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De la  : Consiliul de Administratie Data: 15/03/2007 

Catre : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Viza PDG  
Patrick GELIN: 

 

 

Subiect : Situatiile financiare individuale si consolidate pentru anul 2006 
  
 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba: 

 situaţiile financiare individuale ale Băncii (intocmite în conformitate cu standardele 
locale de contabilitate) şi situaţiile financiare anuale consolidate (intocmite în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), aferente 
exercitiului financiar 2006, 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 2006 şi 
eliberarea garanţiei administratorilor, constituite potrivit Legii nr. 31/1990. 

 
  
 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile financiare individuale pentru anul 

2006, intocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate, si Raportul 
adminstratorilor aferent. 
 
 Situatiile financiare individuale contin: 

• bilantul  
• contul de rezultate  
• situatia fluxurilor de trezorerie  
• situatia modificarilor in capitalurile proprii si  
• note privind politicile contabile respectiv note explicative 

 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile financiare consolidate pentru anul 
2006,  intocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, si 
Raportul adminstratorilor aferent. 
  
Situatiile financiare consolidate contin: 

• bilantul  
• contul de rezultate  
• situatia fluxurilor de trezorerie  
• situatia modificarilor in capitalurile proprii si  
• note privind politicile contabile respectiv note explicative 

 
Baza legala 

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

• Legea bancară nr.58/1998 cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de 
credit. 

 


