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C`tre Ac]ionarii BRD - Groupe Société Générale S.A.

Raport asupra situa]iilor financiare
1. Am auditat situa]iile financiare anexate ale b`ncii BRD - Groupe Société Générale S.A. [i ale

subsidiarelor sale (“Banca”) care cuprind bilan]ul consolidat la data de 31 decembrie 2008, contul
de profit [i pierdere consolidat, situa]ia consolidat` a modific`rilor capitalului propriu [i situa]ia
consolidat` a fluxurilor de trezorerie pentru exerci]iul financiar \ncheiat la aceast` dat` [i un sumar
al politicilor contabile semnificative [i alte note explicative. Situa]iile financiare men]ionate se refer`
la: 

Activ net/Total capitaluri: 4.267.624 mii lei
Rezultatul net al exercitiului financiar: 1.567.647 mii lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situa]iile financiare

2. Conducerea B`ncii r`spunde pentru \ntocmirea [i prezentarea fidel` a acestor situa]ii financiare \n
conformitate cu Ordinul Guvernatorului B`ncii Na]ionale a României Nr 5. din 22 Decembrie 2005,
cu modific`rile ulterioare, care cere ca aceste situa]ii financiare consolidate s` fie preg`tite \n
conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar`. Aceast` responsabilitate
include: proiectarea, implementarea [i men]inerea unui control intern relevant pentru \ntocmirea [i
prezentarea fidel` a situa]iilor financiare care s` nu con]in` denatur`ri semnificative, datorate
fraudei sau erorii; selectarea [i aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estim`ri
contabile rezonabile \n circumstan]ele date. 

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastr` este ca, pe baza auditului efectuat, s` exprim`m o opinie asupra
acestor situa]ii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi s` respect`m cerin]ele
etice ale Camerei, s` planific`m [i s` efectuam auditul \n vederea ob]inerii unei asigur`ri rezonabile
c` situa]iile financiare nu cuprind denatur`ri semnificative. 

4. Un audit const` \n efectuarea de proceduri pentru ob]inerea probelor de audit cu privire la sumele
[i informa]iile prezentate \n situa]iile financiare. Procedurile selectate depind de ra]ionamentul
profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ` a situa]iilor
financiare, datorate fraudei sau erorii. |n evaluarea acestor riscuri, auditorul ia \n considerare
controlul intern relevant pentru \ntocmirea [i prezentarea fidel` a situa]iilor financiare ale B`ncii
pentru a stabili procedurile de audit relevante \n circumstan]ele date, dar nu [i \n scopul exprim`rii
unei opinii asupra eficien]ei controlului intern al B`ncii. Un audit include, de asemenea, evaluarea
gradului de adecvare a politicilor contabile folosite [i rezonabilitatea estim`rilor contabile elaborate
de c`tre conducere, precum [i evaluarea prezent`rii situa]iilor financiare luate \n ansamblul lor.

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
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Opinia 

6. |n opinia noastr`, situa]iile financiare consolidate ofer` o imagine fidel` [i just` a pozi]iei financiare
consolidate a B`ncii la 31 decembrie 2008, [i a rezultatelor opera]iunilor sale financiare consolidate
[i a situa]iei consolidate a fluxurilor de trezorerie pentru anul \ncheiat la aceast` dat`, \n
conformitate cu Ordinul Guvernatorului B`ncii Na]ionale a României Nr 5. din 22 Decembrie 2005
cu modific`rile ulterioare, [i \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar`
(care, pentru raportarea situa]iilor financiare consolidate, este o cerin]` a Ordinului Guvernatorului
B`ncii Na]ionale a României, Nr 5. din 22 decembrie 2005, articolul 171). 

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv ac]ionarilor B`ncii \n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat
pentru a putea raporta ac]ionarilor B`ncii acele aspecte pe care trebuie s` le raportam \ntr-un
raport de audit financiar, [i nu \n alte scopuri. |n m`sura permis` de lege, nu accept`m [i nu
ne asum`m responsabilitatea decât fa]` de Banc` [i de ac]ionarii acesteia, \n ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia format`.

Raport asupra conformit`]ii raportului consolidat al administratorilor cu situa]iile financiare
consolidate 

|n concordan]` cu Ordinul Guvernatorului B`ncii Na]ionale a României Nr 5. din 22 Decembrie 2005,
articolul 176, punctul e), noi am citit raportul consolidat al administratorilor ata[at situa]iilor financiare
consolidate. Raportul consolidat al administratorilor nu face parte din situa]iile financiare consolidate.
|n raportul consolidat al administratorilor, noi nu am identificat informa]ii financiare care s` fie \n mod
semnificativ neconcordante cu informa]iile prezentate \n situa]iile financiare consolidate al`turate. 

Ernst & Young Assurance Services SRL

|nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România Bucure[ti, România
Cu nr. 77/15 August 2001 25 martie 2009

Alexandros Emmanouilidis

|nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România Bucuresti, Romania
Cu nr. 1594/16 August 2005 25 martie 2009
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Bilan] consolidat 
la data de 31 decembrie 2008

Note 31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

ACTIVE
Disponibilit`]i 4 913.750 938.137

Conturi la Banca Central` 5 13.312.740 10.287.975

Conturi curente [i depozite la b`nci 6 583.786 801.358

Active disponibile pentru vânzare 7 865.616 118.221

Credite, net 8 31.934.749 25.224.949

Crean]e din leasing 9 1.365.857 1.055.972

Investi]ii \n asocia]ii 10 82.787 61.392

Imobiliz`ri corporale, net 11 1.211.052 1.166.212

Fondul comercial, net 12 50.151 50.151

Imobiliz`ri necorporale, net 13 55.414 36.884

Impozitul amanat activ, net 18 65.060 16.872

Alte active 14 478.641 224.457

Total active 50.919.603 39.982.580

DATORII {I CAPITALURI PROPRII
Depozite la vedere [i conturi curente 15 17.260.919 14.597.857

Depozite la termen 16 19.686.109 14.010.399

|mprumuturi 17 9.071.189 7.810.756

Datoria cu impozitul curent 123.189 90.153

Alte datorii 19 510.573 375.730

Total pasive 46.651.979 36.884.895

Capital social 20 2.515.622 2.515.622

Rezerve privind activele disponibile pentru vânzare (9.900) 699

Rezultat reportat 1.714.545 554.513

Interes minoritar 47.357 26.851

Total capitaluri proprii 4.267.624 3.097.685

Total datorii [i capitaluri proprii 50.919.603 39.982.580

Situa]iile financiare au fost autorizate de c`tre conducere pe 24 martie 2009 [i sunt semnate din partea B`ncii de:

Patrick Gelin Petre Bunescu

Presedinte-Director General, Director General Adjunct,

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare



Contul de rezultat consolidat pentru anul
\ncheiat la 31 decembrie 2008

Note 31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Venituri din dobânzi 22 4.135.938 2.837.724
Venituri din dobânzi 23 (2.240.171) (1.338.330)
Venituri nete din dobânzi 1.897.767 1.499.394
Deprecierea creditelor (297.215) (143.678)

Venituri nete dup` deprecierea creditelor 1.598.552 1.355.716

Venituri din comisioane, net 24 774.481 632.313

Venituri din diferen]e de curs, net 25 481.766 324.780
Venituri din asocia]i 26 273.351 5.725
Alte venituri 27 86.446 42.752

Venituri \nainte de cheltuielile opera]ionale 3.214.596 2.361.286

Contribu]ia la Fondul de Garantare a Depozitelor 28 (18.376) (11.682)
Cheltuieli cu salariile [i asimilate 29 (672.380) (552.519)
Amortizarea [i deprecierea mijloacelor fixe 30 (119.215) (136.228)
Alte cheltuieli opera]ionale 31 (619.463) (445.604)
Total cheltuieli opera]ionale (1.429.434) (1.146.033)

Profit brut (\nainte de impozitul pe profit) 1.785.162 1.215.253

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent 18 (265.826) (175.025)
Venitul/ (cheltuiala) cu impozitul pe profit amânat 18 48.311 (20.853)
Total impozit pe profit (217.515) (195.878)

Profit net 1.567.647 1.019.375

Pierdere atribuibil` interesului minoritar (4.993) (2.261)
Profit atribuibil ac]ionarilor societ`]ii mam` 1.572.640 1.021.636

Rezultat pe ac]iune (\n RON) 37 2,2566 1,4660
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(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare

Situa]ia consolidat` a mi[c`rii \n capitaluri
proprii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008

Note 31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Fluxurile de trezorerie ale activit`]ii opera]ionale 
Profit \nainte de impozitul pe profit 1.785.162 1.215.253

Ajust`ri pentru elementele nemonetare 
Cheltuieli cu deprecierea [i amortizarea 129.459 126.618
Câ[tig net cu scoaterea din gestiune a 
activelor corporale [i necorporale (10.244) (1.136)
Profit din reevaluarea investi]iilor (279.607) (4.432)
Deprecierea creditelor [i alte cheltuieli cu provizioanele 294.149 143.678

Profit \nainte de modificarea activelor [i 
pasivelor opera]ionale 1.918.919 1.479.981

Modific`ri ale activelor [i pasivelor 
din activitatea opera]ional` 

Rezerve minime obligatorii la BNR (3.024.765) (2.745.889)
Depozite blocate [i sume \n tranzit cu b`ncile (34.631) (97.815)
Active disponibile pentru vânzare (757.994) (91.465)
Credite (7.007.015) (7.791.992)
Crean]e din leasing (309.885) (342.402)
Alte active (268.047) (135.192)
Depozite la vedere [i conturi curente 2.663.062 6.345.722
Depozite la termen 5.675.710 1.092.053
Alte datorii 136.364 190.407

Total modific`ri ale activelor [i pasivelor opera]ionale (2.927.201) (3.576.573)
Pl`]i privind impozitul pe profit  (232.790) (96.326)
Disponibilit`]i din activit`]i opera]ionale (1.241.072) (2.192.918)
Activit`]i de investi]ii 

Achizi]ii titluri de participa]ie (48.240) (15.344)
Vânz`ri titluri de participa]ie 306.452 –
Achizi]ii de active corporale [i necorporale (196.592) (171.388)
|ncas`ri din vânzarea de active corporale [i necorporale 27.993 10.745

Disponibilit`]i din activit`]i de investi]ii 89.613 (175.987)
Disponibilit`]i din activit`]i de finan]are 

Cre[terea \mprumuturilor 1.260.433 2.808.609
Cre[terea capitalului social al filialelor 25.499 25.608
Pl`]i de dividende (411.063) (254.640)

Disponibilit`]i nete din activit`]i de finan]are 874.869 2.579.577
Modific`ri nete \n disponibilit`]i [i asimilate (276.590) 210.672
Disponibilit`]i [i asimilate la \nceputul perioadei 32 1.426.533 1.215.861
Disponibilit`]i [i asimilate la sfâr[ itul perioadei 32 1.149.943 1.426.533



Situa]ia consolidat` a mi[c`rii 
în capitaluri proprii pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2008

Note Capital Rezerve privind Interes Rezultat Total
social activele minoritar reportat/

disponibile (Pierdere
pentru vânzare acumulat`)

31 decembrie 2006 2.515.622 3.035 3.504 (211.208) 2.310.953

Cre[terea capitalului social – – 25.608 – 25.608

Profit/(pierdere) net` \n 2007 – – (2.261) 1.021.636 1.019.375

Distribuirea dividendelor pentru 2006 – – – (255.916) (255.916)

Modificarea valorii juste a activelor

disponibile pentru vânzare – (2.336) – – (2.336)

31 decembrie 2007 2.515.622 699 26.851 554.512 3.097.684

Cre[terea capitalului social – – 25.499 – 25.499

Profit/(pierdere) neta \n 2008 – – (4.993) 1.572.640 1.567.647

Distribuirea dividendelor pentru 2007 – – – (412.607) (412.607)

Modificarea valorii juste a activelor

disponibile pentru vânzare – (10.599) – – (10.599)

31 decembrie 2008 20 2.515.622 (9.900) 47.357 1.714.545 4.267.624
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Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare



Note la situa]iile financiare consolidate 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008

1. Informa]ii generale

BRD - Groupe Société Générale (“Banca” sau “Grupul”) este o societate pe ac]iuni \nregistrat` \n
România. Banca [i-a \nceput activitatea ca societate bancar` cu capital de stat la sfâr[itul anului 1990,
prin preluarea patrimoniului fostei B`nci de Investi]ii. Banca are sediul central \n Bucure[ti, Blvd Ion
Mihalache nr. 1-7.

