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I. Dispozitii generale

  Politica de contabilitate reprezintă unul din documentele esenţiale şi 
obligatorie, care reglementează sistemul  ţinerii evidenţei contabile, întocmirea 
rapoartelor financiare în BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.  şi este aprobată de 
Consiliul Băncii.

         Politica de contabilitate a BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. este 
elaborată  în conformitate cu  cerinţele: 

• Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
• Legii contabilităţii   nr.113-XVI din 27.04.2007 cu completările şi 

modificările ulterioare;
• Regulamentului  privind  organizarea  contabilităţii  în  băncile  din 

Republica Moldova N 238 din 10.10.2002;
• Planului de conturi al  evidenţei  contabile în  băncile licenţiate din 

RM cu complectările și modificările ulterioare;
• Codului   Fiscal  nr.1163-XIII  din  24.04.1997  cu  completările  şi 

modificările ulterioare;
• Catalogului  mijloacelor  fixe  şi  activelor  nemateriale  aprobat  prin 

Hotărarea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003 și altor acte 
normative în vigoare.

Politica   de  contabilitate  reprezintă  totalitatea a  conceptelor  de  bază, 
caracteristicilor calitative,  principiilor  şi normelor de organizare şi tеhnologiei 
de  realizare  a  procedeelor  pentru  ţinerea  contabilităţii  şi  întocmirea 
Rapoartărilor Financiare în conformitate cu Standardele Internaționale.

Politica  de  contabilitate  este  elaborată  cu  respectarea  conform 
următoarelor principii:

a) continuitatea activităţii;
b) contabilitatea de angajamente;
c) permanenţa metodelor;

d) separarea patrimoniului și datoriilor;
e) necompensarea;
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f) consecvenţa prezentării;
g)    prudenţa

Rapoartele financiare  trebuie să corespundă următoarelor  caracteristici 
calitative:

a)inteligibilitatea;
b) relevanţa;
c) credibilitatea;
d) comparabilitatea;
Politica de contabilitate a băncii asigură:
• Plentitudinea reflectării în evidenţa contabilă a tuturor factorilor 

activităţii economice;
• Reflectarea  în  timp  util  a  factorilor  activităţii  economice  în 

evidenţa şi în rapoartele financiare;
• Egalitatea  datelor  evidenţei  analitice  cu  rulajele  şi  soldurile  la 

conturile evidenţei sintetice;
• Ţinerea raţională şi economică a evidenţei contabile reeşind din 

condiţiile activităţii economice şi a mărimii băncii.
Contabilitatea se ţine în limba de stat şi în monedă naţională. 
Contabilitatea  faptelor  economice  efectuate  în  valută  se  ţine  atît  în 

moneda naţională, cît şi în valută străină, potrivit standartelor de contabilitate. 

                              
II.        Evidenţa contabilă

Contabilitatea  în Bancă reprezintă un sistem reglementat  de colectare, 
înregistrare  şi  generalizare  a  informaţiei  privind  activele,  obligaţiunele, 
capitalul, veniturile şi cheltuielele băncii, mişcarea acestora prin contabilizarea 
totală,  neintreruptă a tuturor operaţiunilor economice şi financiare. 

Preşedintele Băncii  este  responsabil  de  ţinerea  evidenţei  contabile  şi 
raportarea financiară.

Preşedintele Băncii este obligat  :  
a) să organizeze şi să asigure ţinerea contabilităţii în mod continuu;
b) să  asigure  elaborarea  şi  respectarea  politicii  de  contabilitate  în 

conformitate cu cerinţele  S.I.R.F;
c) să asigure elaborarea şi aprobarea:
-planului de conturi contabil de lucru;
-procedeelor interne privind contabilitatea de gestiune;
-formularelor  documentelor  primare  şi  registrelor  contabile,  în  cazul  lipsei 
formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile Băncii;
-regulilor circulaţiei documentelor şi tehnologiei  de prelucrare a informaţiei 
contabile;  
               d) să asigure întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a 
documentelor  primare,  a  registrelor  contabile  conform regulilor  stabilite  de 
Ministerul  Finanţelor,  precum  şi  integritatea  şi  păstrarea  acestora  conform 
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cerinţelor Organului de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului 
Arhivistic al Republicii Moldova;
e) să organizeze sistemul de control intern, inclusiv efectuarea inventarierii;
f) să asigure documentarea faptelor eonomice ale Băncii şi reflectarea acestora 
în contabilitate;
g) să asigure respectarea actelor normative în vigoare;
h) să asigure întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu 
standardele de contabilitate.

