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I Dispozi ii generale
1.1. Scopul Politicii de contabilitate

1.1.1. Scopul Politicii de contabilitate (în continuare – Politica) consta în crearea
unui mecanism adecvat de evidenta a opera iunilor financiar-contabile care sa
permit  ob inerea informa iilor necesare utilizatorilor.

1.1.2. Politica de contabilitate este aplicabila entit ilor func ionale din Centrala i
unitatilor teritoriale ale B ncii Comerciale Romane Chi in u S.A. (în
continuare - Banca).

1.2. Documente de referin
- Standardele na ionale i interna ionale de contabilitate;
- Standardele interna ionale de raportare financiara;
- Legea contabilit ii nr.113-XIV din 24.04.2007;
- Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997;
- Planul de conturi al evidentei contabile în b nci i alte institu ii financiare

din RM nr.55/11-01 din 26.03.1997;
- Regulamentul BNM privind organizarea contabilit ii în b ncile din

Republica Moldova, nr.238 din 10.10.2002;
- Regulamentul BNM cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor

condi ionale i formarea reducerilor pentru pierderi la active i
provizioanelor pentru pierderi la angajamentele condi ionale, nr. 224 din
30.08.2007;

Politica de contabilitate reprezint  o parte componenta a sistemului de evidenta
contabila în Banca i este aplicata în concordan a cu alte acte normative cu privire
la evidenta contabila.

1.3. Defini ii:
Politica de contabilitate – totalitatea principiilor, conven iilor, regulilor i

tehnologiei de realizare a procedeelor, adoptate de c tre conducerea B ncii
pentru tinerea contabilit ii i întocmirea rapoartelor financiare.

Rapoarte financiare – procedee de generalizare documentara privind starea i
schimbarea situa iei patrimoniale i financiare, fluxul capitalului propriu i
mijloacelor b ne ti ale B ncii in perioada de gestiune.

Utilizatorii rapoartelor financiare – persoane juridice i fizice, interesate în
informa ia privind activitatea economica-financiara a B ncii: investitorii,
ac ionarii, creditorii (actuali i poten iali), furnizorii, lucr torii B ncii,
autorit ile fiscale i administrative, etc.

II Organizarea si tinerea eviden ei contabile
2.1. R spunderea pentru organizarea i tinerea evidentei contabile i raportarea

financiara revine Comitetului executiv al B ncii, care este obligat:
- sa organizeze i sa asigure tinerea contabilit ii în mod continuu;
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- sa asigure elaborarea i respectarea politicii de contabilitate în conformitate
cu cerin ele Legii contabilit ii, ale S.N.R.F. i S.N.C.;

- sa asigure elaborarea i aprobarea procedeelor interne privind contabilitatea
de gestiune, formularelor documentelor (în caz de necesitate), regulilor
circula iei documentelor i tehnologiilor de prelucrare a informa iei
contabile;

- sa asigure întocmirea i prezentarea la timp, completa i corecta a
documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de
Ministerul Finan elor, precum i integritatea i p strarea acestora conform
cerin elor stabilite de lege;

- sa organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
- sa asigure documentarea faptelor economice ale B ncii i reflectarea

acestora in contabilitate;
-  asigure întocmirea i prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu

cerin ele legale;
- sa asigure respectarea actelor normative în vigoare.

2.3. Contabilul sef al B ncii asigura:
- controlul privind reflectarea in conturile contabile a tuturor opera iunilor

economice efectuate în toate subdiviziunile structurale ale B ncii;
- respectarea principiilor metodologice de organizare a evidentei contabile;
- prezentarea informa iei operative în baza înscrierilor contabile;

Cerin ele contabilului ef cu privire la confirmarea documentara a opera iunilor i
prezentarea în contabilitate a documentelor justificative sunt obligatorii pentru to i
salaria ii B ncii

2.4. Toate actele care servesc drept temei pentru primirea i predarea valorilor
materiale, mijloacelor b ne ti, precum i privind datoriile de decontare, creditare i
financiare se semneaz  de dou  persoane cu drept de semn tur : prima semn tur
apar ine Pre edintelui B ncii sau altei persoane împuternicite, a doua -
contabilului- ef sau altei persoane împuternicite.