Ac]ionarul principal este Société Générale France („Societatea mam`”).

Banca are 930 unit`]i teritoriale (31 decembrie 2007: 806). Pe parcursul anului 2008, Banca a avut \n
medie 9.110 salaria]i (2007: 8.013), iar la sfâr[itul anului avea 9.502 (31 decembrie 2007: 8.534).

BRD - Groupe Société Générale ofer` o gam` larg` de servicii bancare [i financiare destinate
persoanelor fizice [i juridice, conform legisla]iei \n vigoare. Banca accept` depozite [i acord` credite [i
leasing, efectueaz` pl`]i prin transfer \n România [i str`in`tate, presteaz` servicii de schimb valutar [i
alte servicii financiare pentru clien]i persoane fizice [i juridice. 

BRD - Groupe Société Générale este cotat` la categoria I a Bursei de Valori Bucure[ti („BVB”) \ncepând
cu 15 ianuarie 2001.
Structura ac]ionariatului se prezint` astfel:

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Société Générale France 58,54% 58,32%
SIF Oltenia 5,51% 5,41%
SIF Muntenia 5,27% 5,27%
SIF Moldova 5,00% 5,03%
SIF Banat Cri[ana 4,65% 4,60%
SIF Transilvania 5,02% 5,00%
Banca European` pentru Reconstruc]ie 
[i Dezvoltare (“BERD”) 5,00% 5,00%
Al]i ac]ionari 11,01% 11,37%

Total 100,00% 100,00%

2. Bazele preg`tirii

a) Bazele contabiliz`rii
|n conformitate cu Regulament`rile Europene 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea
Standardelor Interna]ionale de Contabilitate, BRD a \ntocmit situa]iile financiare consolidate ale B`ncii
[i filialelor sale pentru anul \ncheiat la 31 decembrie 2008 conform cu Standardele Interna]ionale de
Raportare Financiar` (“IFRS”) adoptate de Uniunea European` („UE”) [i care sunt \n vigoare la aceast`
dat` (aceste standarde sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission).

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Situa]iile financiare consolidate con]in bilan]ul consolidat, contul de rezultat consolidat, situa]ia
consolidat` a fluxurilor de trezorerie, situa]ia consolidat` a mi[c`rilor \n capitaluri proprii, [i note.

Situa]iile financiare consolidate sunt prezentate \n lei române[ti („RON”), care reprezint` pentru Banc`
[i filialele sale moneda fuc]ional` [i de prezentare, rotunjite la 1.000 unit`]i, [i sunt \ntocmite \n baza
costului istoric, modificat astfel \ncât s` includ` valoarea just` a unor instrumente financiare.

b) Bazele consolid`rii

Situa]iile financiare consolidate cuprind situa]iile financiare ale BRD - Groupe Société Générale [i ale
filialelor sale la 31 decembrie 2008. Situa]iile financiare ale filialelor sunt \ntocmite pentru aceea[i
perioad` de raportare ca a societ`]ii-mam`, folosindu-se politici contabile consecvente.

O filial` este o \ntreprindere asupra c`reia Banca exercit` controlul. Controlul se presupune c` exist`
atunci când Banca de]ine \n mod direct sau indirect mai mult de 50% din ac]iunile cu drept de vot ale
unei \ntreprinderi. Situa]iile financiare consolidate includ situa]iile financiare ale BRD - Groupe Société
Générale S.A. [i ale urm`toarelor filiale: BRD Sogelease IFN S.A. (de]inere de 99,98%, 2007: 99,96%),
BRD Finance IFN S.A. (de]inere de 49%, 2007: 49%), BRD Securities - Groupe Société Générale S.A.
(de]inere de 99,9996%, 2007: 99,82%), BRD Corporate Finance SRL (de]inere de 100 %, 2007: 100%),
ALD Automotive SRL (de]inere de 20 %, 2007: 20%) [i BRD Asset Management SAI SA (de]inere de
94,83%, 2007 : 0%). Sediul central al B`ncii se afl` \n Bucure[ti, Blvd Ion Mihalache nr. 1-7. Toate
tranzac]iile [i soldurile dintre BRD - Groupe Société Générale [i filialele consolidate, precum [i
câ[tigurile [i pierderile nerealizate din tranzac]ii \ntre banc` [i filiale, au fost eliminate.

Filialele sunt consolidate de la data achizi]iei, aceasta fiind data la care banca ob]ine controlul [i
continu` s` fie consolidate pân` la data când acest control \nceteaz`.

Capitalurile proprii [i profitul net atribuibil interesului minoritar sunt prezentate separat \n bilan],
respectiv \n contul de profit [i pierdere.

Achizi]iile de interes minoritar sunt contabilizate folosind aceea[i metod` ca societatea mam`, adic`
diferen]a dintre suma pl`tit` [i valoarea just` a activelor nete achizi]ionate este recunoscut` ca fond de
comer]. Orice diferen]` negativ` a costului de achizi]ie fa]` de valoarea just` a activelor nete
identificabile (reducere la achizi]ie) va fi recunoscut` direct \n contul de profit [i pierdere al anului \n care
se face achizi]ia.

c) Modific`ri ale politicilor contabile [i adoptarea unor IFRS revizuite/modificate

Urm`toarele noi \nterpret`ri au devenit obligatorii pentru prima dat` pentru exerci]iul financiar care
\ncepe la 1 ianuarie 2008 [i sunt relevante pentru Grup: 

IFRIC 11, IFRS 2 - Tranzac]ii cu ac]iunile grupului [i cu ac]iuni proprii (intr` \n vigoare pentru
exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1 martie 2007)

Interpretarea cere ca tranzac]iile prin care unui angajat i se acord` drepturi la intrumentele de capitaluri
ale entit`]ii, s` fie contabilizate ca tranzac]ii cu plat` pe baz` de ac]iuni de c`tre entitate, chiar dac`
aceasta alege sau i se cere s` cumpere aceste instrumente de la o ter]` parte, sau dac` ac]ionarii
entit`]ii furnizeaz` intrumentele de capitaluri necesare. Interpretarea este, de asemenea, valabil` pentru
modalitatea \n care filialele, \n situa]iile financiare individuale, contabilizeaz` schemele prin care
angaja]ii acestora pimesc dreptul de a achizi]iona instrumente de capitaluri ale societ`]ii-mam`.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Aceast` interpretare se refer`, la modalitatea \n care filialele contabilizeaz` \n situa]iile lor financiare
individuale tranzac]iile prin care angaja]ii acestora primesc drepturi asupra intrumentelor de capitaluri
ale societ`]ii-mam`. 

IFRIC 12, Tranzac]ii de concesionare de servicii (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care
\ncep la sau dup` 1 ianuarie 2008)

Interpretarea subliniaz` o abordare prin care se contabilizeaz` aranjamentele contractuale
(concesiunea de servicii) care rezult` din faptul c` entit`]ile ofer` servicii publice. Conform acestei
interpret`ri operatorul nu poate contabiliza infrastructura ca imobiliz`ri corporale, ci ca un activ
financiar [i/sau imobilizare necorporal`. IFRIC 12 nu este relevant pentru activitatea B`ncii. Aceast`
interpretare nu a fost \nc` adoptat` de UE.

IFRIC 14, IAS 19: Plafonarea activului de beneficii, cerin]ele minime de finan]are [i interac]iunile
lor (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1 ianuarie 2008)

IFRIC 14 ofer` asisten]` \n stabilirea plafonului pentru surplusul din planul de beneficii determinate ce
poate fi recunoscut ca un activ \n conformitate cu IAS 19, Beneficiile angaja]ilor. De asemenea
interpretarea explic`, cum acest plafon poate fi influen]at de o cerin]` minim de finan]are [i dore[te s`
standardizeze practicile curente existente.
Banca a evaluat impactul [i a concluzionat c` aceast` Interpretare nu va avea nici un impact asupra
situa]iilor financiare, deoarece toate planurile de beneficii determinate sunt nefinan]ate.

d) Standarde [i Interpret`ri emise, dar care nu au intrat inc` \n vigoare

Banca a ales s` nu adopte \n avans anumite standarde noi, amendamente [i interpret`ri ale
standardelor existente, publicate [i obligatorii pentru exerci]iile financiare care \ncep la 1 ianuarie 2009
sau ulterior, dup` cum urmeaz`: 

IFRS 8, Segmente opera]ionale (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1
ianuarie 2009)

IFRS 8 \nlocuie[te IAS 14, Raportarea pe segmente [i prezint` abordarea managementului privind
raportarea pe segmente. Informa]ia raportat` ar trebui s` fie aceea pe care managementul o folose[te
la nivel intern pentru evaluarea performan]ei segmentelor opera]ionale [i alocarea resurselor aferente
acestor segmente. Informa]iile pot fi diferite de cele raportate \n bilan] [i \n contul de rezultate [i, ca
urmare, entit`]ile trebuie s` asigure explica]ii [i reconcilieri ale diferen]elor. 
Grupul este \n curs de a evalua impactul pe care acest nou standard \l va avea asupra situa]iilor
financiare.

IAS 23 (revizuit), Costurile \ndator`rii (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau
dupa 1 ianuarie 2009)

Tratamentul de baz` \n varianta de standard existent`, de a eviden]ia imediat costurile \ndator`rii ca [i
cheltuieli \n contul de profit [i pierdere, este eliminat \n cazul activelor cu ciclu lung de produc]ie. Toate
costurile \ndator`rii care sunt direct atribuibile construc]iei sau achizi]ion`rii de active cu ciclu lung de
produc]ie trebuie capitalizate. Activele cu ciclu lung de produc]ie sunt activele care necesit` o perioad`
substan]ial` de timp pentru a le aduce la stadiul de vânzare sau folosire. |n conformitate cu prevederile
tranzitorii ale Standardului, Banca va aplica noile prevederi ale Standardului \n mod prospectiv. 

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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|n consecin]`, Banca va capitaliza doar acele costuri ale \ndator`rii ap`rute dup` 1 ianuarie 2009 nu [i
pe cele care au fost deja recunoscute ca [i cheltuieli.

IFRIC 13, Programe de fidelizare a clientelei (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care \ncep
la sau dup` 1 iulie 2008)

IFRIC 13 cere ca premiile acordate clien]ilor prin programe de fidelizare s` fie \nregistrate ca o
component` separat` a tranzac]iei \n urma c`reia sunt acordate. Astfel suma primit` este atribuit`
premiului acordat [i m`surat` ulterior la cost amortizat. Banca estimeaz` c` aceast` interpretare nu va
avea impact asupra situa]iilor financiare. |n prezent nu exist` asemenea programe.

Amendamente la IAS 39 Instrumente Financiare: recunoa[tere [i evaluare [i IFRS 7: Instrumente
financiare - Informa]ii de furnizat; Reclasificarea activelor financiare (intr` \n vigoare \ncepând
cu 1 iulie 2008 [i nu poate fi aplicat retrospectiv pentru perioadele anterioare intr`rii \n vigoare).
Amendamentul la IAS 39 permite unei entit`]i s` reclasifice activele financiare care nu reprezint`
instrumente financiare derivate (altele decât cele evaluate la valoare just` prin contul de profit [i
pierdere de la momemtul recunoa[terii ini]iale) din categoria instrumentelor financiare evaluate la
valoare just` prin contul de profit [i pierdere, \n anumite condi]ii. De asemenea, amendamentul permite
unei entit`]i s` transfere din categoria instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare \n categoria
creditelor [i crean]elor, acele active financiare care ar fi putut \ndeplini criteriile de recunoa[tere ale
creditelor [i crean]elor (\n cazul \n care nu ar fi fost recunoscut \n categoria activelor financiare
disponibile pentru vianzare) dac` entitatea ar fi avut inten]ia [i capacitatea de a p`stra activul financiar
\n viitorul previzibil. Amendamentul nu permite reclasificarea \n categoria instrumentelor financiare
evaluate la valoare just` prin contul de profit [i pierdere. De asemenea, amendamentul la IFRS 7 se
refer` la informa]iile de furnizat despre activele financiare care au fost reclasificate.