Preşedintele   Băncii are dreptul:   
a)să numească şi să elibereze din funcţie contabilul-şef în conformitate 

cu prevederile Codului muncii.
b) să constituie secţii de contabilitate ca subdiviziuni interioare conduse 

de contabilul-şef care se subordonează  nemijlocit conducătorului.  
Contabilul-şef  este  responsabil  pentru  elaborarea  politicii  de 

contabilitate. 
     Contabilul-şef   poartă răspunderea pentru  :  
-corespunderea  şi  controlul  reflectării  în  evidenţa  contabilă  a  tuturor 

operaţiunilor economice şi financiare efectuate în toate subdiviziunele structurale 
ale Băncii;

-elaborarea  şi  respectarea  principiilor  metodologice  de  organizare  a 
evidenţei contabile.

-prezentării informaţiei operative. 
     Contabilul-şef  este în drept  :     
-să  stabilească  responsabilităţile de serviciu  pentru colaboratori  aflaţi  în 

subordine.
-să  examineze  şi  să  vizeze  contractele  pentru  executarea  lucrărilor  şi 

prestarea serviciilor. 
       Organizarea şi ţinerea contabilităţii  în BC „BANCA SOCIALĂ” SA 

este asigurată de următoarele principii:
-evidenţa documentară  şi  reflectarea obligatorie  în contabilitate a tuturor 

operaţiunilor efectuate;
-evaluarea  şi  evidenţa  bunurilor,  investiţiilor  financiare,  datoriilor  şi 

obligaţiunilor;
-asigurarea compatibilităţii datelor evidenţei sintetice şi analitice; 
-inventarierea  activelor  şi  obligaţiunilor  cu  scopul  reflectării  corecte  a 

datelor în evidenţa contabilă.
Contabilitatea  bancară  este  forma  evidenţei  economice  care  pe  baza 

principiilor  partidei  duble  şi  a  egalităţii  bilanţiere  urmăreşte,  înregistrează  şi 
controlează patrimoniul băncii în dinamica modificării şi transformării acestuia.

Veniturile  şi  cheltuielele  băncii  se  recunosc  şi  se  reflectă  în  rapoartele 
contabile şi financiare în perioada în care au avut loc, indiferent de timpul real în 
care au fost incasate sau eliberate mijloacele băneşti.  

De banca se întocmeşte balanţa  rulajelor şi  soldurilor zilnic, lunar şi anual, 
care  se semnează de conducător şi contabilul-şef.
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Contabilitatea sintetică reprezintă înregistrarea datelor către bancă şi reflectă 
fluxurile  financiar-monetare  determinate  de  activitatea  titularilor  de  conturi  ai 
băncii,  precum  şi  fluxurile  generale  privind  activitatea  băncii  şi  îndeplineşte 
funcţia  ca infomaţie  de bază la întocmirea rapoartelor financiare. Contabilitatea 
sintetică  este  principala  sursa  de  date  statistice  şi  principalul  instrument  de 
verificare a autenticităţii, corectitudunii întocmirii rapoartelor financiare.

Contabilitatea  analitică  reprezintă  înregistrarea  cronologică,  în  baza 
documentelor justificative, a operaţiunilor zilnice ale titularilor de conturi, precum 
şi a operaţiunilor economice şi financiare privind activitatea băncii.

