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De la: Consiliul de Administraţie Data:25/03/2010 

Către: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Viza PDG: 

 

Subiect: Situaţiile financiare individuale şi consolidate pentru anul 2009 

  
 

  
Proiect de hotarare 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă: 

 situaţiile financiare individuale ale Băncii (întocmite în conformitate cu standardele locale 
de contabilitate) şi situaţiile financiare anuale consolidate (întocmite în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), aferente exerciţiului financiar 2009, 
pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi a opiniilor auditorului 
financiar al Băncii; 

 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2009. 
 

 
REZUMAT  

 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Situaţiile financiare individuale pentru anul 
2009, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, pe baza Raportului 
adminstratorilor şi a opiniei auditorului financiar asupra acestora. 
 
 Situaţiile financiare individuale conţin: 

• bilanţul;  
• contul de profit si pierdere;  
• date informative; 
• situatia activelor imobilizate; 
• situaţia fluxurilor de trezorerie;  
• situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi  
• note privind politicile contabile respectiv note explicative. 
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Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Situaţiile financiare consolidate pentru anul 
2009, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, pe baza 
Raportului adminstratorilor şi a opiniei auditorului financiar asupra acestora. 
 
 Situaţiile financiare consolidate conţin: 

• bilanţul; 
• contul de rezultate; 
• situaţia fluxurilor de trezorerie; 
• situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi  
• note privind politicile contabile respectiv note explicative. 

  
 

                                                              BAZA LEGALĂ  
 

 Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Ordonanta de Urgenta nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului 
 Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
 Ordinul BNR nr.13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare  
şi Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare  

 Standardele Internationale de Raportare Financiara 
 


