  şi 

c) poate fi realizată o estimare fiabilă a valorii obligaţiei.  

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, nu se recunoaşte provizionul. 

Un eveniment trecut care generează o obligaţie actuală este denumit eveniment care obligă. Pentru ca 
un eveniment să fie un eveniment care obligă, este necesar ca Banca să nu dispună de altă alternativă 
realistă decât decontarea obligaţiei generate de evenimentul în cauză. Această situaţie intervine doar:  

a) în cazul în care decontarea obligaţiei poate fi impusă prin lege;  sau 

b) în cazul unei obligaţii implicite, dacă evenimentul (care poate fi o acţiune a băncii) determină terţe 
părţi să se aştepte, în mod justificat, că Banca îşi va onora obligaţia. 

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfăşurarea activităţii în 
viitor.  

Datorii contingente 

Banca nu recunoaşte datoria contingentă.  

Active contingente 

Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece acest fapt ar putea 
determina recunoaşterea unui venit care s-ar putea să nu se realizeze niciodată.  

Evaluare 

Valoarea recunoscută ca provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielii necesare pentru 
decontarea obligaţiei actuale la finalul perioadei de raportare. 

Cea mai bună estimare a cheltuielii necesare pentru decontarea obligaţiei curente este valoarea pe 
care Banca ar plăti-o, în mod raţional, pentru decontarea obligaţiei la finalul perioadei de raportare 
sau pentru transferarea acesteia către o terţă parte în acel moment. În mod frecvent, decontarea sau 
transferul unei obligaţii la finalul perioadei de raportare vor fi imposibile sau extrem de costisitoare.  

Pentru determinarea celei mai bune estimări a unui provizion, sunt  luate în considerare 
probabilităţile de evaluare şi stingere a datoriei.  

În cazul în care stingerea obligaţiei se aşteaptă a fi efectuată într-o perioadă mai mare de 12 luni, 
valoarea unui provizion reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru 
decontarea obligaţiei.      

Evenimentele viitoare care pot afecta valorile necesare pentru decontarea unei obligaţii sunt reflectate 
în valoarea unui provizion în cazul în care există dovezi obiective suficiente că evenimentele în cauză 
vor avea loc.  

În cazul în care se preconizează că o terţă parte îi va rambursa, integral sau parţial, cheltuielile 
necesare pentru decontarea unui provizion, Banca recunoaşte rambursarea dacă şi numai dacă este 
aproape sigură că va primi rambursarea în cazul în care terţa parte îşi onorează obligaţia. Suma 
recunoscută ca rambursare nu depăşeşte valoarea provizionului.  



Politica de contabilitate pentru anul 2014 

Banca de Economii S.A. 
 

21 

 

Modificări în provizioane 

Provizioanele sunt reanalizate la finalul fiecărei perioade de raportare şi sunt ajustate, astfel încât să 
reflecte cea mai bună estimare curentă. În cazul în care nu mai este probabil că, pentru decontarea 
obligaţiei, va fi necesară o ieşire de resurse încorporând beneficii economice, provizionul este anulat 
prin reluare la venituri. 

Un provizion este utilizat numai pentru cheltuielile pentru care a fost recunoscut iniţial. 

Nu se recunoaşte provizion pentru pierderile viitoare din exploatare, deoarece acestea nu satisfac 
definiţia unei datorii şi nici criteriile generale pentru recunoaşterea provizioanelor.  

Dacă Banca are un contract cu titlu oneros, obligaţia contractuală actuală prevăzută în contract este 
recunoscută şi evaluată ca provizion. 

 

3.13 RECUNOAŞTEREA VENITURILOR 
 

Veniturile sunt definite ca majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile, sub forma 

intrărilor de active sau măririi valorii activelor, sau a diminuării datoriilor, care au drept rezultat 

creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele legate de contribuţii ale participanţilor la capitalurile 

proprii. Venitul este recunoscut atunci când există probabilitatea ca Băncii să îi revină în viitor 

anumite beneficii economice şi când aceste beneficii pot fi evaluate în mod fiabil. 

Veniturile includ doar intrările brute de beneficii economice primite sau de primit de către Banca în 

nume propriu. Sumele colectate în numele unor terţe părţi, cum ar fi taxele de vânzare, taxele pentru 

bunuri şi servicii, nu sunt beneficii economice generate pentru Banca şi nu au drept rezultat creşteri 

ale capitalurilor proprii. Prin urmare, sunt excluse din venituri.  