2.5. Banca utilizeaz  sistemul de evidenta prin reflectarea opera iunilor în partida dubla
i în partida simpla, în dependenta de caracterul opera iunilor efectuate.

Opera iunile economice se perfecteaz  prin documentele primare tip, i prin
formulare elaborate de Banca.
Contabilitatea se ine în limba de stat i în moneda na ionala.

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

- stabilirea existentei efective a mijloacelor fixe, activelor nemateriale,
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investi iilor financiare, stocurilor de m rfuri si materiale, mijloacelor
ne ti, crean elor si datoriilor, activelor în curs de execu ie, etc.;

- verificarea integrit ii bunurilor;
- stabilirea bunurilor neutilizate;
- verificarea condi iilor de p strare a bunurilor.

III Principiile contabile de întocmire a situa iilor financiare
3.1. Principiile de baza pentru dezv luirea situa iilor financiare sunt urm toarele:

Principiul prudentei, potrivit c ruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de
activ i a veniturilor, respectiv subevaluarea obliga iunilor i a cheltuielilor,
inând cont de deprecierile, riscurile i pierderile posibile generate de

desf urarea activit ii exerci iului financiar curent sau anterior;
Principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplic rii

metodelor i normelor privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate i
prezentarea elementelor patrimoniale i a rezultatelor, asigurând
comparabilitatea in timp a informa iilor contabile;

Principiul continuit ii activit ii, potrivit c ruia se presupune ca Banca î i
continua in mod normal func ionarea într-un viitor previzibil, f  a intra în stare
de lichidare sau de reducere sensibila a activit ii;

Principiul independentei exerci iului, care presupune delimitarea în timp a
veniturilor i cheltuielilor aferente activit ii pe m sura angaj rii acestora i
trecerii lor la rezultatul exerci iului la care se refera;

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului potrivit c ruia
tranzac iile i evenimentele se prezint  în conformitate cu con inutul i realitatea
economica i nu numai cu forma lor juridica;

Principiul necompens rii potrivit c ruia elementele de activ i de pasiv trebuie sa
fie evaluate i înregistrate în contabilitate separat, nefiind admisa compensarea
între posturile de activ i cele de pasiv ale bilan ului, precum i între veniturile si
cheltuielile din contul de rezultate.

IV Procedeele de baza ale evidentei contabile

4.1. Mijloace b ne ti
4.1.1. 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 );
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- numerarul în casieria B ncii (moneda national  si valuta strain ).
4.1.2. 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 in
moneda national  la valoarea recalculat  la cursul oficial al BNM la data intocmirii
raportului.

4.2. Valori mobiliare
4.2.1. Banca investe te mijloace b ne ti în valori mobiliare de stat i certificatele B ncii

Na ionale. Clasificarea valorilor mobiliare se efectueaz  la momentul
achizi ion rii.

4.2.2. Portofoliul valorilor mobiliare pentru tranzac ii i vânzare include valorile
mobiliare cump rate pentru vânzare i valori mobiliare achizi ionate pe termen
scurt cu scopul de a ob ine profit din fluctua iile pre ului sau ale marjei.
Valorile mobiliare pentru tranzac ii i vânzare sunt recunoscute ini ial la pre ul de
cump rare. Dup  recunoa terea ini iala valorile mobiliare pentru vanzare sunt
evaluate la valoarea justa.

4.2.3. Portofoliul valorilor mobiliare investi ionale include valorile mobiliare p strate
pân  la scadenta lor.
Valorile mobiliare investi ionale sunt recunoscute ini ial la valoarea justa cu
reflectarea în conturi separate a valorii nominale, valorii scontului sau primii.
Amortizarea sconturilor i primelor se efectueaz  prin metoda liniar  cu reflectarea
în contabilitate zilnic.