IFRS 7 Instrumente financiare: Informa]ii de furnizat (Modificat) ( intr` \n vigoare pentru exerci]iile
financiare care \ncep la sau dup` 1 ianuarie 2009).

Acest amendament elimin` referirea la „total venituri din dobânzi” ca [i component` a costurilor de
finan]are

IAS 1, Prezentarea situa]iilor financiare (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau
dup` 1 ianuarie 2009)

IAS 1 a fost revizuit pentru a \mbun`t`]i calitatea informa]iilor prezentate \n situa]iile financiare. Una
dintre cele mai importante modific`ri este aceea c` situa]ia modific`rilor \n capitalurile proprii va include
doar tranzac]iile cu detin`torii de capitaluri proprii. De asemenea Standardul introduce cerin]a raport`rii
comprehensive a venitului, care combin` toate veniturile [i cheltuielile recunoscute \n contul de profit
[i pierdere, \mpreun` cu alte venituri comprehensive. O alt` modificare a standardului este aceea de a
prezenta retratarea sau aplicarea retroactiv` a noilor politici contabile, \ncepând cu soldurile ini]iale ale
primelor situa]ii financiare comparative prezentate \n perioada de raportare (o a treia coloan` va fi 
introdus` \n bilan]). Banca va efectua modific`rile necesare pentru prezentarea situa]iilor financiare \n
2009.

IFRS 2, Plata pe baz` de ac]iuni : Condi]ii pentru intrarea \n drepturi [i anul`ri (intr` \n vigoare
pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1 ianuarie 2009)

Amendamentul clarific` dou` aspecte: definirea „condi]iilor pentru intrarea \n drepturi” [i introducerea
termenului de „condi]ii pentru neintrarea \n drepturi” pentru alte condi]ii decât cele de performan]` sau

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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de prestare [i efectuare de servicii. De asemenea amendamentul clarific` faptul c` acela[i tratament
contabil se aplic` premiilor anulate fie de entitate fie de contrapartid`.
Banca estimez` c` aceast` Interpretare nu va avea nici un impact asupra situa]iilor financiare. 

IFRS 3 Combin`ri de \ntreprinderi [i IAS 27 Situa]ii financiare consolidate [i individuale (intr` \n
vigoare pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1 iulie 2009)

IASB a publicat pe 10 ianuarie 2008 o versiune revizuit` a IFRS 3, Combin`ri de \ntreprinderi [i IAS 27,
Situa]ii financiare consolidate [i individuale. IFRS 3 (revizuit) introduce o serie de modific`ri \n
tratamentul contabil al combin`rilor de \ntreprinderi care vor impacta fondul de comer] recunoscut,
rezultatul raportat \n perioada \n care s-a realizat o achizi]ie [i viitoarele rezultate raportate. Aceste
modific`ri se refer` la recunoa[terea ca [i cheltuieli a costurilor directe privind achizi]ia [i recunoa[terea
modific`rilor ulterioare de valoare just` a considera]iei \n contul de profit [i pierdere (decât prin
ajustarea fondului de comer]).
IAS 27 (revizuit) cere ca o modificare \n procentul de interes \ntr-o filial` s` fie contabilizat` ca o
tranzac]ie de capitaluri. Prin urmare, o asemenea modificare nu va afecta fondul de comer] [i nici contul
de profit [i pierdere. De asemenea, aceste standarde revizuite schimb` modul de contabilizare a
pierderilor realizate de filiale, precum [i pierderea controlului \ntr-o filial`. Modific`rile aduse de IFRS 3
[i IAS 27 (revizuite) trebuie aplicate prospectiv [i vor afecta achizi]iile [i tranzac]iile cu interes minoritar
din perioadele urm`toare.
De aceea, o asemenea modificare nu va avea impact asupra fondului comercial [i nici nu va genera un
câ[tig sau o pierdere. IFRS 3 revizuit [i amendamentele la IAS 27 nu au fost adoptate de c`tre UE.

IAS 32 [i IAS 1 Instrumente financiare care pot fi lichidate \nainte de scaden]` (intr` \n vigoare
pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1 ianuarie 2009)

IAS 32 revizuit cere ca instrumentele financiare care pot fi lichidate \nainte de scaden]` [i obliga]iile ce
rezult` din lichidare s` fie recunoscute \n conturi de capitaluri dac` anumite condi]ii sunt \ndeplinite.
Modific`rile aduse de IAS 1 solicit` prezentarea anumitor informa]ii referitoare la instrumentele
financiare care pot fi lichidate \nainte de scaden]`, recunoscute \n conturi de capitaluri. 
Banca estimez` ca revizuirea standardelor IAS 32 [i IAS 1, nu va avea nici un impact asupra situa]iilor
financiare.

IAS 39 Instrumente Financiare: recunoa[tere [i evaluare – Instrumente care se pot califica drept
elemente acoperite la risk (intr` \n vigoare \ncepând pentru exerci]ile financiare care \ncep la sau dup`
1 iulie 2009).

Amendamentul clarific` aplicarea principiilor actuale care stabilesc dac` anumite riscuri sau fluxuri de
numerar se pot califica ca parte \ntr-o rela]ie de acoperire a riscurilor. Modific`rile trebuie aplicate
retrospectiv pentru exerci]iile financiare care \ncep la sau dup` 1 iulie 2009. Banca estimeaz` ca
amendamentul la IAS 39 nu va avea nici un impact asupra situa]iilor financiare.

IFRIC 15 „Contracte pentru construc]iile imobiliare” (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare care
\ncep la sau dup` 1 ianuarie 2009 [i este aplicat retrospectiv)

IFRIC 15 clarific` \ncadrarea unui contract de construc]ie a unui imobil \n perimetrul IAS 11 „Contracte
de construc]ii” sau IAS 18 „Venituri din activit`]i curente”, \n consecin]`, modalitatea \n care veniturile
dintr-un astfel de contract ar trebui recunoscute. Aceast` interpretare nu a fost \nc` adoptat` de c`tre
UE. IFRIC 15 nu va avea niciun impact asupra situa]iilor financiare \ntrucat Grupul nu are activit`]i de
construc]ii imobiliare. 

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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IFRIC 16 Opera]iuni de acoperire impotriva riscurilor unei investi]ii nete \n opera]iuni din
str`in`tate (intr` \n vigoare pentru exerci]ile financiare care \ncep la sau dup` 1 octombrie 2008).

IFRIC 16 se aplic` entit`]ilor care desf`[oar` opera]iuni de acoperire a riscului valutar din investi]ii nete
\n opera]iuni din str`in`tate [i care vor s` se califice pentru aplicarea contabilit`]ii de acoperire
\mpotriva riscurilor confom criteriilor IAS 39. Principala modificare se refer` la eliminarea posibilit`]ii
unei entit`]i de a se califica pentru aplicarea contabilit`]ii de acoperire pentru o opera]iune de acoperire
a diferen]elor de curs de schimb \ntre moneda func]ional` a opera]iunii din str`in`tate [i moneda de
prezentare a situa]iilor financiare consolidate. IFRIC 16 nu este relevant pentru activitatea B`ncii.
Aceast` interpretare nu a fost \nc` adoptata de c`tre UE.

IFRIC 17 Distribuirea de active altele decât numerar c`tre ac]ionari (intr` \n vigoare pentru
exerci]iile financiare \ncepând la sau dup` 1 iulie 2009). IFRIC 17 clarific` urm`toarele aspecte:

- Dividendele de plat` trebuie recunoscute la momentul când acestea sunt autorizate \n mod
corespunz`tor [i nu se mai afl` la dispozi]ia entit`]ii;

- Entitatea trebuie s` evalueze dividendele de plat` la valoarea just` a activelor nete care vor fi
distribuite;

- Entitatea trebuie s` recunoasc` diferen]a dintre valoarea dividendelor pl`tite [i valoare contabil` a
activelor nete distribuite \n contul de profit [i pierdere;

- Entitatea trebuie s` furnizeze informa]ii suplimentare dac` activele nete p`strate \n vederea distribuirii
c`tre ac]ionari \ndeplinesc criteriile de recunoa[tere a unei activit`]i intrerupte.

IFRIC 17 se aplic` distribuirii pro rata de active altele decât numerar, cu excep]ia tranzac]iilor \n care
se exercit` control comun. Interpretarea se aplic` prospectiv [i aplicarea anterioar` este permis`.
Banca estimeaz` c` aceast` interpretare nu va avea impact asupra situa]iilor financiare nefiind o
practic` a Grupului. Aceast` interpretare nu a fost \nc` adoptat` de c`tre UE.

IFRIC 18 Transferuri de active de la clien]i (intr` \n vigoare pentru exerci]iile financiare \ncepând la
sau dup` 1 iulie 2009 [i este aplicabil prospectiv. Cu toate acestea, aplicarea retroactiv` limitat` este
permis`).

Aceast` interpretare are relevan]` \n mod special pentru sectorul utilit`]ilor deoarece clarific`
tratamentul contabil aplicabil pentru contractele \n care entitatea prime[te un activ de natura
mijloacelor fixe (sau numerar pentru construirea acestui tip de activ) de la un client [i acest echipament
este utilizat pentru a conecta clientul la o re]ea sau pentru a asigura permanent accesul la furnizarea
de bunuri [i servicii. Aceast` interpretare nu este relevant` pentru Grup.

 e) Ra]ionamente profesionale [i estim`ri 

|n procesul de aplicare a politicilor contabile ale Grupului, managementul utilizeaz` ra]ionamentul
profesional [i face estim`ri pentru determinarea sumelor recunoscute \n situa]iile financiare. Cele mai
importante ra]ionamente [i estim`ri sunt urm`toarele:  

Provizioane pentru deprecierea creditelor [i crean]elor
Banca analizeaz` creditele problem`, la fiecare dat` de raportare, pentru a identifica \n ce m`sur` este
necesar` \nregistrarea unui provizion pentru depreciere \n contul de profit [i pierdere. Este necesar
ra]ionamentul managementului, \n mod special \n estimarea sumei [i a momentului fluxurilor viitoare de
numerar pentru determinarea nivelului necesar de provizion. Asemenea estim`ri se bazeaz` pe ipoteze

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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privind o serie de factori, dar rezultatele reale pot fi diferite, ducând la modific`ri viitoare ale nivelului
provizionului. 

Pe lâng` provizioanele specifice constituite pentru creditele [i avansurile semnificative la nivel
individual, Banca \nregistreaz` [i un provizion colectiv de depreciere pentru expunerile care, de[i nu
necesit` un provizion specific, au un risc mai mare de neplat` decât la momentul acord`rii. Aceast`
estimare ia \n considerare factori cum ar fi: deteriorarea riscului de ]ar`, industria, uzura, precum [i
identificarea unei deficiente structurale sau inr`ut`]irea fluxurilor de trezorerie. 

Deprecierea fondului comercial
Banca determin` dac` fondul comercial este depreciat, cel pu]in anual. Aceasta presupune o estimare
a valorii de utilizare a unit`]ilor generatoare de numerar pentru care este alocat fondul comercial.
Estimarea valorii de utilizare presupune ca Banca s` realizeze o estimare a fluxurilor viitoare de numerar
aferente unit`]ilor generatoare de numerar [i, de asemenea, s` aleag` o rat` de actualizare potrivit`
pentru a calcula valoarea prezent` a acestor fluxuri de numerar. Valoarea contabil` a fondului comercial
este la 31 decembrie 2008, 50.151 (2007: 50.151).

Beneficii post angajare
Costul planului de contribu]ii determinate este calculat folosind metode de evaluare actuariale.
Evaluarea actuariala presupune stabilirea anumitor ipoteze cu privire la ratele de actualizare, ratele
previzionate de rambursare a activelor planului, cre[teri salariale viitoare [i rata mortalit`]ii. Datorit`
orizontului lung de timp la care se refer` aceste planuri, estim`rile f`cute sunt expuse unui grad ridicat
de incertitudine. Ipotezele folosite sunt descrise \n Nota 19.

f) Impactul infla]iei 

IFRS prevede ca situa]iile financiare \ntocmite \n baza costului istoric sa fie ajustate astfel \ncât s` ia \n
considerare efectele infla]iei, dac` aceasta a fost semnificativ`. IAS 29 cuprinde indica]ii privind
modalit`]ile prin care trebuie \ntocmite situa]iile financiare \n astfel de condi]ii. Standardul prevede ca
situa]iile financiare trebuiesc retratate \n putere de cump`rare curent` la data bilan]ului [i respectiv
câ[tigul sau pierderea din pozi]ia monetar` net` trebuie inclus(`) \n contul de profit [i pierdere [i
prezentat(`) separat. Retratarea situa]iilor financiare \n conformitate cu IAS 29 impune utilizarea unui
indice general al pre]urilor care reflect` modific`rile survenite \n puterea de cump`rare.