 
Evaluarea veniturilor 

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primită sau de primit. Valoarea veniturilor 
rezultate dintr-o tranzacţie este determinată de obicei printr-un acord dintre Banca şi cumpărătorul 
sau utilizatorul activului.  

Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca beneficiile economice aferente 
tranzacţiei să fie generate pentru Banca. Cu toate acestea, când apare o incertitudine legată de 
recuperabilitatea unei valori deja incluse în venituri, suma care nu poate fi colectată sau suma a cărei 
colectare a încetat a mai fi probabilă este recunoscută mai degrabă ca o cheltuială, decât ca o ajustare a 
valorii veniturilor recunoscute iniţial. 

Recunoaşterea veniturilor are loc în dependenţă de tipul acestora, după cum urmează: 

 

Dobânzile 

Dobânzile sunt recunoscute utilizând metoda dobânzii efective. 

 

Comisioane pentru servicii financiare 

Recunoaşterea veniturilor aferente onorariilor pentru serviciile financiare prestate depinde de scopul 

în care se evaluează aceste comisioane şi de baza contabilă aplicabilă instrumentelor financiare 

asociate.  

 
a) Comisioane ce sunt parte integrantă a ratei efective a dobânzii a unui instrument 

financiar 

Aceste comisioane se tratează, în general, ca о ajustare a ratei efective a dobânzii. Când însă 

instrumentul financiar este evaluat la valoarea justă, cu modificarea valorii juste recunoscută în profit 

sau pierdere, comisioanele sunt recunoscute ca venit în momentul recunoaşterii iniţiate a 

instrumentului. 
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(i) Comisioane de emitere primite de banca în urma creării sau achiziţiei unui activ financiar, altele decât 

cele clasificate de IAS 39 drept active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere 

Asemenea comisioane pot reprezenta о compensaţie pentru activităţi, cum ar fi evaluarea situaţiei 

financiare a debitorului, evaluarea şi înregistrarea garanţiilor, gajurilor şi a altor contracte similare, 

negocierea clauzelor aferente instrumentului, elaborarea şi procesarea documentelor, precum şi 

încheierea tranzacţiei. Aceste comisioane contribuie la generarea unei preocupări pentru instrumentul 

financiar rezultat si, împreună cu cheltuielile directe aferente, sunt amânate şi recunoscute ca о 

ajustare a ratei efective a dobânzii. 

(ii) Comisioane de angajament primite de banca pentru acordarea unui credit atunci când angajamentul 

de creditare este în afara ariei de aplicabilitate a IAS 39. 

Dacă este probabil ca Banca să încheie un contract pentru acordarea unui credit şi angajamentul de 

creditare nu este inclus în aria de aplicabilitate a IAS 39, comisionul de angajament primit constituie о 

recompensare a eforturilor generate de achiziţia unui instrument financiar. Acest comision şi 

cheltuielile directe aferente sunt amânate şi recunoscute ca о ajustare a ratei de dobândă efective. 

Dacă termenul de angajament expiră fără ca împrumutul să mai fie solicitat, comisionul de angajament 

se recunoaşte ca venit la data expirării.  

 
b) Comisioane câştigate pe măsura prestării serviciilor 

(i) Comisioane pentru administrarea unui credit 

Comisioanele primite de Banca pentru administrarea unui credit sunt recunoscute ca venit pe măsura 

prestării serviciilor. 

(ii) Comisioane de gestionare a investiţiilor 

Comisioanele percepute pentru gestionarea investiţiilor sunt recunoscute venit pe măsura prestării 

serviciilor.  

Compensarea 

Banca raportează pe o bază netă câştigurile şi pierderile care apar dintr-un grup de tranzacţii similare, 

de exemplu, câştigurile şi pierderile din diferenţele de curs valutar sau câştigurile şi pierderile 

aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării. Cu toate acestea, Banca 

prezintă distinct astfel de câştiguri şi pierderi dacă sunt semnificative. 