4.2.4. Calcularea dobânzii aferent cuponului la valori mobiliare se efectueaz  conform
metodei de calcul.

4.3. Credite
4.3.1. Evidenta creditelor se tine separat pentru fiecare contract dup  destina ie i dup

termene de rambursare. Creditele generate de Banca sunt reflectate în evidenta
contabila la valoarea justa (datoria neachitata).

4.3.2. Creditele se împart în:
- credite în stare de acumulare;
- credite în stare de neacumulare.

Creditul in stare de acumulare este creditul la care toate pl ile au fost achitate la
termen i la care se aplica sporirea dobânzii. Creditul la care plata nu a fost achitata
in termen de pân  la 60 zile de asemenea se considera credit in stare de acumulare.
Creditul in stare de neacumulare se considera creditul la care nu a fost achitata
plata mai mult de 60 de zile i/sau creditul clasificat dubios sau compromis.
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4.3.3. Dobânda calculata aferenta creditelor acordate se reflecta în contabilitate zilnic.
Calcularea dobânzii înceteaz  la momentul trecerii creditului în stare de
neacumulare.

4.3.4. Zilnic pentru fiecare credit Banca recalculeaz  contul Reduceri pentru pierderi la
credite în modul determinat de BNM. Trimestrial (dar nelimitându-se) si la data
acord rii creditului Banca clasifica creditele dup  categorii conform normelor
stabilite de BNM.
In cazul mic or rii m rimii calculate a contului Reduceri pentru pierderi la credite
fata de m rimea formata, restituirea mijloacelor se efectueaz  pe acelea i conturi
din care a fost format contul Reduceri pentru pierderi la credite.

4.3.5. Creditul compromis se trece la sc deri din contul Reduceri pentru pierderi la
credite. Daca dup  trecerea la sc deri a creditului compromis, B ncii i-au fost
rambursate în întregime sau par ial datoriile la credit, suma respectiva va restabili
contul Reducerilor pentru pierderi la credite.

4.4. Opera iunile in valuta str ina
4.4.1. Zilnic mijloacele în valuta str ina se recalculeaz  la cursul oficial al leului

moldovenesc stabilit de Banca Na ionala a Moldovei pentru a fi exprimate în lei
moldovene ti. Reevalu rii se supun toate activele i obliga iunile exprimate în
valuta str ina.

4.4.2. Tranzac iile în valuta str ina se reflecta in evidenta la data valutarii i la rata de
schimb, stipulate de par i-participante. Diferen ele de curs care rezulta din aceste
tranzac ii se înregistreaz  la venituri sau cheltuieli la data valutarii, folosindu-se
rata de schimb a valutelor tranzac ionate fa  de leul moldovenesc la dat .

4.5. Active materiale pe termen lung
4.5.1. Active materiale pe termen lung se înregistreaz  în contabilitate i se reflecta în

rapoartele financiare la valoarea de intrare diminuata cu valoarea uzurii calculate.
Evidenta activelor materiale în curs de execu ie se tine la valoarea contractului.
Activele materiale se estimeaz  la valoarea de intrare care este egala cu pre ul de
cump rare plus impozitele, taxele, cheltuieli directe pentru aducerea acestora in
stare de lucru.

4.5.2. Cheltuieli pentru repara ie capitala în urma c reia se m re te avantajul economic
i/sau durata de exploatare a obiectului se considera ca investi ii capitale i se trec

la majorarea valorii de bilan  a obiectului reparat.
4.5.3. Activul se supune reevalu rii in cazul când valoarea de bilan  difer  considerabil

de valoarea venala. Reevaluarea se efectueaz  pe baza dispozi iei emisa de
executivul Bancii i în modul stabilit de prevederile legale. Rezultatele financiare
constatate în urma reevalu rii se reflecta în capitalul B ncii.
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4.5.4. Veniturile sau pierderile din vânzarea mijloacelor fixe se reflecta în Raportul
privind rezultatele financiare.

4.5.5. Uzura mijloacelor fixe se calculeaz  dup  metoda liniara. Durata de func ionare se
stabile te de Banca, în mod independent, inând cont de experien a de lucru cu
asemenea active, starea reala a obiectelor. Uzura mijloacelor fixe se calculeaz
începând cu luna care urmeaz  dup  luna intr rii (punerii în func iune) a acestora.