IAS 29 sugereaz` ca economiile s` fie considerate ca hiperinflationiste dac`, printre altele, rata de
infla]ie cumulat` pe o perioad` de trei ani se apropie sau dep`[e[te 100%. Cre[terea anual` a
indicelului general de pre]uri comunicat` de Institutul Na]ional de Statistic` [i Studii Economice
(“INSSE”) pentru perioada 2006-2008 a fost dup` cum urmeaz`:

Mi[carea \n indicele pre]ului de consum

Anul \ncheiat la 31 decembrie 2006 4,9%
Anul \ncheiat la 31 decembrie 2007 6,6%
Anul \ncheiat la 31 decembrie 2008 6,3%

Exist` [i al]i factori care trebuie lua]i \n considerare atunci când se ia decizia dac` este necesar`
retratarea situa]iilor financiare \n conformitate cu IAS 29. Ace[tia includ, f`r` a se limita la ace[tia,
urm`toarele: majoritatea popula]iei prefer` s` \[i p`streze economiile \n active nemonetare sau \ntr-o
valut` relativ stabil`, iar valorile de]inute \n moneda local` sunt investite imediat pentru a p`stra puterea
de cump`rare; majoritatea popula]iei apreciaz` valorile monetare \n raport cu o moned` relativ stabil`

(Sume în mii lei)
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[i nu cu moneda local`, iar pre]urile pot fi exprimate \n acea valut`; vânz`rile [i cump`r`rile pe credit
au loc la pre]uri ce compenseaz` pierderea a[teptat` a puterii de cump`rare \n timpul perioadei de
creditare, chiar dac` perioada este scurt`; ratele dobânzilor, salariile [i pre]urile sunt legate de un indice
al pre]urilor.

Situa]iile financiare au fost retratate pentru a ]ine cont de efectele infla]iei pân` la 31 decembrie 2003
\n conformitate cu prevederile IAS 29. 

g) Raportarea pe segmente

Opera]iunile desf`[urate de entit`]ile din cadrul grupului sunt supuse unor riscuri [i beneficii similare
atât din punct de vedere al mediului economic, cât [i din punct de vedere al tipului de activitate. 
Prin urmare, Banca nu a identificat segmente ce trebuie raportate separat.

3. Politici contabile semnificative

a) Conversia soldurilor exprimate \n valut` 

Tranzac]iile \n valut` sunt \nregistrate la cursul de schimb al monedei func]ionale de la data tranzac]iei.
La data bilan]ului, activele [i datoriile monetare denominate \n valut` sunt translatate folosind cursul de
schimb al monedei func]ionale pentru ziua respectiv`. Diferen]ele sunt recunoscute \n contul de profit
[i pierdere. Elementele nemonetare denominate \ntr-o alt` valut` care sunt contabilizate la cost sunt
convertite utilizând ratele de schimb de la data tranzac]iei ini]iale. Elementele nemonetare denominate
\n valut`, m`surate la valoarea just`, sunt convertite utilizând ratele de schimb de la data determin`rii
valorii juste.

Ratele de schimb la 31 decembrie 2008, respectiv 2007, pentru valutele care au avut un impact
semnificativ asupra situa]iilor financiare ale B`ncii, au fost:

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
RON/ USD 2,8342 2,4564
RON/ EUR 3,9852 3,6102

b) Disponibilit`]i [i asimilate

|n scopul prezent`rii situ]iei fluxurilor de numerar, numerarul [i echivalentul de numerar cuprinde
numerarul din casierie, conturile curente [i plasamentele pe termen scurt la alte b`nci, mai pu]in cele
care sunt gajate, titlurile de trezorerie, certificatele de trezorerie [i alte investi]ii foarte lichide pe termen
scurt cu o scaden]` mai mic` de 90 de zile de la data achizi]iei.

c) Conturi curente [i depozite la b`nci  

Aceste elemente sunt prezentate la costul amortizat, din care sunt deduse sumele reprezentând
scoateri \n afara bilan]ului [i provizioane.

(Sume în mii lei)
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d) Credite [i avansuri c`tre clientel` [i crean]e din leasing financiar  

Creditele, avansurile c`tre clientel` [i crean]ele din leasing financiar acordate de Banc` prin remiterea
de fonduri direct \mprumutatului sunt recunoscute \n bilan] când aceste fonduri sunt puse la dispozi]ia
\mprumutatului. Aceste credite sunt recunoscute ini]ial la valoarea just` inclusiv costurile de acordare.
Creditele [i avansurile acordate clientelei sunt m`surate ulterior la cost amortizat.

Dac` exist` o dovad` obiectiv` c` Banca nu va putea recupera  toate sumele cuvenite (principal [i
dobânda) conform termenilor contractuali ini]iali ai creditului/contractului de leasing, aceste
credite/contracte de leasing sunt considerate depreciate. Valoarea deprecierii este m`surat` ca
diferen]` \ntre valoarea contabil` [i valoarea recuperabil` a fiec`rui credit/contract de leasing,
reprezentând valoarea fluxurilor de numerar viitoare actualizate cu rata efectiv` ini]ial` a dobânzii,
inclusiv sumele care se a[teapt` din recuperarea colateralului, dac` \mprumutul este colateralizat [i
executarea lui este probabil`.

Deprecierea [i nerecuperabilitatea sunt m`surate [i recunoscute la nivelul fiec`rui element pentru
creditele [i crean]ele individual semnificative [i la nivel de portofoliu pentru credite [i crean]e similare,
neidentificate individual ca fiind depreciate. Valoarea contabil` a unui activ este redus` la valoarea
recuperabil` estimat` prin trecerea pe cheltuieli, folosind un cont de provizion pentru depreciere. Dac`
valoarea deprecierii se diminueaz` ulterior datorit` unui eveniment care are loc dup` momentul
deprecierii, reluarea provizionului se realizez` prin contul de profit [i pierdere. O scoatere \n afara
bilan]ului este efectuat` când creditul/crean]a din leasing financiar este considerat(`) nerecuperabil(`),
\n \ntregime. Scoaterile \n extrabilan]ier reduc provizioanele stabilite anterior [i \n acela[i timp reduc
principalul creditului. Recuper`rile de credite/crean]e de leasing financiar depreciate \n perioadele
anterioare, scoase \n extrabilan]ier, sunt incluse \n venituri.

e) Leasing

Determinarea faptului ca un contract con]ine sau nu o crean]` de leasing se bazeaz` pe con]inutul
economic al contractului [i presupune o analiz` a faptului ca \ndeplinirea contractului depinde sau nu
de folosirea unui anumit activ sau a anumitor active [i dac` contractul acord` dreptul de a utiliza
activul.

Banca \n calitate de locator
Leasingul financiar, care transfer` locatarului, \n mare m`sur`, toate riscurile [i beneficiile aferente
dreptului de proprietate asupra bunului este recunoscut ini]ial \n bilan] drept crean]` la minimum dintre
valoarea just` a bunului [i valoarea prezent` a pl`]ilor minime de leasing. Pl`]ile de leasing sunt alocate
\ntre capital [i contul de profit [i pierdere \ntr-un mod care reflect` o rat` periodic` constant` a
rentabilit`]ii investi]iei nete neamortizate aferente leasingului financiar.

Opera]iunile de leasing \n care Grupul re]ine \n mare m`sur` toate riscurile [i beneficiile aferente
dreptului de proprietate asupra bunului sunt clasificate ca leasing opera]ional. Venitul rezultat din
leasingul opera]ional este recunoscut pe o baz` liniar`.

f) Investi]i \n asocia]i

Un asociat este o \ntreprindere asupra c`reia Banca exercit` o influen]` semnificativ` [i nu este nici
filial`, nici asociere \n participa]ie. Investi]ia \n \ntreprinderi asociate este contabilizat` utilizând metoda
punerii \n echivalen]`.

(Sume în mii lei)
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Conform metodei punerii \n echivalen]`, investi]ia \ntr-un asociat este \nregistrat` \n bilan] la cost plus
cota investitorului din modific`rile activului net dup` data achizi]iei. Fondul de comer] \n cazul unui
asociat este inclus \n valoarea contabil` a investi]iei [i nu este amortizat. Banca face o analiz` \n
vederea identific`rii deprecierii privind investi]ia net` a Grupului \n asocia]i. Cota din rezultatele
opera]iunilor \ntreprinse de asociat este reflectat` \n contul de profit [i pierdere. |n cazul \n care o
modificare a fost recunoscut` direct \n capitalurile proprii ale asociatului, Banca recunoa[te cota sa din
orice modificare [i o prezint`, când este cazul, \n situa]ia consolidat` a mi[c`rilor \n capitalurile proprii. 

Datele de raportare ale asociatului coincid cu cele ale B`ncii [i cele mai importante politici contabile
sunt \n conformitate cu cele ale B`ncii \n cazul tranzac]iilor [i evenimentelor similare, \n circumstan]e
asem`n`toare.

g) Investi]ii [i alte instrumente financiare disponibile pentru vânzare 

Activele disponibile pentru vânzare sunt ini]ial recunoscute la valoarea just` inclusiv costurile de
tranzac]ionare direct atribuibile.

Toate achizi]iile [i vânz`rile obi[nuite de active financiare sunt recunoscute ini]ial la data decont`rii.
Diferen]ele de valoare just` \ntre data tranzac]iei [i data decont`rii sunt recunoscute \n conturile de
capitaluri. Achizi]iile sau vânz`rile obi[nuite sunt achizi]ii sau vânz`ri de active financiare care prev`d
livrarea activelor \ntr-o anumit` perioad` determinat` \n general prin reglement`rile sau practicile \n
vigoare pe pia]a respectiv`.

Dup` recunoa[terea ini]ial`, acestea sunt m`surate la valoarea lor just`, pierderea sau profitul fiind
recunoscute ca o component` separat` a capitalurilor proprii pân` cand investi]ia este recunoscut`
sau pân` când se constat` ca investi]ia este depreciat`, moment \n care câ[tigul sau pierderea
cumulat`, recunoscut(`) anterior \n capitalurile proprii este inclus(`) \n contul de profit [i pierdere.

Valoarea just` a investi]iilor care sunt tranzac]ionate \n mod activ pe o pia]` financiar` organizat` este
determinat` prin referin]` la cota]iile bid de la \nchiderea [edin]ei din data bilan]ului.

|n cazul \n care un activ disponibil pentru vânzare \nregistrat la valoarea just` este depreciat, suma
reprezentând diferen]a \ntre cost [i valoarea just` actual`, mai pu]in orice pierdere din depreciere
recunoscut` anterior \n contul de profit [i pierdere, este transferat` din capitalurile proprii \n contul de
profit [i pierdere. Relu`rile referitoare la instrumente clasificate ca disponibile pentru vânzare nu se
recunosc \n venituri.

Dac` valoarea just` nu poate fi determinat` \n mod credibil (\n cazul unei investi]ii pentru care nu exist`
o pia]` activ`), activele financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute la cost mai pu]in
valoarea provizioanelor pentru depreciere. |n cazul \n care exist` o dovad` obiectiv` c` a avut loc o
pierdere din depreciere, pentru  un element \nregistrat la cost, valoarea pierderii este determinat` ca
diferen]a \ntre valoarea contabil` a activului [i valoarea prezent` a fluxurilor viitoare de numerar
actualizate cu rata de rentabiliate actual` de pe pia]`, a unui activ similar.

h) Imobiliz`ri corporale 

Cl`dirile [i alte imobiliz`ri corporale sunt \nregistrate la costul de achizi]ie, diminuat cu amortizarea
cumulat` [i deprecierea cumulat`. 

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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|n conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiar` \n economiile hiperinflationiste”, imobiliz`rile corporale
au fost retratate, conform contabilit`]ii de hiperinfla]ie, luandu-se in considerare indicele general al
pre]urilor \ntre data achizi]iei [i 31 decembrie 2003.