Toate conturile deschise se înregistrează în Registrul conturilor analitice. 
Decontările  între  filialele  Băncii  se  efectuează  prin  conturile  „Nostro”  şi 

„Loro”.  
Banca  utilizează  formulare  tipizate  de  documente  primare  de  strictă 

evidenţă,  aprobate  de  Ministerul  Finanţelor.  În  lipsa  formularelor  tipizate  se 
utilizează formulare de documente, aprobate de către organul  executiv al băncii cu 
respectarea cerinţelor.

Datele  din  documentele  primare  şi  centralizatoare  se  înregistrează,  se 
acumulează şi se prelucrează în registrele contabile.

Registrele de contabilitate se întocmesc pe măsura efectuării operaţiunilor. 
  Registrele  contabile  se  întocmesc  pe  suport  de  hărtie  sau  în  forma 

electronică. 
Registrele contabile obligătorii sînt:  Balanţa de verificare, extrasele din cont 

şi  alte  registre  centralizatoare,  care  servesc  drept  bază  pentru  întocmirea 
rapoartelor financiare.

    Banca  efetuează  inventarierea  patrimoniului băncii în fiecare an, sau în 
alte  situaţii  prevăzute  de  actele  normative.  Inventarierea  are  scop  principal 
stabilirea  situaţiei  reale  şi  cuprinde  toate  elementele  patrimoniale,  precum  şi 
bunurile deţinute cu orice titlu aparţinînd altor persoane juridice sau fizice.

 Controlul  privind  corectitudinea  reflectării  în  evidenţa  contabilă  a 
operaţiunilor efectuate de bancă se efectuează de către auditul intern şi extern.

Răspunderea  pentru  organizarea  şi  aplicarea  controlului  intern  o  poartă 
Preşedintele Băncii.

Controlul intern urmăreşte  respectarea corectitudinii  utilizării  şi  reflectării 
mijloacelor financiare şi materiale, respectarea circuitului documentelor în bancă 
conform uzanţelor interne şi prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi existenţa, 
respectarea  procedurilor  de  control  intern  pentru  asigurarea  veridicităţii  datelor 
reflectate în evidenţa contabilă.    

Inregistrările  contabile  efectuate  greşit  se  corectează  cu  permisiunea 
contabilului-şef sau persoanei împuternicite  prin nota de contabilitate  întocmită în 
baza documentelor justificative. Inregistrarea contabilă a corectărilor se efectuează 
în ziua depistării.

 
Cerinţe generale aferente elementelor situaţiilor financiare
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Activele  şi  datoriile  nu  vor  fi  compensate,  cu excepţia  cazului  în  care 
compensarea este cerută sau permisă de un Standard sau o Interpretare.

  Veniturile şi cheltuielile pot fi compensate numai şi numai când:
• un Standard sau o Interpretare permit asemenea compensare, sau
• profiturile şi pierderile apar dintr-un grup de tranzacţii similare şi nu 

sunt semnificative.
Un activ financiar şi o datorie financiară pot fi compensate, iar valoarea 

netă va fi prezentată în bilanţ atunci, şi numai atunci când Banca în mod curent 
are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute, şi intenţionează fie să le 
deconteze pe o bază netă, fie să realizeze activul şi să stingă obligaţia simultan.

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

III. Numerar si echivalente 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,  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.

IV. 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.

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 
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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 Bancii, 
nu se repetă şi nu ar fi putut fi anticipat în mod rezonabil de către Bancă.

Valori  mobiliare  de  stat  (VMS)  şi  certificatele  BNM sunt  clasificate  de 
bancă ca investiţii deţinute pînă la scadenţă. VMS sunt reclasificate în totalitate ca 
investiţii disponibile pentru vînzare în cazul când:

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

b) între data vînzării şi data scadenţei VMS vîndute sunt mai mult de 90 zile.

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

Valori mobiliare   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

Valori mobiliare   disponibile pentru vânzare sunt recunoscute iniţial la cost   
plus cheltuielile aferene tranzacţei de achiziţie. 

Evaluarea ulterioară

După recunoaşterea iniţială, Banca evaluează valori mobiliare 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.
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b) un  câştig  sau  o  pierdere  dintr-o investiţie disponibil  în  vederea 
vânzării  se recunoaste  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. 