 
3.14 RECUNOASTEREA CHELTUIELILOR 

Pentru toate instrumentele financiare măsurate la cost amortizat și instrumentele financiare 

purtătoare de dobânda clasificate ca disponibile pentru vânzare, cheltuiala de dobânda se 

înregistrează la nivelul ratei efective a dobânzii. 

Toate celelalte cheltuieli de comisioane și cheltuielile general-administrative se reflecta la cheltuieli în 

baza metodei de angajament în dependenta de stadiul finisării anumitei tranzacției.  

 
3.15 IMPOZITUL PE VENIT 

Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, plătibile în 
perioadele contabile viitoare cu privire la diferenţele temporare impozabile. 

Creanţele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile 
în perioadele contabile viitoare, cu privire la: 

a) diferenţele temporare deductibile; 

b) transferarea în perioadele viitoare a pierderilor fiscale neutilizate;  şi 

c) transferarea în perioadele viitoare a creditelor fiscale neutilizate. 
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Diferenţele temporare sunt acele diferenţe apărute între valoarea contabilă  a unui activ sau a unei 
datorii şi valoarea contabilă înscrisă în situaţia poziţiei financiare. Diferenţele temporare pot îmbrăca 
forma fie a unor: 

a) diferenţe temporare impozabile, care sunt acele diferenţe temporare ce vor avea drept rezultat 
valori impozabile la determinarea profitului impozabil (sau a pierderii fiscale) al(a) perioadelor 
viitoare, atunci când valoarea contabilă a activului sau a datoriei este recuperată sau decontată;  fie 

b) diferenţe temporare deductibile, care sunt acele diferenţe temporare ce vor avea drept rezultat 
valori deductibile la determinarea profitului impozabil (sau a pierderii fiscale) al(a) perioadelor 
viitoare, atunci când valoarea contabilă a activului sau a datoriei este recuperată sau decontată. 

Recunoaşterea datoriilor şi a creanţelor privind impozitul curent 

Impozitul curent al perioadei curente şi al perioadelor anterioare se recunoaşte ca datorie în limita 
sumei neplătite. Dacă suma deja plătită cu privire la perioada curentă şi cele precedente depăşeşte 
suma datorată pentru perioadele respective, surplusul se recunoaşte drept creanţă. 

Beneficiul aferent unei pierderi fiscale care poate fi transferată într-o perioadă anterioară pentru a 
recupera impozitul curent al unei perioade anterioare se recunoaşte drept creanţă. 

Recunoaşterea datoriilor şi a creanţelor privind impozitul amânat 

Diferenţe temporare impozabile 

O datorie privind impozitul amânat se recunoaşte pentru toate diferenţele temporare impozabile. 

Diferenţe temporare deductibile 

O creanţă privind impozitul amânat se recunoaşte pentru toate diferenţele temporare deductibile în 
măsura în care este probabil să fie disponibil un profit impozabil faţă de care să poată fi utilizată 
diferenţa temporară deductibilă. 

Pierderi fiscale neutilizate şi credite fiscale neutilizate 

O creanţă privind impozitul amânat se recunoaşte pentru transferarea pierderilor  şi a creditelor 
fiscale neutilizate în limita probabilităţii că va exista profit impozabil viitor faţă de care pot fi utilizate 
pierderile şi creditele fiscale neutilizate.  

Când banca are experienţa unor pierderi recente, aceasta recunoaşte o creanţă privind impozitul 
amânat rezultată din pierderile sau creditele fiscale neutilizate doar dacă Banca dispune de suficiente 
diferenţe temporare impozabile sau dacă există alte dovezi concludente că va exista suficient profit 
impozabil căruia să îi fie imputate pierderile sau creditele fiscale neutilizate de Banca. 

Procesele aferente recunoaşterii creanţelor privind impozitul amânat rezultate din pierderile fiscale sau 
din creditele fiscale neutilizate se efectuează în conformitate cu documentul intern al Băncii 
„Procedurile interne de recunoaştere a pierderii fiscale neutilizate şi creditelor fiscale neutilizate 
în Banca de Economii S.A.  ” 

 

Elemente recunoscute în profit sau pierdere 

Impozitul curent şi cel amânat se recunoaşte ca un venit sau ca o cheltuială şi sunt incluse în profitul 
sau pierderea perioadei. 