Amortizarea este calculat` pe baza metodei liniare, luând \n considerare ratele stabilite conform
duratelor de via]` util` estimate, dup` cum sunt prezentate mai jos :

Tip activ Ani

Cl`diri [i construc]ii speciale 10-40
Calculatoare [i echipamente 3-6
Mobilier [i alte echipamente 10
Mijloace de transport 5

Terenurile nu se amortizeaz`. Imobiliz`rile \n curs nu se amortizeaz` \nainte de a fi date \n folosin]`.
Cheltuielile de repara]ie [i \ntre]inere sunt \nregistrate \n contul de rezultat \n perioada \n care sunt
angajate.Cheltuielile ulterioare sunt recunoscute ca un activ conform acelora[i principii de recunoa[tere
utilizate la momentul recunoa[terii ini]iale.

Valoarea contabil` a imobilizarilor corporale este revizuit` când evenimente sau circumstan]e indic`
faptul ca valoarea activelor ar putea s` nu mai fie recuperat`. |n acest caz valoarea contabil` se
diminueaz` pâna la valoarea recuperabil`.

Activele corporale sunt derecunoscute la cedarea acestora sau când nu se mai a[teapt` beneficii
economice viitoare din utilizarea sau cedarea lor. Câ[tigul sau pierderea care rezult` din
derecunoa[terea  unui activ corporal (determinat ca diferen]a \ntre \ncas`rile nete la cedare [i valoarea
contabil` a elementului) este inclus(`) \n contul de profit [i pierdere \n anul \n care activul este
derecunoscut.

i) Costurile \mprumuturilor 

Costurile \mprumuturilor sunt recunoscute ca o cheltuial` atunci când sunt angajate.

j) Investi]ii imobiliare

Investi]iile imobiliare sunt recunoscute ini]ial la cost, inclusiv costurile de tranzac]ionare. Ulterior
recunoa[terii ini]iale, investi]iile imobiliare sunt \nregistrate la cost mai pu]in orice amortizare cumulat`
[i orice pierdere din depreciere.

Investi]iile imobiliare sunt derecunoscute fie când sunt cedate, fie când investi]ia imobiliar` respectiv`
este definitiv retras` din folosin]` [i nu se mai a[teapt` beneficii economice viitoare din cedarea ei.
Câ[tigurile sau pierderile ap`rute din cedarea sau casarea investi]iilor imobiliare sunt recunoscute \n
contul de profit [i pierdere \n anul cas`rii sau ced`rii.

Transferurile c`tre investi]ii imobiliare vor fi f`cute atunci, [i numai atunci, când exist` o modificare a
utiliz`rii, eviden]iat` de \ncetarea utiliz`rii de c`tre proprietar, \nceperea unui leasing opera]ional cu o
alt` parte, sau \ncheierea procesului de construire sau dezvoltare. Transferurile de la investi]iile
imobiliare se fac atunci, [i numai atunci, când exist` o modificare a utiliz`rii, eviden]iat` de \nceperea
utiliz`rii de c`tre proprietar sau \nceperea procesului de dezvoltare \n perspectiva vânz`rii.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Amortizarea cl`dirilor incluse \n investi]ii imobiliare se realizeaz` utilizând metoda liniar` pe durat` de
utilizare a[a cum se prezint` \n nota 3. h).

k) Active de]inute pentru vânzare

Banca clasific` un activ ca de]inut pentru vânzare dac` valoarea sa contabil` va fi recuperat`, \n
principal, prin vânzare mai degrab` decat prin utilizarea sa continu`. Activele clasificate ca de]inute
pentru vânzare sunt acelea care sunt disponibile pentru vânzare imediat \n starea \n care se prezint`
acestea \n momentul respectiv, pe baza termenilor uzuali \n cazul vânz`rilor de astfel de active iar
vânzarea lor are o probabilitate ridicat`.

Activele de]inute pentru vânzare sunt recunoscute ini]ial [i m`surate ulterior la cea mai mic` dintre
valoarea contabil` [i valoarea just` minus costurile de vânzare.

Banca recunoa[te un venit pentru orice cre[tere ulterioar` a valorii juste minus costurile de vânzare,
f`r` a dep`[i pierderea cumulat` din depreciere care a fost recunoscut` fie \n conformitate cu IFRS 5,
fie anterior, \n conformitate cu alt IFRS.

l) Fondul comercial 

Fondul comercial este evaluat la momentul achizi]iei la cost, reprezentând diferen]a, \ntr-o combinare
de \ntreprinderi, dintre costul de achizi]ie [i cota parte a Grupului din valoarea just` neta a activelor,
pasivelor [i datoriilor contingente identificabile. Dup` recunoa[terea ini]ial`, fondul comercial este
evaluat la cost minus orice pierderi cumulate ulterior din depreciere. 

|ncepând cu 1 ianuarie 2004, fondul comercial deja \nregistrat \n bilan] nu se mai amortizeaz` [i este
revizuit pentru depreciere la fiecare dat` de raportare sau mai des dac` evenimente sau schimb`ri \n
circumstan]e arat` c` valoarea contabil` ar putea fi depreciat`. Deprecierea se determin` prin
evaluarea valorii recuperabile a unit`]ii generatoare de numerar la care se refer` fondul comercial. |n
cazul \n care valoarea recuperabil` a unit`]ii generatoare de numerar este mai mic` decât valoarea
contabil`, o pierdere din depreciere este recunoscut`.

m) Imobiliz`ri necorporale

Activele necorporale sunt m`surate ini]ial la cost. Dup` recunoa[terea ini]iala, imobiliz`rile necorporale
sunt \nregistrate la cost minus amortizarea cumulat` [i pierderea cumulat` din depreciere.

|n conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiar` \n economiile hiperinflationiste”, activele necorporale
au fost retratate, conform contabilit`]ii de hiperinflatie, luându-se \n considerare indicele general al
pre]urilor \ntre data achizi]iei [i 31 decembrie 2003.

Toate activele necorporale \n sold la 31 decembrie 2008 respectiv 2007, au durate de via]` determinate
[i se amortizeaz` pe baza metodei liniare pe o durat` de via]` util` de pân` la 3 ani. Durata [i metoda
de amortizare sunt revizuite cel pu]in la sfâr[itul fiec`rui an financiar.
La data bilan]ului, activele necorporale sunt analizate pentru indicii de depreciere sau modific`ri ale
beneficiilor viitoare estimate. Când valoarea contabil` a unui activ este mai mare decât valoarea
recuperabil` estimat`, aceasta este redus` la valoarea recuperabil`.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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n) Instrumente financiare derivate

Banca utilizeaz` instrumente financiare derivate cum ar fi contracte forward, swap [i op]iuni pe rata de
schimb precum [i forward [i swap-uri pe rata dobânzii ca produse oferite clientelei, dar [i \n scopul
acoperirii riscurilor asociate cu rata dobânzii, de lichiditate [i de cursul de schimb. Asemenea
instrumente financiare derivate sunt recunoscute ini]ial \n bilan] la valoarea just`, la data la care Banca
devine parte \ntr-un asemenea contract [i, ulterior, acestea sunt reevaluate la valoarea lor just`.
Toate instrumentele financiare derivate sunt contabilizate ca active dac` valoarea lor justa este pozitiv`
sau ca datorii dac` valoarea lor just` este negativ`. Modific`rile \n valoarea just` a instrumentelor
financiare derivative sunt \nregistrate \n contul de profit [i pierdere.

Valoarea just` a contractelor forward pe cursul de schimb este calculat` pe baza ratelor de schimb
forward actuale pentru contracte cu maturitate asem`n`toare. Valoarea just` a contractelor swap pe
rata dobânzii este determinat` prin referin]a fa]` de valorile de pia]` a instrumentelor similare.

Banca nu aplic` \n prezent contabilitatea de acoperire.

o) |mprumuturi 

|mprumuturile sunt recunoscute ini]ial la valoarea just` a sumelor primite mai pu]in costurile de
tranzac]ie aferente. |mprumuturile sunt evaluate ulterior la costul amortizat, utilizând metoda ratei
dobânzii efective.
Orice diferen]` este recunoscut` \n contul de profit atunci când \mprumuturile sunt derecunoscute, ca
[i, prin amortizare, pe perioada r`mas` pân` la maturitate.

p) Compensarea activelor [i datoriilor financiare 

Activele [i datoriile financiare sunt compensate iar suma net` este raportat` \n bilan] atunci când exist`
un drept legal opozabil de a compensa sumele recunoscute [i exist` inten]ia de realizare sau de
decontare a acestora pe o baz` net`. 

q) Contractele de vânzare cu posibilitate de r`scump`rare

Titlurile vândute cu \ncheierea simultan` a unui angajament de r`scump`rare la o dat` viitoare
specificat` (contracte repo) continu` s` fie recunoscute \n bilan] ca titluri [i sunt evaluate \n
conformitate cu politicile contabile corespunz`toare. Datoria pentru sumele primite \n cadrul acestor
contracte este inclus` \n depozitele clientelei. Diferen]a \ntre pre]ul de vânzare [i cel de r`scump`rare
este tratat` drept cheltuial` cu dobând` folosind metoda ratei efective a dobânzii. Activele achizi]ionate
printr-un angajament corespondent de a le revinde la o dat` viitoare specificat` (contracte repo reluate)
sunt \nregistrate drept credite [i avansuri acordate.  

r) Depozitele [i conturile curente ale clientelei

Conturile curente [i depozitele clientelei  sunt recunoscute la cost amortizat folosind metoda ratei
efective a dobânzii.

s) Derecunoa[terea activelor [i datoriilor financiare

Active financiare
Un activ financiar este derecunoscut atunci când:

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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�  - Drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie decurgând din activele financiare au expirat;
�  - Banca re]ine drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar, dar \[i

asum` o obliga]ie contractuala de a le pl`]i \n \ntregime unei ter]e p`r]i f`r` \ntârzieri semnificative,
\n cadrul unui aranjament de intermediere; sau

�  - Banca a transferat drepturile sale de a primi fluxuri de trezorerie, [i ori a) a transferat \n mod
substan]ial toate riscurile [i beneficiile asociate activului financiar, sau b) nu a transferat [i nici nu a
re]inut \n mod substan]ial toate riscurile [i beneficiile asociate activului financiar, dar a transferat
controlul asupra activului financiar

Datorii financiare
O datorie financiar` este derecunoscut` atunci când obliga]ia este stins`, anulat` sau expir`.

Atunci când o datorie financiar` este \nlocuit` de o alt` datorie financiar` c`tre acela[i creditor, dar cu
termeni contractuali semnificativ diferi]i sau când termenii actualei datorii sunt modifica]i semnificativ,
un asemenea schimb sau modificare este tratat(`) ca o derecunoastere a datoriei ini]iale, urmat` de
recunoa[terea unei noi datorii, iar diferen]a \ntre valorile contabile este recunoscut` \n contul de profit
[i pierdere.

t) Recunoa[terea veniturilor [i cheltuielilor 

Veniturile sunt recunoscute \n m`sura \n care beneficiile economice sunt probabile [i venitul poate fi
evaluat \n mod credibil. Urm`toarele criterii trebuie de asemenea s` fie \ndeplinite pentru a putea
recunoa[te venituri: 

Venituri din dobânzi [i asimilate
Pentru toate instrumentele financiare m`surate la cost amortizat [i pentru cele purt`toare de dobând`
clasificate ca active de]inute pentru vânzare sau active de]inute pentru tranzac]ionare, veniturile sau
cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute la rata efectiv` de dobând`. Aceast` rat` actualizeaz` exact
fluxurile de numerar viitoare (pl`ti sau \ncas`ri) pe durata de via]` estimat` a instrumentului financiar,
sau pe o perioad` mai scurt`, unde este necesar, la valoarea net` contabil` a activului sau datoriei
financiare. Calculul ia \n considerare to]i termenii contractuali ai instrumentului financiar [i include toate
taxele sau costurile incrementale, direct atribuibile instrumentului [i care sunt parte integrant` a ratei
efective de dobând`. Valoarea contabil` ajustat` este calculat` pe baza ratei efective ini]iale a dobânzii
[i modificarea valorii contabile este \nregistrat` ca venit sau cheltuial` din dobânzi. 
Odat` ce valoarea \nregistrat` a unui activ financiar sau a unui grup de active financiare similare a fost
redus` din cauza unei pierderi din depreciere, venitul din dobânzi continu` s` fie recunoscut prin
aplicarea ratei efective ini]iale a dobânzii la noua valoare contabil`. 