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. 

În operaţiunele REPO preţul valorilor mobiliare se stabileşte în prealabil. 
Acordul  de  vănzare  cu  răscumpărare   ulterioară  „REPO”  prezintă  un 

contract de vînzare a valorilor mobiliare cu răscumpărarea ulterioară.
Operaţiunea „REPO” înseamnă, că o bancă împrumută mijloacele băneşti 

altei bănci prin procurarea valorilor mobiliare.
Dacă operaţiunea „REPO” prezintă  o  formă de împrumut,  atunci  acordul 

„REPO-invers” privind procurarea cu revînzarea ulterioară a valorilor mobiliare 
este  o  formă  de  acordare  a  creditelor.  Împrumutantul  care  a  vîndut  valorile 
mobiliare cu condiţia de a le răscumpăra, plăteşte cumpărătorului la răscumpărare 
dobînda pentru mijloacele băneşti primite.

În operaţiunra „REPO” preţul la valorile mobiliare sînt fixate anterior. Preţul 
de piaţă a acestora prezintă o formă de împrumut, atunci acordul „REPO-invers” 
privind procurarea cu revînzarea valorilor mobiliare poate fi reflectat la conturile 
Memorandum,  reevaluarea  valorii  lor  nu  se  efectuează.   Vînzarea  valorilor 
mobiliare  prelungeşte  calcularea  veniturilor  aferente  dobînzilor  pe  cupon,luind 
asupra  sa  tot  riscul  privind  schimbarea  preţului  de  piaţă  a  valorilor  mobiliare 
vîndute în cadrul operaţiunilor „REPO”.    

Evidenţa creditelor şi reducerilor pentru pierderi la credite, angajamentelor 
condiţionale creditare.

 
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. 
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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 (spre exemplu, plata în avans), 
dar  nu  se  iau  în  calcul  pierderile  viitoare  din  creditare.  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. 

Evidenţa  creditelor  se  clasifică  după  destinaţie  şi  după  termene  de 
rambursare şi se ţine la valoarea datoriei rămase în corespundere cu prevederile 
Regulamentului privind creditarea împrumutătorilor băncii, Planului de conturi, cu 
modificările ulterioare.

Recunoaştere şi derecunoaştere

Banca recunoaşte un credit 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. 
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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   creditelor  

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 
de actualizare care reprezintă rata dobânzii de piaţă pentru credite similare. 

În circumstanţele în care rata dobânzii stipulată în contractul de credit nu 
diferă cu mai mult de 5  puncte procentuale de rata dobânzii medie la creditele 
similare  acordate  de  Bancă,  se  va considera  că  valoarea justă  a  creditului  este 
apropiată  de  valoarea  contractuală  a  lui  minus  comisionul  de  acordare  şi  alte 
comisioane aferente. 

În circumstanţele în care rata dobânzii stipulată în contractul de credit diferă 
cu mai mult de  5 puncte procentuale de rata dobânzii medie la creditele similare 
acordate de Bancă, se calculează valoarea justă a fluxurilor de numerar. Deoarece 
în condiţii normale Banca nu oferă frecvent astfel de credite persoanelor neafiliate, 
înregistrarea diferenţei dintre valoarea justă şi valoarea contractuală a creditului se 
va efectua doar în cazul  în care diferenţa dintre aceste  două va depăşi  5% din 
portofoliul creditar al Băncii. În caz contrar, creditul se înregistrează la valoarea lui 
contractuală minus comisioanele aferente.

Pentru creditele acordate personalului în cazul în care rata dobânzii stipulată 
în contractul de credit diferă cu mai mult de 5  puncte procentuale de rata dobânzii 
medie la creditele similare acordate de Bancă, creditul va fi recunoscut la valoarea 
lui justă, diferenţa fiind recunoscută ca discount la credit şi recunoscută imediat ca 
cheltuială.