Elemente recunoscute în afara profitului sau pierderii 

Impozitul curent şi impozitul amânat vor fi recunoscute în afara profitului sau pierderii, dacă 
impozitul are legătură cu elemente care sunt recunoscute în aceeaşi perioadă sau într-o perioadă 
diferită, în afara profitului sau pierderii. În consecinţă, impozitul curent şi impozitul amânat care este 
aferent elementelor ce sunt recunoscute în aceeaşi perioadă sau într-o perioadă diferită. 

a) în alte elemente ale rezultatului global trebuie recunoscute alte elemente ale rezultatului  
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b) direct în capitaluri proprii trebuie recunoscute în capitaluri proprii. 

Impozite amânate sunt calculate de către Banca in baza metodei bilanțiere. 
 
 

3.16 BENEFICIILE ANGAJAŢILOR 

Definiţii: 

Beneficiile angajaţilor sunt toate formele de contraprestaţii acordate de bancă în schimbul serviciului 
prestat de angajaţi.  

Beneficiile angajaţilor pe termen scurt sunt beneficii ale angajaţilor (altele decât beneficiile pentru 
terminarea contractului de muncă) care sunt datorate, în totalitate, în termen de douăsprezece luni 
după sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul respectiv. 

Beneficiile angajaţilor includ:  

a) beneficiile angajaţilor pe termen scurt, cum ar fi salariile şi contribuţiile la asigurările sociale, 
concediul anual plătit şi concediul medical plătit, participarea la profit şi prime (dacă se plătesc în 
decursul a douăsprezece luni de la finalul perioadei), precum şi beneficiile nemonetare (cum ar fi 
asistenţă medicală, cazare, autoturisme, precum şi bunuri sau servicii gratuite sau subvenţionate) 
pentru angajaţii actuali; 

b) beneficii post-angajare, cum ar fi pensiile, alte beneficii aferente pensionării;  

c) alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor, care includ zile de concediu sabatic, jubilee sau alte 
beneficii care decurg din vechime, indemnizaţii pentru incapacitatea de muncă de lungă durată şi, 
dacă acestea nu sunt plătite integral în decurs de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei, 
participări la profit, prime şi compensări amânate;  

Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ elemente ca:  

a) indemnizaţii, salarii şi contribuţii la asigurările sociale; 

b) absenţe pe termen scurt compensate (cum sunt concediul anual plătit şi concediul medical plătit) 
atunci când compensarea absenţelor se aşteaptă să aibă loc în termen de douăsprezece luni de la 
finalul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză; 

c) beneficii nemonetare (cum sunt asistenţa medicală, cazarea, maşinile şi bunurile sau serviciile 
gratuite sau subvenţionate) pentru angajaţii curenţi. 

Atunci când un angajat a prestat un serviciu Băncii în timpul unei perioade contabile, Banca recunoaşte 
valoarea neactualizată a beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor, preconizate a fi plătite în schimbul 
acelui serviciu:  

a) ca datorie (cheltuială angajată), după deducerea oricărei valori deja plătite. Dacă valoarea deja 
plătită depăşeşte valoarea neactualizată a beneficiilor, Banca recunoaşte acel exces ca activ 
(cheltuială plătită anticipat) în măsura în care plata anticipată va conduce, de exemplu, la o 
reducere a plăţilor viitoare sau la o rambursare de numerar;  şi 

b) ca o cheltuială, cu excepţia cazului în care se permite includerea beneficiilor în costul unui activ. 

Absenţe compensate pe termen scurt 

Banca recunoaşte costul preconizat al beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor sub forma absenţelor 
compensate. 

Banca compensează angajaţii pentru următoarele absenţe: concedii, incapacitate de muncă pe termen 
scurt şi pe caz de boală, maternitate sau paternitate, şi serviciu militar. Banca recunoaşte numai 
absenţele compensate cumulate. 

Absenţele compensate cumulate sunt acelea care se transferă şi pot fi utilizate în perioadele viitoare 
dacă drepturile cuvenite în perioada actuală nu sunt utilizate în întregime. Atunci când angajaţii 
prestează un serviciu care creşte dreptul lor la absenţe viitoare compensate apare o obligaţie.  
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Banca evaluează costul absenţelor compensate cumulate drept valoarea suplimentară pe care banca 
prevede să o plătească ca rezultat al dreptului nefolosit ce s-a acumulat la finalul perioadei de 
raportare.  