Venituri din comisioane [i speze bancare
Banca ob]ine venituri din comisioane [i speze pentru diversele servicii bancare oferite clien]ilor s`i.
Veniturile din comisioane pot fi impartite in urmatoarele doua categorii: 

(i) Venituri din comisioane pentru servicii oferite pentru o anumit` perioad` de timp
Aceste venituri sunt recunoscute \n baza contabilit`]ii de angajamente, pe \ntreaga perioad` a
serviciilor oferite. Veniturile din aceast` categorie includ venituri din comisioane [i managementul
activelor, comisioane de custodie [i alte comisioane de management [i consultan]`. 
(ii) Venituri din comisioane pentru tranzac]ii 
Comisioanele percepute pentru negocierea sau participarea la o negociere a unei tranzac]ii pentru o
ter]` parte – cum ar fi demersurile pentru achizi]ia de ac]iuni sau alte titluri sau pentru cump`rarea sau
vânzarea unei companii – sunt recunoscute la momentul \ncheierii tranzac]iilor respective.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Comisioanele sau componente ale comisioanelor legate de ob]inerea unei anumite performan]e, sunt
recunoscute dup` \ndeplinirea respectivelor criterii.  

Venituri din dividende
Dividendele sunt recunoscute la momentul la care este stabilit dreptul ac]ionarilor de a primi sumele
respective.

Venituri nete din tranzac]ionare
Rezultatele ob]inute din activit`]i de tranzac]ionare includ toate câ[tigurile [i pierderile din modificarea
valorii juste [i dividende pentru activele sau datoriile financiare de]inute \n scopul tranzac]ion`rii.

u) Beneficiile angaja]ilor

Beneficii pe termen scurt:
Beneficiile pe termen scurt ale angaja]ilor includ: indemniza]ii, salarii, contribu]ia la asigur`rile sociale.
Acestea sunt recunoscute ca [i cheltuieli pe m`sura prest`rii serviciilor.

Asigur`ri sociale:
Atât Banca cât [i angajatii acesteia sunt obliga]i prin lege s` contribuie la asigur`rile sociale a[a cum
sunt ele descrise \n situa]iile financiare ca [i contribu]ii la asigur`rile sociale, prin Fondul Na]ional de
Pensii gestionat de Casa Na]ional` de Pensii [i Asigur`ri Sociale din România (un plan de contribu]ii
finan]at \n baza re]inerilor la surs`). Banca nu are nici o obliga]ie legal` sau implicit` de a pl`ti beneficii
viitoare. Singura obliga]ie a B`ncii este de a pl`ti contribu]iile la momentul \n care acestea devin
scadente. Dac` membrii asigura]i \n baza planului de Pensii [i Asigur`ri Sociale \nceteaz` a mai fi
salaria]i ai B`ncii sau a subsidiarelor acesteia, Banca nu are nici o obliga]ie de a mai pl`ti acestora
beneficiile pe care le pl`tea \n anii \n care erau angaja]i. Contribu]iile B`ncii sunt \nregistrate \n conturile
de cheltuieli privind salariile [i cheltuielile asimilate.

Beneficii postangajare:
Banca are obliga]ia contractual` de a pl`ti personalului care iese la pensie, beneficii calculate pe baza
salariului la momentul pension`rii [i a num`rului de ani lucra]i de fiecare persoan`. Datoria B`ncii cu
acordarea de beneficii \n baza acestui plan de beneficii determinate este estimat` anual folosind
tehnica actuarial` „metoda factorului de credit proiectat” [i este recunoscut` \n contul de profit [i
pierdere pe baza contabilit`]ii de angajamente. Excedentul sau deficitul determinat de modific`rile ratei
de actualizare [i a altor ipoteze actuariale este recunoscut ca venit sau cheltuial` pe durata medie
a[teptat` r`mas` pân` la pensie pentru angaja]ii participan]i la plan.

Pl`]i compensatorii:
Conform legisla]iei române[ti, Banca acord` pl`]i compensatorii \n cazul termin`rii perioadei de
angajare \n cadrul unui proces de reducere de personal, având sau nu leg`tura cu un proces de
reorganizare. Cheltuielile cu pl`]ile compensatorii sunt \nregistrate \n momentul \n care conducerea
B`ncii decide adoptarea unui plan ce va determina acordarea \n viitor a indemniza]iilor compensatorii
[i pân` la data bilan]ului fie \ncepe implementarea planului de restructurare, fie comunic` planul de
restructurare celor ce vor fi afecta]i \ntr-o anumit` m`sur` pentru a permite o estimare a derul`rii
planului de restructurare. Pân` la data actual`, conducerea B`ncii nu a ini]iat nici o ac]iune \n acest
sens.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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v) Impozite

Impozitul curent reprezint` valoarea impozitului pe profit datorat aferent profitului statutar impozabil,
calculat conform legisla]iei fiscale române[ti [i \nregistrat pe baza contabilit`]ii de angajament \n
perioada la care se refer`. 

Datoria cu impozitul pe profit amânat este recunoscut` pentru toate diferen]ele temporare impozabile
\ntre baza fiscal` a activelor [i datoriilor [i valoarea lor contabil` la data bilan]ului, \n scopuri de
raportare financiar`, care vor avea ca rezultat valori impozabile \n perioadele viitoare.

Activele privind impozitul pe profit amânat sunt recunoscute pentru toate diferen]ele temporare
deductibile, reportarea pierderilor [i crean]elor fiscale nefolosite, \n limita \n care este probabil ca
profitul impozabil va fi disponibil [i fa]` de care diferen]a temporar` deductibil` s` poat` fi utilizat`.
Valoarea contabil` a activelor privind impozitul amânat este revizuit` la fiecare dat` a bilan]ului [i
redus` \n m`sura \n care nu mai este probabil s` fie disponibil suficient profit impozabil pentru a
permite utilizarea beneficiului unei p`r]i a diferen]ei temporare deductibile sau al totalit`]ii acesteia.

Crean]ele [i datoriile privind impozitul amânat trebuie evaluate la valoarea care se a[teapt` s` fie pl`tit`
c`tre sau recuperat` de la autorit`]ile fiscale, pe baza ratelor de impozitare ([i pe baza legilor fiscale)
care au fost reglementate sau aproape reglementate pân` la data bilan]ului.

Activele [i datoriile privind impozitul curent [i impozitul amânat se pot compensa dac` se refer` la
aceea[i entitate impozabil` [i sunt percepute de aceea[i autoritate fiscal` [i entitatea are dreptul de a
le compensa.

Pentru tranzac]iile [i alte evenimente recunoscute direct \n capitalul propriu, orice efecte fiscale
aferente vor fi, de asemenea, recunoscute direct \n capitalul propriu.

w) Provizioane

Un provizion este recunoscut numai \n momentul \n care Banca are o obliga]ie prezent` (legal` sau
implicit`) generat` de un eveniment anterior [i este probabil ca o ie[ire de resurse care s` afecteze
beneficiile economice s` fie necesar` pentru a onora obliga]ia respectiv` [i poate fi realizat` o bun`
estimare a valorii obliga]iei. Unde efectul modific`rii puterii de cump`rare \n timp este semnificativ,
valoarea provizionului va fi egal` cu valoarea actualizat` a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru
compensarea obliga]iilor. Unde se folose[te actualizarea, cre[terea \n valoare a provizionului pentru a
reflecta trecerea timpului este recunoscut` drept cost al \ndator`rii. 

x) Datorii [i active contingente

Datoriile contingente nu sunt recunoscute \n situa]iile financiare. Ele sunt prezentate \n note, cu
excep]ia cazurilor \n care posibilitatea unei ie[iri de beneficii economice este \ndep`rtat`.

Activele contingente nu sunt recunoscute \n situa]iile financiare, dar sunt prezentate când o intrare de
beneficii este probabil`.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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y) Rezultatul pe ac]iune

Rezultatul pe ac]iune (“EPS”) este determinat prin \mp`r]irea profitului net la num`rul mediu ponderat
al ac]iunilor \n circula]ie din anul respectiv. La 31 decembrie 2008, respectiv 2007 Banca nu a emis nici
un instrument de capitaluri proprii poten]ial diluant.

z) Persoane aflate \n rela]ii speciale

Diferite entit`]i sau persoane sunt considerate a fi \n rela]ii speciale cu Banca \n cazul \n care una din
p`r]i, fie prin proprietate, fie prin drepturi contractuale, rela]ii familiale sau alte situa]ii similare pot
controla direct sau indirect cealalt` parte, sau o pot influen]a \n mod semnificativ \n luarea unor decizii
financiare sau opera]ionale.

Tranzac]iile \ntre p`r]i afiliate reprezint` un transfer de resurse sau obliga]ii \ntre p`r]i afiliate indiferent
dac` implic` un pre] sau nu.

aa) Evenimente ulterioare datei bilan]ului 

Evenimentele ulterioare datei bilan]ului ce furnizeaz` informa]ii suplimentare despre situa]ia B`ncii la
data bilan]ului (evenimente ce necesit` ajust`ri), sau acelea care indic` faptul c` ipoteza continuit`]ii
activit`]ii nu este adecvat` sunt reflectate \n situa]iile financiare. Evenimentele ulterioare ce nu necesit`
ajust`ri sunt prezentate \n note, \n cazul \n care sunt semnificative.

bb) Garan]ii financiare 

|n cursul normal al activit`]ii, Banca ofer` garan]ii financiare, constând \n acreditive acceptate, scrisori
de garan]ie bancar`. 
Garan]iile financiare sunt ini]ial recunoscute \n situa]iile financiare la valoare just`, \n “Alte datorii”,
reprezentând prima \ncasat` sau de \ncasat. Ulterior recunoa[terii ini]iale, obliga]ia B`ncii legat` de
fiecare garan]ie emis` este m`surat` la cea mai mare dintre valoarea primei amortizate [i cea mai bun`
estimare a cheltuielii necesare pentru stingerea oric`rei obliga]ii financiare, rezultat` din garan]ia emis`.
Orice cre[tere a datoriei legat` de garan]iile financiare este \nregistrat` \n contul de profit [i pierdere,
\n “Deprecierea creditelor”. Prima \ncasat` este recunoscut` \n contul de profit [i pierdere ca [i
“Venituri nete din comisioane [i speze bancare”, utilizându-se metoda liniar` pe durata de via]` a
garan]iei. 

4. Disponibilit`]i

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Numerar în casierie [i tezaur 612.849 622.572
Numerar în ATM 300.901 315.565
Total 913.750 938.137

5. Conturi la Banca Central`

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Conturi curente 13.312.740 10.287.975
Total 13.312.740 10.287.975

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare

Raport Anual 200825



(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare

26Raport Anual 2008

Banca Na]ional` a României (“BNR” sau “Banca Central`”) cere b`ncilor comerciale din România s`
p`streze la BNR o anumit` sum` \n contul curent (“rezerva minim` obligatorie”), calculat` \n
conformitate cu reglement`ri specifice ca procent aplicat la valoarea medie a fondurilor \mprumutate
de Banc`, inclusiv depozitele clientelei, pe parcursul perioadei de calcul precedente. La 31 decembrie
2008, procentul pentru rezerva obligatorie denominat` \n RON [i moned` str`in`, a fost de 18% [i
respectiv 40% (2007: 20% si 40%). 

Nivelul calculat al rezervei minime obligatorii pentru ultima perioad` a anului a fost de 12.141.101 
(2007: 9.402.689).

Dobânda pl`tit` de BNR pentru rezervele minime obligatorii \n timpul anului 2008 a fost \ntre 2,50% p.a.
[i 5,15% p.a. pentru RON (2007: 1,9% - 2,50% p.a.), \ntre 1,25% si 2,75% p.a. pentru EUR 
(2007: 0,80% - 1,35% p.a.). 

6. Conturi curente [i depozite la b`nci

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Depozite la b`nci române[ti 81,440 241,878
Depozite la b`nci str`ine 345,936 373,570
Conturi curente la b`nci române[ti 6 39
Conturi curente la b`nci str`ine 156,404 185,871
Total 583.786 801.358

La 31 decembrie 2008, soldurile de mai sus nu includeau sume blocate.(2007: 358).