Evaluarea ulterioară a   creditelor  

Ulterior  recunoaşterii,  creditele  vor  fi  evaluate  la  costul  amortizat  minus 
provizioane pentru deprecierea creditelor. Comisioanele, disconturile şi primele se 
trec  la  venituri  sau  cheltuieli  conform  graficului  de  amortizare  calculat  la 
recunoaşterea creditului utilizând metoda dobânzii efective.

9



Deprecierea şi irecuperab  ilitatea creditelor  

Banca evaluează pentru fiecare perioadă de raportare măsura în care există 
vreo dovadă obiectivă că un activ financiar sau un grup de active financiare este 
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. 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 nicio 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. 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).  Toate  creditele  valoarea cărora 
este  mai  mare  de  2  %  din  totalul  valorii  creditelor  Băncii,  vor  fi 
considerate semnificative. 
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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. 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 creditului sau a dobânzilor, se vor 
mai considera următorii factori:

• 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 pe piaţa debitorului, de exemplu: dificultăţi 
cu  exportul  producţiei  din  cauza  închiderii  pieţelor  de  export;  scădere 
generală a nivelului de venituri în industria debitorului; etc.

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 şi 
a penalităţilor, sumele aşteptate din realizarea gajului) şi le va actualiza utilizând 
rata  dobânzii  efective  calculate  conform condiţiilor  iniţiale  ale  contractului  de 
credit. 

Evaluarea deprecierii colective a portofoliului de credite

În scopul evaluării colective a portofoliului de credite, Banca va forma 
grupuri de credite ce au caracteristici similare de risc. Creditele vor fi împărţite pe 
următoarele grupuri:
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1) Persoane fizice

2) Întreprinderi din domeniul agriculturii

3) Întreprinderi din domeniul construcţiilor

4) Alte întreprinderi.

În aceste grupuri vor intra atât creditele nesemnificative, cât şi cele 
semnificative, dar care nu au dovadă de depreciere. 

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 ratingului 
de credit al 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 profit.

       

VI. Evidenţa operaţiunilor în valută străină

Evidenţa   operaţiunilor cu valută străină se efectuează în corespundere 
cu Planul  de conturi,  Normele  de ţinere  a  contabilităţii  şi  decontările în valută 
străina  în  cadrul  BC  „BANCA  SOCIALĂ”S.A.,  Regulamentul  privind 
reglementarea valutară pe teritoriul RM, cu modificările ulterioare.

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

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.

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 
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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.

VII. Evidenţa activelor materiale şi nemateriale.

a) Evidenţa imobilizarilor corporale
 

Imobilizările corporale sunt elemente corporale cu valoarea mai mare de 3,000 lei, 
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; 
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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.

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. 
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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  şi  amortizează  separat 
fiecare astfel de parte. Partea este considerată semnificativă dacă valoarea iniţială a 
piesei de schimb depăşeşte suma de  3,000 de lei moldoveneşti şi o amortizează 
separat. 

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 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 25-50 ani
Modernizarea  activelor  deţinute  în 
arendă      

1-10 ani

Ehipamente şi instalaţii 4-8 ani
Calculatoare 4 ani
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Autoturizme 5 ani
Bancomate 4 ani

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.

Reevaluarea
Rezultatele reevăluării obiectului mijloacelor fixe după constatarea acestuia 

ca activ se reflectă în felul următor:
-suma majorării valorii de bilanţ se trece la majorarea capitalului propriu în 

contul de bilanţ  3551 „Diferenţa din reevaluarea imobilizărilor corporaler”,
-suma reducerii valorii de bilanţ se trece la cheltuieli 

Aceste modificări ale valorii de bilanţ sînt reflectate pe fiecare activ în parte. 
 Este interzisă compensarea reducerii valorii de bilanţ din reevaluarea unui 

activ pe seama majorării valorii de bilanţ a altui activ. Cînd mijloacele fixe şi alte 
active pe termen lung sînt scoase din uz sumele majorării şi micşorării valorii de 
bilanţ  reflectate  anterior  ca  majorare  sau  mişcarea  a  capitalului  propriu  de  la 
evaluarea mijloacelor fixe sînt trecute respectiv la venituri şi cheltuieli a activelor 
materiale.