4.6. Active nemateriale
4.6.1. Active nemateriale se înregistreaz  în contabilitate i se reflecta în rapoartele

financiare la valoarea de intrare diminuata cu valoarea amortiz rii calculate.
Evidenta activelor nemateriale în curs de execu ie se tine la valoarea contractului.
Activele materiale se estimeaz  la valoarea de intrare care este egala cu pre ul de
cump rare plus taxele vamale, precum i toate cheltuielile direct atribuite preg tirii
activului pentru utilizarea dup  destina ie.

4.6.2. Activul nematerial se constat  ca activ (se contabilizeaz ) în cazul în care:
- exist  o certitudine întemeiat  c  Banca va ob ine in urma utiliz rii lui un

avantaj economic (profit);
- valoarea activului poate fi determinata cu un grad înalt de certitudine.

Dac  aceste condi ii nu pot fi îndeplinite, consumurile aferente procur rii activului
nematerial se constat  ca cheltuieli ale perioadei de gestiune.

4.6.3. Amortizarea activelor nemateriale se calculeaz  dup  metoda liniara. Durata de
func ionare se stabile te de Banca, în mod independent. Amortizarea activelor
nemateriale se calculeaz  începând cu luna care urmeaz  dup  luna intr rii (punerii
in ac iune) a acestora. Amortizarea activelor nemateriale în curs de execu ie nu se
calculeaza.

4.7. Stocuri de m rfuri si materiale
4.7.1. Stocurile de m rfuri i materiale se contabilizeaz i se reflecta în rapoartele

financiare la valoarea de intrare. In componenta stocurilor de m rfuri i materiale
se includ:

- materialele destinate consumului i prest rii serviciilor
- obiecte de mica valoare i scurta durata (OMVSD).

4.7.2. Materialele destinate consumului se raporteaz  la cheltuieli pe m sura utiliz rii
acestora.
OMVSD valoarea c rora este mai mica de ½ din plafonul stabilit (3000 lei)
urmeaz  sa fie casate la cheltuieli pe m sura pred rii acestor obiecte în exploatare.
La OMVSD valoarea c rora dep te de ½ din plafonul stabilit (3000 lei) pe

sura pred rii acestora în exploatare
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4.8. Reduceri pentru pierderi la active (care nu sunt credite) si provizioane
pentru pierderi la angajamente condi ionale

4.8.1. In timpul desf ur rii activit ii sale Banca prime te i emite obliga iuni de
procurare a valutei str ine i valorilor mobiliare, de primire a creditelor in viitor, de
vânzare a valutei str ine i valorilor mobiliare, de acordare creditelor in viitor
i/sau ofer  scrisori de garan ie i deschide acreditive pentru clien i. Riscul asumat

în acordarea scrisorilor de garan ie este asem tor celui care rezulta din acordarea
creditelor. Toate acreditivele i garan iile eliberate de Banca au la baza asigur ri
sub diferite forme.

4.8.2. Activele (care nu sunt credite) i angajamentele condi ionate se evalueaz  de Banca
si se includ in categoria de risc corespunz toare. Reduceri pentru pierderi la active
(provizioane pentru pierderi la angajamente condi ionale) sunt estimate pentru
fiecare categorie de activ (angajament condi ional) în m rime conform prevederilor
BNM.
Clasificarea activelor (angajamentelor condi ionale) se efectueaz  trimestrial i la
necesitate (înregistrare/casare activului (angajamentului condi ionat), modificarea
valorii acestora sau condi iilor de clasificare).

4.8.3. Mijloacele rezervate in contul reducerilor pentru pierderi la active se utilizeaz
pentru acoperirea activelor clasificate compromise.
La data apari iei evenimentelor cauzate de onorarea obliga iunilor emise de c tre
Banca sau celor primite de Banca, sumele respective influen eaz  activele i/sau
obliga iunile B ncii i se reflecta in bilan ul contabil la data scadentei (execut rii)
acestora.