Ratele de doband` ob]inute pentru conturi curente \n valut` au variat \ntre 0,14% [i 5,25% p.a. 
(2007: 0,1% - 6% p.a.). Ratele de doband` ob]inute pentru depozite \n RON au variat \ntre 3% [i
56,05% p.a. (2007: 1,25% - 30% p.a.). Pentru depozitele \n valut` ratele au variat \ntre 0,02% [i 7,30%
p.a. (2007: 1,95%-8,70% p.a.).

7. Active disponibile pentru vânzare

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Titluri de stat 756,913 91,900
Participa]ii 9,391 5,184
Alte titluri 99,312 21,137
Total 865.616 118.221

Titluri de stat 
La 31 decembrie 2008, titlurile de stat constau din obliga]iuni de stat \n RON purt`toare de dobând`
cu maturitate ini]ial` cuprins` \ntre 2 [i 5 ani (2007: \ntre 2 [i 5 ani), \n valoare total` de 53.427 
(2007: 91.900) [i certificate de depozit cu discount cu maturitate ini]ial` cuprins` \ntre 3 luni [i un an,
\n valoare total` de 703.486 (2007: 0), emise de Ministerul de Finan]e. La 31 decembrie 2008, titluri de
stat \n valoare de 756.913 (2007: 0) erau gajate la BNR pentru o period` de 5 zile.



(Sume în mii lei)
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Alte participa]ii
Alte participa]ii ale b`ncii constau \n ac]iuni la Victoria Business Center S.A., Bursa Român` de M`rfuri,
Casa de Compensare Bucure[ti SA, Thyssen Krupp Bilstein Compa S.A., Depozitarul Central SA, ECS
International Romania SA, Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Intreprinz`torii Priva]i SA,
TransFond [i Visa International Service Association. 

Alte titluri
La 31 decembrie 2008, Grupul de]ine unit`]i \ntr-un fond monetar („Simfonia 1”) [i \ntr-un fond
diversificat („Concerto”) \n valoare total` de 86.559 (6.995 la 31 decembrie 2007), respectiv 9.149
(10.592 la 31 decembrie 2007).

Simfonia 1 investe[te pe pia]a monetar` [i \n instrumente financiare cu un grad ridicat de lichiditate
(titluri de stat, certificate de depozit, obliga]iuni emise de guvern [i autorit`]ile locale). Grupul de]inea
la sfâr[itul anului un num`r total de 3.491.676 unit`]i (2007: 309.497) [i valoarea unei unit`]i de fond a
fost de 24,79 RON (2007: 22,60).

Concerto investe[te \n instrumente de pia]` monetar` [i \n instrumente financiare de capitaluri proprii
tranzac]ionate pe Bursa de Valori Bucure[ti. Grupul de]inea la sfâr[itul anului un num`r total de 90.353
(2007: 90.353) unit`]i [i valoarea unei unit`]i de fond a fost de RON 101,26 RON (2007: 117,23).

Alte titluri cuprind obliga]iuni emise de c`tre Estima Finance, \n valoare total` de 3.604 (2007: 3.550).

8. Credite, net

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Credite, brut 32.887.940 25.988.188
Deprecierea creditelor (953.191) (763.239)
Total 31.934.749 25.224.949

Totalul creditelor acordate la 31 decembrie 2008 [i 2007 avea urm`toarea structur`:

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Credite de trezorerie 8.697.908 7.331.317
Credite pentru echipamente 7.079.791 5.438.940
Finan]area activit`]ii comerciale 337.890 315.619
Achizi]ii imobiliare, inclusiv credite ipotecare 
credite ipotecare 2.503.719 1.757.424
Credite de consum 12.826.735 9.429.144
Altele 1.441.897 1.715.744
Total 32.887.940 25.988.188

La 31 decembrie 2008 soldul opera]iunilor de factoring este de 301.774 (261.915 la 31 decembrie
2007) [i al opera]iunilor de scontare este de 35.708 (53.471 la 31 decembrie 2007).

Creditele de trezorerie con]in o sum` de 41.222 (2007:159.120) reprezentând valoarea just` a
acreditivelor cu plat` amânat`.



28Raport Anual 2008

Structura pe tipuri de proprietate este urm`toarea:

Tip de proprietate 31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Companii private 15.873.758 12.030.559
Companii de stat 464.994 391.031
Persoane fizice 16.549.188 13.566.598
Total 32.887.940 25.988.188

Analiz` pe sector

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Produc]ie 9.3% 9,8%
Industrie alimentar` 3.2% 3,7%
Transport [i alte servicii 2.4% 2,9%
Comer] 19.6% 18,1%
Agricultur` 1.7% 1,9%
Construc]ii 6.6% 4,3%
Persoane fizice 49.0% 51,0%
Altele 8.2% 8,3%
Total 100,0% 100,0%

Creditele acordate persoanelor fizice includ credite imobiliare, credite de consum [i descoperiri de cont.

La 31 decembrie 2008, costul amortizat al creditelor acordate celor mai mari 20 de clien]i persoane
juridice (grupuri de clien]i lega]i) este de 1.231.162 (887.837 la 31 decembrie 2007), \n timp ce valoarea
scrisorilor de garan]ie bancar` [i a acreditivelor emise \n favoarea acestor clien]i este de 3.000.713
(1.888.403 la 31 decembrie 2007). 

Provizioane pentru deprecierea creditelor 

Sold la 31 decembrie 2006 567.135

Reluare provizioane pentru treceri \n extrabilan]ier [i recuper`ri (222.975)
Deprecierea creditelor 409.513
Pierderi din diferen]e de curs de schimb 9.566

Sold la 31 decembrie 2007 763.239

Reluare provizioane pentru treceri \n extrabilan]ier [i recuper`ri (397.952)
Deprecierea creditelor 562.785
Pierderi din diferen]e de curs de schimb 25.119

Sold la 31 decembrie 2008 953.191

Provizioanele pentru depreciere con]in atât provizioane specifice pentru credite identificate ca fiind
depreciate, cât [i provizioane pentru deprecierea colectiv`, la nivel de portofoliu. Valoarea creditelor
pentru care s-a constituit provizion specific este de 964.763. (31 decembrie 2007: 1.146.463). Valoarea
provizionului pentru deprecierea colectiv` este 232.536 (92.225 la 31 decembrie 2007).

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare



Analiza pe vechime a creditelor restante dar nedepreciate pe clase de active financiare

31 decembrie 2008

<_ 30 zile 31-60 zile 61-90 zile >_ 91 zile Total
Companii 653.603 121.430 87.600 - 862.633
|ntreprinderi mici 295.275 69.100 26.685 - 391.060
Consum 1.006.629 216.326 92.333 - 1.315.288
Ipotecar 124.463 24.749 7.314 994 157.520
Total 2.079.970 431.605 213.932 994 2.726.501

31 decembrie 2007

<_ 30 zile 31-60 zile 61-90 zile >_ 91 zile Total
Companii 397.166 19.750 1.584 5.514 424.014
|ntreprinderi mici 161.228 26.470 17.603 1.159 206.460
Consum 777.817 166.785 67.648 59.753 1.072.003
Ipotecar 69.854 11.648 3.617 - 85.119
Total 1.406.065 224.653 90.452 66.426 1.787.596

Valoarea contabil` a creditelor ale c`ror termene au fost renegociate

31 decembrie 2008 31 decembrie 2006

Companii 1.243 946
|ntreprinderi mici 675 133

Total 1.918 1.079

Analiza acoperirii cu garan]ii a creditelor restante dar nedepreciate: 

31 decembrie 2008

Companii 862.633 859.304 12.434.448 11.813.713
Persoane fizice [i 
întreprinderi mici 1.863.868 1.753.675 16.762.225 5.230.497
Total 2.726.501 2.612.979 29.196.673 27.044.210

31 decembrie 2007

Companii 424.014 415.126 8.759.182 8.815.842
Persoane fizice [i 
întreprinderi mici 1.363.582 1.220.644 14.294.948 12.830.658
Total 1.787.596 1.635.770 23.054.130 21.646.500

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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La 31 decembrie 2008 valoarea contabil` a garan]iilor reale recunoscute de Banc` ca activ este de 
39 (2007: 39), reprezentând un apartament. |n 2008 Banca nu a recunoscut nici un activ.

Analiza creditelor nedepreciate [i f`r` restan]e conform scalei de evaluare a riscului de credit

9. Crean]e din leasing
31 decembrie2008 31 decembrie 2007

Investi]ie brut` \n leasing financiar:
Cu maturitate mai mic` de 1 an 615.766 491.882
Cu maturitate \ntre 1 [i 5 ani 915.759 715.762
Cu maturitate mai mare de 5 ani 50.059 1.189

1.581.584 1.208.833
Dobânda aferent` contractelor de leasing financiar (206.843) (149.582)
Investi]ia net` \n leasing financiar 1.374.741 1.059.251
Investi]ia net` \n leasing financiar:
Cu maturitate mai mic` de 1 an 522.558 416.332
Cu maturitate \ntre 1 [i 5 ani 812.481 641.761
Cu maturitate mai mare de 5 ani 39.702 1.158

1.374.741 1.059.251
Investitia neta in leasing                                                             1.374.741                 1.059.251
Reduceri de valoare cumulate pentru platile minime 
de leasing de primit ce nu pot fi incasate                                         (8.884) (3.279)
Total                                                                                         1.365.857         1.055.972

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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31 decembrie 2008 Scala de evaluare a riscului de credit

Cretide

8.759.182

14.292.948

23.054.130

1 foarte bun

307.710

-

307.710

2 bun

105.181

-

105.181

3 rezonabil

de bun

1.824.515

1.534

1.826.049

4 acceptabil

5.435.136

14.255.686

19.690.822

5 acceptabil

dar \n

observa]ie

760.286

613

760.899

6 \n

observa]ie

dar cu risc 

de credit

inacceptabil

326.354

37.115

363.469

Companii

Persoane fizice si

intreprinderi mici

Total

31 decembrie 2007 Scala de evaluare a riscului de credit

Credite

12.434.448

16.762.225

29.196.673

1 foarte bun

360.891

-

360.891

2 bun

524.585

-

524.585

3 rezonabil

de bun

908.615

-

908.615

4 acceptabil

9.597.080

16.664.758

26.261.838

5 acceptabil

dar \n

observa]ie

931.516

86.749

1.018.265

6 \n

observa]ie

dar cu risc 

de credit

inacceptabil 

111.761

10.718

122.479

Companii

Persoane fizice [i

\ntreprinderi mici

Total



10. Investi]ii în asocia]i

Domeniul 31 31 Adi]ii Ie[iri Profit/ 31
de activitate decembrie decembrie \n \n (pierdere) decembrie 

2008 (%) 2007 2008 2008 din metoda       2008
punerii \n
echivalen]`  

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare

Raport Anual 200831

Mobiasbanca
Groupe Societe
Generale  S.A. 

BRD Asigurari de
Viata SA

Fondul Roman de
Garantare a
Creditului Rural
"FGCR"

Asiban S.A

Romcard S.A.

Biroul de Credit
SA

BRD Fond de
Pensii S.A.

BRD Sogelease
Asset Rental SRL

SOGEPROM
Romania SRL

Total

Institu]ie
financiar`

Asigur`ri

Garantarea
creditelor

Asigur`ri

Procesare
carduri

Supraveghere
activitate de
creditare

Gestionare
fond de pensii

Leasing

Dezvoltare
imobiliar`

20,00%

49,00%

33,33%

0,00%

20,00%

18,85%

49,00%

0,00%

20,00%

-

-

12.987

36.255

425

2.170

9.379

136

40

61.392

29.017

13.532

372

-

-

6

5.312

-

-

48.239

-

-

-

(36.255)

-

-

-

-

-

(36.255)

3.971

-

4.887

-

187

366

-

-

-

9.411

32.988

13.532

18.246

-

612

2.542

14.691

136

40

82.787



Asocia]ii au sediile sociale dup` cum urmeaz`:

Asociat Adres`

|n anul 2008, Banca a vândut participa]ia de]inut` \n Asiban SA pentru o sum` de 306.452 
(87,5 milioane EUR) recunoscând un câ[tig din vânzare inainte de impozitare de 262.687.