Evidenţa mijloacelor fixe se ţine pe grupele obiectelor de inventariere. 
Pentru  organizarea  evidenţei  şi  asigurarea  controlului  asupra  integrităţii 

mijloacelor fixe, fiecărui obiect i se atribuie număr de inventariere. Toată evidenţa 
mijloacelor  fixe  în  sistemul  băncii  se  ţine  centralizat  –  în  Banca  Centrală.  În 
filialele băncii evidenţa mijloacelor fixe se ţine în afara sistemului, pe cartele de 
inventariere şi rapoarte de inventariere.

b) Evidenţa imobilizarilor 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, 
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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.

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; 
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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 ani, iar pentru licenţe este conform termenului indicat în licenţă.

Cheltuiala cu amortizarea pentru fiecare perioadă se recunoaşte în profit sau 
pierdere.
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Casarea
O imobilizare necorporală este casată: 

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 ca diferenţă dintre încasările nete din cedare, daca există, şi valoarea 
contabilă a activului. Aceasta va fi recunoscută în profit sau pierdere atunci când 
activul este casat. Câştigurile nu se clasifica drept venituri.

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  testează  pentru 
depreciere imobilizările necorporale care nu sunt încă disponibile pentru utilizare, 
prin compararea valorii contabile cu valoarea recuperabilă. Testul de depreciere se 
desfăşoară în iecare an la data de 31 decembrie. 

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.
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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.

c) Evidenţa stocurilor

Stocurile sunt active cu valoarea până la 3,000 lei, indeferent de durata de 
exploatare sau cu o durată de serviciu mai mică de un an,  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. 

Pentru stocuri prețul cărora depășește ½ (1500) lei din valoarea minimă, la 
momentul eliberării de la depozit în exploatare se calculează uzura în mărimea de 
95% (100% din valoarea lor minus valoarea estimată în mărime de 5%). Obiectele 
a căror valoarea individuală este pînă la 1500 lei, se trec la cheltuieli pe măsura 
eliberării acestora de la depozit și punerii în expluatare.

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.
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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.

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.

d) Investitii 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. 

Exemple de investiţii imobiliare:
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a) 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.

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

c) 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, partea dată în chirie va fi reclasificată ca investiţie 
imobiliară doar dacă aceasta va f mai mare de 30% din suprafaţa totală a 
imobilului.

e) Active luate in posesie

Activele luate în posesie sunt reflectate în contabilitate la valoarea cea mai 
mica între soldul creditului in contul căruia activul se ia in posesie şi valoarea de 
piaţă a activului luat în posesie. În caz daca valoarea de piaţă a activului este mai 
mica decit soldul creditului – diferența se trece la cheltuieli imediat.

Activul luat in posesie nu se amortizează.

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  -   adica  estimează  luând  in 
consideraţie toata informaţia disponibila daca valoarea de bilanţ a activului luat in 
posesie nu este mai mare decit valoarea de piaţa.

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  in  mediul 
tehnologic, comercial, economic in care se utilizează activul;

Surse interne de informaţii

există probe ale uzurii fizice sau morale a activului.

Suplimentar,  Banca trebuie să estimeze perioada când activul va fi realizat. 
In cazul daca perioada de realizare este mai mare decât 12 luni,  activul luat in 
posesie  trebuie sa  fie  reflectat  in bilanț  la  valoarea discontata,  folosind rata  de 
actualizare,  care  va  fi  egala  cu  rata  medie  a  resurselor  atrase  de  catre  Banca. 
Perioada când activul va fi realizat  si rata de actualizare trebuie sa fie revizuite la 
sfârșitul fiecărui an financiar.

VIII. Depozite si imprumuturi

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 
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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. 

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  clienti,  valoarea  iniţiala  va  fi  egala  cu  suma 
contractuală a depozitului.