4.9. Crean e
4.9.1. Crean ele create în rezultatul activit ii B ncii se înregistreaz  în contabilitate la

valoarea nominala la data efectu rii tranzac iei. Evidenta crean elor se tine separat
pe fiecare debitor.

4.9.2. Crean ele expirate, se caseaza din contul reducerilor pentru piederi la active si/sau
se raporteaz  la pierderi în baza deciziei executivului B ncii.

4.10. Obliga iuni
4.10.1. Obliga iunile B ncii includ:

- resurse atrase de la persoane fizice si juridice, sub forma depozitelor la
vedere i/sau la termen;

- decontarile cu bugetul de stat si bugetele locale (impozite, taxe, etc);
- decontari cu alte persoane fizice si juridice, inclusiv personalul Bancii;
- depozite si credite de la alte banci;
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- dobanda calculata la obligatiuni (se calculeaza si se contabilizeaza zilnic)

4.11. Venituri, cheltuieli i determinarea venitului net
4.11.1. Veniturile i cheltuielile B ncii din dobânzi se reflecta in contabilitate i în

rapoartele financiare respectând principiul de contabilitate – specializarea
exerci iilor, adic  în perioada la care acestea se refera, indiferent de momentul
încas rii/pla ii efective a mijloacelor b ne ti.

4.11.2. Veniturile i cheltuielile B ncii neaferente dobânzilor se constata i se reflecta în
contabilitate în perioada în care s-au produs.
Cheltuielile de deplasare, reprezentanta si alte cheltuieli similare sa reflecta in
evidenta in baza documentelor justificative.
Comisioanele si taxele percepute de la clien i se reflecta la venituri la momentul
prest rii serviciilor. Comisioanele i taxele pl tite de Banca se reflecta la cheltuieli
la momentul efectu rii tranzac iilor.
Indicii financiari privind veniturile i cheltuielile B ncii de reflecta în Raportul
privind rezultatele financiare pentru perioada gestionara respectiva.

4.11.3. Cheltuieli anticipate se reflecta in evidenta contabila in articole separate i se trec
la cheltuieli pe m sura survenirii perioadei la care se refera. Cheltuielile anticipate
includ:

- abonarea de literatura de specialitate si publica iile periodice (ziare,
reviste);

- plata pentru arenda transferata în avans;
- plata în avans companiilor publicitare;
- formular tipizat de document primar de stricta evidenta;
- alte pla i în avans pe un termen mai mare de trei luni.

4.11.4. Venitul net este determinat ca diferen a dintre veniturile i cheltuielile B ncii,
inclusiv venituri si cheltuieli excep ionale, impozitul pe venit, indiferent de data
încas rii sau pla ii a acestora.

4.12. Impozit pe venit
4.12.1. Venitul impozabil si suma impozitului pe venit se calculeaz i se achita în

conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
In caz daca potrivit legisla iei fiscale se aplica rata zero, pl ile în avans a
impozitului pe venit nu se efectueaz .

4.12.2. Diferen ele permanente i temporare apar datorita deosebirilor dintre regulile
calcului venitului impozabil în conformitate cu legisla ia fiscala i regulile de
determinare a venitului contabil stabilite de standarde. In evidenta diferen ele se
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reflecta in suma calculata pe baza cotei stabilite de Codul Fiscal.

V Rapoartele financiare
5.1. Banca întocme te urm toarele rapoarte financiare (conform S.N.C. 30 „Dezv luiri in

rapoartele financiare ale b ncilor licen iate”):
- raportul privind rezultatele financiare;
- bilan ul contabil;
- raportul privind fluxul mijloacelor b ne ti;
- raportul privind fluxul capitalului propriu;
- note explicative.

VI Dispozi ii finale
6.1. Politica de Contabilitate intr  în vigoare din data de 01 ianuarie 2009.
6.2. Politica B ncii poate fi modificata în cazul:

- modific rii legisla iei;
- modific rii reglementarilor normative în contabilitate;
- elabor rii procedeelor noi de contabilitate;
- reorganiz rii B ncii.