 
3.17 PLANURI DETERMINATE DE CONTRIBUŢII 

 
Banca efectuează plăţi, în cursul activităţii ordinare, la Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Casa 
Naţională de Asigurări Medicale în numele angajaţilor pentru asigurare socială şi asistenţă medicală. 
Toţi angajaţii Băncii fac parte din sistemul de pensii de stat  şi sunt obligaţi prin lege să facă contribuţii 
determinate (incluse în contribuţiile de asigurare socială) în fondul de pensii al Republicii Moldova 
(un plan de contribuţii definit de stat). Toate contribuţiile relevante plătite de Bancă la Casa Naţională 
de Asigurări Sociale şi Casa Naţională de Asigurări Medicale sunt recunoscute în profit sau pierdere, 
drept cheltuieli, pe măsură ce sunt suportate. Banca nu mai are alte obligaţii în acest sens, deoarece nu 
dispune de un program individual de plată a pensiilor. 

Banca nu dispune de nici un alt plan de beneficii determinate sau de un plan de beneficii post-
pensionare. Banca nu are obligaţia să presteze alte servicii angajaţilor curenţi sau foşti. 

 

3.18 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE 

Evenimentele ulterioare perioadei de raportare sunt acele evenimente, favorabile şi nefavorabile 
care apar între finalul perioadei de raportare şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru 
emitere. Se pot identifica două tipuri de evenimente:  

a) cele care furnizează dovada condiţiilor care au existat la finalul perioadei de raportare (evenimente 
care conduc la ajustarea situaţiilor financiare după perioada de raportare);  şi 

b) cele care indică condiţiile care au apărut ulterior perioadei de raportare (evenimente care nu 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare după perioada  de raportare).  

Banca ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare pentru a reflecta evenimentele 

ulterioare perioadei de raportare. 

Următoarele sunt exemple de evenimente care conduc la ajustarea situaţiilor financiare după perioada 
de raportare care impun Băncii să ajusteze valorile recunoscute în situaţiile sale financiare  sau să 
recunoască elemente care nu au fost recunoscute anterior:  

a) decontarea ulterioară perioadei de raportare a unui caz juridic care confirmă faptul că Banca avea o 
obligaţie actualizată la finalul perioadei de raportare. Banca ajustează orice provizion recunoscut 
anterior legat de acest litigiu sau recunoaşte un nou provizion.  

b) obţinerea de informaţii ulterioare perioadei de raportare care indică faptul că un activ a fost 
depreciat la finalul perioadei de raportare sau că valoarea unei pierderi din depreciere anterior 
recunoscută, aferentă activului respectiv, se ajustează.  

c) determinarea după perioada de raportare a costului activelor cumpărate sau încasările din activele 
vândute înainte de finalul perioadei de raportare.  

d) determinarea ulterioară datei de raportare a valorii rezultate din repartizarea profitului sau din 
plata primelor, dacă Banca are o obligaţie prezentă legală sau implicită la finalul perioadei de 
raportare de a efectua astfel de plăţi, ca rezultat al unor evenimente care au avut loc înainte de data 
respectivă. 

e) descoperirea de fraude sau erori care arată că situaţiile financiare sunt incorecte. 

Banca nu ajustează valorile recunoscute în situaţiile sale financiare pentru a reflecta evenimentele 

care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare după perioada de raportare. Un exemplu de 

eveniment care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare după perioada de raportare îl constituie 

un declin al valorii de piaţă a investiţiilor între finalul perioadei de raportare şi data la care se aprobă 

publicarea situaţiilor financiare.  
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Dacă evenimentele care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare după perioada de raportare sunt 
semnificative, neprezentarea lor ar putea influenţa deciziile economice luate de utilizatori în baza 
situaţiilor financiare. În consecinţă, Banca prezintă următoarele informaţii pentru fiecare categorie 
semnificativă de astfel de evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare după perioada 
de raportare:  

a) natura evenimentului;  şi 

b) estimarea efectului financiar sau o declaraţie conform căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută. 

Dividende 

Dacă Banca declară dividendele deţinătorilor de capitaluri proprii după perioada de raportare, atunci 
Banca nu recunoaşte acele dividende drept o datorie la finalul perioadei de raportare. Dacă 
dividendele sunt declarate după perioada de raportare, dar înainte de aprobarea publicării situaţiilor 
financiare, dividendele nu sunt recunoscute drept datorie la finalul perioadei de raportare, deoarece 
nu există nici o obligaţie la vremea respectivă. 