In cazul împrumuturilor de la bănci/institutii financiare, valoarea initiala va 
fi  egala  cu  valoarea  contractuala  a  creditului  minus  comsitioanele  de  acordare 
aferente, precum si minus cheltuielile de contractare a imprumutului  care pot fi 
direct  atribuibile  acestui  imprumut  (rambursarea  costurilor  expertilor  straini, 
cheltuieli de analiza etc).

Evaluarea ulterioară a datoriilor financiare

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

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.
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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 
contabilizeaza 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 
recunoaste 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.

IX. Provizioane, datorii contingente si 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
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b) o obligaţie actuală apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu 
este recunoscută.

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.
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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. 

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.

X. Contracte de garanţie financiară

Contractele  de garanţie financiară  sunt  contracte  care  obligă emitentul  să 
efectueze plăţi specifice pentru a rambursa posesorului o pierdere pe care o suportă 
deoarece un debitor nu şi-a achitat datoria la timp în conformitate cu stipulările 
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instrumentului  de  datorie.  Asemenea  garanţii  financiare  sunt  oferite  băncilor, 
instituţiilor  financiare  şi  altor  entităţi  din  partea  clienţilor  pentru  a  asigura 
împrumuturi, overdraft-uri şi alte facilităţi bancare.

Iniţial garanţiile financiare sunt recunoscute în situaţiile financiare la valoare 
justă la data la care garanţia a fost emisă. Ulterior recunoaşterii iniţiale, datoriile 
Băncii  sunt  estimate  ca  cea  mai  mare  valoare  dintre  valoarea  iniţială  minus 
amortizarea  calculată  pentru  recunoaşterea  în  contul  de  profit  şi  pierdere  a 
comisionului încasat conform metodei liniare pe durata de viaţă a garanţiei, şi cea 
mai bună estimare a cheltuielilor necesare pentru achitarea oricărei datorii apărute 
la  data  bilanţului.  Determinarea  acestor  estimări  se  bazează  atât  pe  experienţa 
anterioară  în  tranzacţii  similare  şi  pierderi  precedente,  cât  şi  pe  deciziile 
Conducerii Băncii. Orice majorare a datoriilor legate de aceste garanţii se reflectă 
în contul de profit şi pierdere în nota cheltuielilor operaţionale.

XI. Recunoasterea 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:
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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.

(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. 
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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. 

Pentru asigurarea rentabilităţii şi competitivităţii în teritoriul de amplasare, şi 
în scopul menţinerii bazei de clienţi filiala BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. în caz 
de excepţie este în drept de a elabora tarife proprii de deservire de decontare şi casă 
a clienţilor în dependenţă de particularităţile pieţelor locale de servicii bancare, 
care ulterior sunt aprobate de către conducerea băncii.

XII. Recunoasterea cheltuielilor
Cheltuielile  băncii  reprezintă  cheltuielile  ce  ţin  de  activitatea  băncii  care 

includ  în  sine  cheltuielile neaferente  dobînzilor,  pentru  retribuirea  muncii  şi 
defalcările obligatorii, cheltuieli administrative generale, rezervarea mijloacelor în 
contul  reduceri/provizioane  pentru  pierderi  la  activele  bilanţiere/angajamentele 
condiţionale, impozite şi taxe, plăţi pentru servicii, cheltuieli ce ţin de reducerea 
valorii de bilanţ a investiţiilor, cheltuielile de  amortizare,  sancţiunile, penalităţile, 
despăgubirile plătite şi alte tipuri de cheltuieli conform Standartelor naţionale de 
contabilitate.

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. 

Veniturile şi  cheltuielile  băncii  în evidenţa sintetică se reflectă în clasa 4 
"Venituri"  şi  clasa  5  "Cheltuieli"   conform  Planului  de  conturi  al  evidenţei 
contabile în băncile licenţiate din RM.

 Veniturile  şi  cheltuielile  băncii  în  evidenţa  sintetică  se  reflectă  în 
conturi analitice separate, care se deschid pentru fiecare tip de venituri şi cheltuieli 
în  conformitate  cu  structura  conturilor  BC  "BANCA  SOCIALĂ"  S.A.  Aceste 
conturi  analitice  ale  evidenţei  analitice  se  generalizează  la  conturile  evidenţei 
sintetice.

Venitul net al băncii se determină ca diferenţa dintre veniturile obţinute şi 
cheltuielile suportate.

XIII. Impozitare
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Impozitul pe profit este calculat în baza leislației Republicii Moldova și este 
recunoscut la cheltuieli în perioada în care este înregistrat profitul.

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.

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.
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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.

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 

b) direct în capitaluri proprii trebuie recunoscute în capitaluri proprii.

Calcularea impozitelor, taxelor se efectuează în conformitate cu prevederile 
Codul Fiscal.

Declaraţia  privind  impozitul  pe  venit  al  băncii  se  prezintă 
inspectoratului fiscal cu divizarea pe filiale.

Filialele  achită  de  sine  stătător   impozitele  locale.  Impozitele 
republicane  se  achită  în  mod  centralizat  pentru  întreg  sistemul  BC  "BANCA 
SOCIALĂ" S.A.
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XIV. BENEFICIILE ANGAJAŢILOR

Definiţii:

Beneficiile  angajaţilor sunt  toate  formele  de  contraprestaţii  acordate  de 
bancă  în  schimbul  serviciului  prestat  de  angajaţi.  Principiile  expuse  în  acest 
subcapitol nu se aplică în cazul beneficiilor cărora li se aplică „Plata pe bază de 
acţiuni”. 

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
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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 compenseaza 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. 

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. 

XV. 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 
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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. 

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 
nicio obligaţie la vremea respectivă.

                
                        XI. Rapoarte financiare

Rapoartele  financiare  se  întocmesc  în   conformitate  cu  prevederile 
Standardelor  Internaţionale  de  raportare  Financiară  (S.I.R.F).  Obiectivul 
rapoartelor  financiare  îl  constituie  asigurarea unui cerc larg de utilizatori  cu 
informaţii  privind  situaţia  financiară,  rezultatele  activităţii  şi  modificările  în 
situaţia financiară a băncii care va permite luarea deciziilor economice.
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Informaţia privind situaţia financiară a băncii, în special este prezentată 
în  bilanţul  contabil,  iar  informaţia  privind  rezultatele  activităţii  acestia-în 
raportul  privind  rezultatele  financiare.  Informaţia  cu  privire  la  modificările 
suvenite în situaţia financiară se prezintă separat în rapoartele financiare. 

Fiecare  raport  conţine  informaţii  care  diferă  de  celelalte  tipuri  de 
informaţii prezentate în alte rapoarte, nici unul dintre acestea nu serveşte numai 
unui scop şi nu cuprinde întreagă informaţie necesară utilizatorilor.

Rapoartele financiare ale Băncii  se întocmesc în moneda naţionala, lei 
moldoveneşti.

Bancă   întocmește  și   prezuntă  la  Banca  Națională  a  Moldovei  și 
raportările financiare în scopuri prudențiale.

    Banca întocmeşte un set complet de situaţii financiare, care include:
a) o situaţie a poziţiei financiare la finalul perioadei;
b) o 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 pentru 

care  Banca  prezintă  informaţii  comparative  pentru  exerciţiul  financiar 
precedent.

                     

                       XII. Dispoziţii finale

Principiile şi regulile evidenţei contabile determinate de către Banca la 
formarea politicii de contabilitate, se aplică de toate subdiviziunile structurale, 
indiferent de amplasarea sediului. 

Politica  de  contabilitate  se  elaborează  de  Direcţia  evidenţă  contabilă 
pentru fiecare an.

Modificările în politica contabilităţii sunt posibile în cazul:
- modificărilor în situaţia de gospodărie, inclusiv ca urmare a aprobării 

noilor acte  legislative sau anumite modificări a legislaţiei în vigoare;
- modificării în sistemul de reglementare normativă a evidenţei contabile;
- elaborării modului şi metodelor noi a evidenţei contabile.

Prezentul document întră în vigoare din data  de 01.01.2012.
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