3.19 CAPITALUL BĂNCII 
Activele nete ale Băncii  sunt active scutite de obligaţiile (datoriile) Băncii. Sursă a activelor nete este 
capitalul propriu al Băncii, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar şi capitatul rezervă, din 
profitul nedistribuit, precum şi din alte mijloace prevăzute de legislaţie. Activele nete se calculează 
potrivit valorii de inventar (iniţiale), iar în cazurile prevăzute de legislaţie, potrivit valorii  de piaţă. 
Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Băncii, precum şi de reflectare a 
lor în dările de seamă, se stabileşte conform situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu 
Standardele internaţionale de raportare financiare (SIRF) şi reglementările Băncii Naţionale a 
Moldovei. 
 

 
3.20 REZERVE GENERALE PENTRU RISCURI BANCARE 

Rezervele generale pentru riscuri bancare reprezintă diferența dintre mărimea calculata a reducerilor 

pentru pierderile la active/angajamente condiționale si mărimea bilanțiera a reducerilor pentru 

pierderi din deprecierea acelorași active si a provizioanelor pentru pierderi la aceleași angajamente 

condiționale formate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiara.   

La finele perioadei de gestiune (la finele anului) Banca formează rezervele generale pentru riscuri 

bancare din profitul nedistribuit al băncii prin înregistrarea in bilanț la contul Rezerve generale pentru 

riscuri bancare  a sumei rezultate din diferența din total reduceri pentru pierderi la 

active/angajamente condiționale calculate de Banca si total reduceri pentru pierderi din deprecierea 

acelorași active si a provizioanelor pentru pierderi la aceleași angajamente condiționale, formate 

conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiara.  

In cazul in care profitul nedistribuit al băncii este insuficient pentru a acoperi nivelul necesar al 

rezervelor pentru riscurile bancare, deficitul se considera ca mărime incompleta a reducerilor pentru 

pierderi la active/angajamente condiționale care diminuează capitalul de gradul I si urmează sa fie 

dezvăluit in Notele la situațiile financiare.  

In cazul micșorării mărimii reducerilor pentru pierderile la active/angajamente condiționale, calculate 

fata de mărimea reflectata in contul rezerve generale pentru riscuri bancare, restituirea mijloacelor se 

efectuează pe aceleași conturi de profit nedistribuit din care au fost formate rezervele respective. 

Rezervele generale pentru riscuri bancare se formează şi contabilizează până la achitarea impozitelor 

pe venit în conformitate cu Codul Fiscal (art.31).  

 

3.21 PĂRŢI AFILIATE 

Situaţiile financiare ale Băncii conţin toate informaţiile referitoare la: 

• poziţia financiară şi profitul sau pierderea, care sunt influenţate de existenţa părţilor afiliate; 
• tranzacţiile şi soldurile cu părţi afiliate. 



Politica de contabilitate pentru anul 2014 

Banca de Economii S.A. 
 

27 

 

Relaţiile cu părţile afiliate reprezintă o caracteristică normală a activităţii desfăşurate de Bancă. 

O tranzacţie cu părţile afiliate reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între părţi 
afiliate, indiferent dacă se percepe sau nu un preţ. 

În procesul de identificare şi analiză a relaţiilor/ tranzacţiilor cu părţile afiliate, Banca se va conduce 
de Regulamente interne şi reglementările BNM şi  Standardului Internaţional de Contabilitate 24 
„Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate”.  

Banca trebuie să prezinte în notele la situaţiile financiare, cel puţin următoarele informaţii referitoare 
la natura şi tipurile de tranzacţii cu părţile afiliate, separat pentru fiecare categorie de părţi afiliate: 

• natura relaţiei între părţi şi informaţii privind tranzacţiile şi soldurile; 
• volumul tranzacţiilor; 
• valoarea soldurilor, termenii/ condiţiile acestora, inclusiv dacă sunt garantate; 
• provizioane şi cheltuieli privind creanţele incerte sau îndoielnice. 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

4.1. Prezenta politică întră în vigoare din data de 01.01.2014 

 