11.  Imobiliz`ri corporale, nete

Terenuri Cl`diri Echipamente Materiale Imobiliz`ri Total
informatice [i alte corporale
[i de birou active \n curs

26.000 895.634 54.329 94.175 71.502 1.141.640
127 85.717 30.462 28.784 25.405 170.495

(288) (8.854) (13) (676) – (9.831)

(9.320) (9.252) – – – (18.572)
– (56.531) (37.348) (23.641) – (117.520)

16.519 906.714 47.430 98.642 96.907 1.166.212
4.788 117.887 18.304 34.297 (8.032) 167.244

(75) (2.954) – (733) – (3.762)
- (59.488) (36.405) (22.789) – (118.642)

21.232 962.199 29.329 109.417 88.875 1.211.052
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Mobiasbanca Groupe Societe
Generale S.A.
BRD Asigur`ri de Via]` S.A.
Fondul de Garantare 
a Creditului Rural „FGCR”
Asiban S.A
Romcard S.A.
Biroul de Credit S.A.
BRD Fond de Pensii S.A.
BRD Sogelease Asset Rental SRL
SOGEPROM Romania SRL

Bd. {tefan cel Mare [i Sfânt nr.81, Chi[in`u, Republica Moldova

Bd. Unirii nr.64, bl.K4, parter, sector 3 Bucure[ti

Str. Occidentului, nr. 5, sector 1, Bucure[ti
Str. Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, Bucure[ti
Str. {tefan Mih`ileanu, nr. 38, ap. 3, sector 2, Bucure[ti
Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, Bucure[ti
Bdul Unirii, nr. 64, bl. K4, sc. 5, parter, sector 3, Bucure[ti
Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, Bucure[ti - Turn BRD
Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, Bucure[ti - Turn BRD

Valoare net` la 
31 decembrie 2006
Transferuri [i intr`ri
Valoarea net` a imobiliz`rilor 
corporale scoase din
eviden]`
Transferuri c`tre active
de]inute pentru vânzare 
Amortizarea

Valoare net` la 
31 decembrie 2007
Transferuri [i intr`ri
Valoarea net` a imobiliz`rilor 
corporale scoase din
eviden]`
Amortizarea

Valoare net` la 
31 decembrie 2008

Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare

(Sume în mii lei)



Soldul imobiliz`rilor corporale cuprinde investi]ii imobiliare. Mi[carea \n investi]iile imobiliare este
prezentat` mai jos.

Valoare net` la 31 decembrie 2006 51.757
Transferuri [i intr`ri (8.701)
Valoarea net` a imobiliz`rilor corporale scoase din eviden]` (7.289)
Amortizarea (4.039)
Valoare neta la 31 decembrie 2007 31.728
Transferuri [i intr`ri 1.860
Valoarea net` a imobiliz`rilor corporale scoase din eviden]` –
Amortizarea (1.704)
Valoare net` la 31 decembrie 2008 31.884

12. Fondul de comer]

Fondul de comer] reprezint` surplusul costului de achizi]ie peste valoarea just` a activelor nete
identificabile, transferate de la Société Générale Bucharest c`tre Banc` \n 1999. Fondul de comer] nu
se mai amortizeaz` \ncepând cu 1 ianuarie 2004 (a se vedea politici contabile). |n cursul anului 2008 nu
a fost identificat` nicio depreciere a fondului de comert.

13. Imobiliz`ri necorporale, net

Soldul imobiliz`rilor necorporale la 31 decembrie 2008 [i 2007 reprezent` \n principal software
bancar.

Valoare net` la 31 decembrie 2006 26.296
Adi]ii \n 2007 19.465
Cheltuial` cu amortizarea (8.877)
Valoare net` la 31 decembrie 2007 36.884
Adi]ii \n 2008 29.346
Valoarea net` a imobiliz`rilor necorporale scoase din eviden]` (1)
Cheltuial` cu amortizarea (10.815)
Valoare net` la 31 decembrie 2008 55.414

14. Alte active

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Avansuri c`tre furnizori 104.080 78.863
Debitori diver[i 57.459 60.889
Opera]iuni cu instrumente derivate 175.159 24.703
Active de]inute pentru vânzare 3.548 18.572
Materiale [i consumabile 29.548 5.680
Alte active 108.848 35.750
Total 478.642 224.457

Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Soldul debitorilor diver[i este prezentat net de un provizion de depreciere de 16.610 (31 decembrie
2007: 9.792), reprezentând sume aflate \n litigiu.

Activele de]inute pentru vânzare reprezint` cl`diri [i terenul aferent pe care banca inten]ioneaz` s` le
vând` \n mai pu]in de 1 an. 

Valoare contabil` la 31 decembrie 2006 –
Intr`ri 18.572
Valoare contabil` la 31 decembrie 2007 18.572
Ie[iri (15.024)
Valoare contabil` la 31 decembrie 2008 3.548

15. Depozite la vedere [i conturi curente

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Persoane fizice [i juridice 15.340.699 14.526.356
B`nci române[ti 386.067 2.966
B`nci str`ine 1.534.153 68.535
Total 17.260.919 14.597.857

Ratele anuale ale dobânzii oferite de Banc` pentru conturile curente [i depozitele la vedere deschise
de persoane fizice [i juridice au fost cuprinse \ntre 0,10 % p.a. [i 12,25% p.a. pentru RON (\ntre 0,25%
p.a. [i 7,75% p.a. \n anul 2007) [i \ntre 0,10% p.a. [i 5,25% p.a. pentru valute (\ntre 0,25% p.a. [i 3,75%
p.a. \n anul 2007). 

Nivelurile maxime ale ratelor dobânzii oferite de Banc` pentru conturile Loro au fost 0,25% p.a. pentru
valute (0,25% p.a. \n 2007). 

16. Depozite la termen

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Persoane fizice [i juridice 13.614.204 13.344.451
B`nci str`ine 5.725.254 271.004
B`nci române[ti 346.651 394.944
Total 19.686.109 14.010.399

Ratele de dobând` anuale pl`tite de Banc` pentru depozitele la termen \n RON, pentru persoanele
fizice [i juridice, au variat \ntre 4,00% [i 14,00% p.a. (2007: 0,25% - 8,25% p.a.), iar pentru depozitele
\n valut` \ntre 2,20% [i 7,25% p.a. (2007: 2,00% - 4,50% p.a.)

Ratele de dobând` anuale pl`tite de Banc` pentru depozitele interbancare au variat \ntre 5,75% [i
40,00% p.a. pentru RON (2007: 0,5%-30% p.a.) iar pentru depozitele \n valut` \ntre 0,75% [i 6,2% p.a.
(2007: 3,25%-5,50% p.a.)



17. |mprumuturi

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
|mprumuturi de la persoane aflate
\n rela]ii speciale cu Banca 5.500.102 5.681.295
|mprumuturi de la institu]ii financiare 
interna]ionale 1.069.237 578.427
|mprumuturi de la alte institu]ii 1.715.532 761.398
Obliga]iuni emise 735.618 734.791
Alte finan]`ri 50.700 54.845
Total 9.071.189 7.810.756

Ratele de doband` pentru \mprumuturile \n EUR au variat \ntre 3,05% p.a. [i 6,10% p.a. Ratele de
dobând` pentru \mprumuturile \n USD au variat \ntre 1,77% p.a. [i 4,59% p.a. (a se vedea notele 40 [i
41 pentru structura pe maturit`]i, respectiv pentru gap-ul de rat` a dobânzii privind \mprumuturile).

Obliga]iunile reprezint` titluri emise \n RON \n decembrie 2006 pe pia]a din Luxembourg, \n valoare de
735.000, pe 5 ani, cu o rat` a dobânzii fix` de 7,75%.

|mprumuturile de la p`r]i afiliate includ o sum` de EUR 200.000.000 (2007: EUR 200.000.000),
reprezentând dou` \mprumuturi subordonate, un credit de EUR 100.000.000 contractat \n 2005, cu o
rat` EURIBOR6M+0,5%, scadent \n 2015 [i un credit de EUR 100.000.000 contractat \n 2006, cu o rat`
EURIBOR6M+0,99%, scadent \n 2013.

18. Impozit pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza profitului impozabil conform \nregistr`rilor fiscale. 
Componen]a datoriei/activului cu impozitul pe profit amânat se reconciliaz` dup` cum urmeaz`:

Anul \ncheiat la 31 decembrie 2008 Diferen]e Bilan] Cont de profit
temporale consolidat [i pierdere 

consolidat

Pasive privind impozitul amânat
Credite (32.494) (5.199) (33.976)
Investi]ii [i alte titluri (34.170) (5.467) (1.250)
Total (66.664) (10.666) (35.226)

Active privind impozitul amânat
Imobiliz`ri corporale [i necorporale 337.072 53.931 76.732
Altele 136.221 21.795 6.805
Total 473.293 75.726 83.537

Elemente impozabile conform IAS 12 406.629 65.060

Venit/(cheltuial`) din impozit amânat 48.311

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Anul \ncheiat la 31 decembrie 2007 Diferen]e Bilan] Cont de profit
temporale consolidat [i pierdere 

consolidat

Pasive privind impozitul amânat
Imobiliz`ri corporale [i necorporale (142.504) (22.801) (3.974)
Investi]ii [i alte titluri (25.589) (4.094) (329)
Total (168.093) (26.895) (4.303)

Active privind impozitul amânat
Credite 179.858 28.777 (16.424)
Altele 93.685 14.990 (126)
Total 273.543 43.767 (16.550)

Elementele impozabile conform IAS 12 105.450 16.872

Venit net din impozitul amânat (20.853)

Mi[carea \n datoria/activul cu impozitul amânat este prezentat` mai jos:

Active nete privind impozitul amânat, la 31 decembrie 2006 37.263
Impozitul amânat recunoscut ca [i capital 462
Venit net din impozitul amânat (20.853)
Active nete privind impozitul amânat, la 31 decembrie 2007 16.872
Impozitul amânat recunoscut ca [i capital (123)
Venit din impozitul amânat, net 48.311

Active nete privind impozitul amânat, la 31 decembrie 2008 65.060

Reconcilierea cheltuielii cu impozitul pe profit

2008 2007

Profit brut (\nainte de impozitul pe profit) 1.785.162 1.215.253
Impozit (16%) 285.626 194.440
Elemente nedeductibile 48.740 12.889
Elemente neimpozabile (116.851) (11.452)

Impozit pe profit la rata efectiva de impozitare   217.515 195.878

Taxa ratelor efective 12,2% 16,1%

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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19. Alte pasive

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Opera]iuni cu instrumente derivate 209.768 121.313
Dividende de plat` 164.007 96.756
Sume datorate angaja]ilor 44.301 56.706
Venituri \nregistrate \n avans 30.116 52.435
Sume datorate angaja]ilor 57.504 46.977
Dividende de plat` 1.544 1.276
Provizioane 3.333 267
Total 510.573 375.730

Inclus` \n categoria venituri \nregistrate \n avans este o sum` de 19.150 (2007: 12.627), reprezentând
valoarea just` ini]iala a contractelor de garan]ie financiar` diminuat` cu amortizarea ulterioar`. 

Mi[carea \n provizioane este urm`toarea:

Valoare la 31 decembrie 2007 267
Cheltuial` \n cursul anului 3.333
Relu`ri la venituri (267)
Valoare la 31 decembrie 2008 3.333

Sumele datorate salaria]ilor includ, \ntre altele [i primele aferente rezultatelor pentru anul 2008, \n
valoare de 42.095 (2007: 31.988) [i beneficii post-angajare \n suma de 13.904 (2007: 12.073).
Contribu]iile sociale aferente bonusurilor \n valoare de 11.690 (2007: 9.370) sunt incluse \n alte sume
datorate la bugetul statului.

Planul de beneficii postangajare determinate

Planul de beneficii postangajare determinate stabile[te beneficiile postangajare pe care un salariat este
\ndrept`]it s` le primeasc` la pensionare \n func]ie de vechimea la locul de munc` [i salariu. Planul
acoper` to]i angaja]ii, iar beneficiile sunt nefinan]ate. O evaluare actuarial` complet` este f`cut` anual
de c`tre un actuar independent.

Cheltuieli recunoscute \n contul de profit [i pierdere

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Costul serviciului curent 1.109 998
Costul dobânzii 1.076 792
Pierderile actuariale recunoscute \n timpul anului 247 181
Costul seviciului anterior 20 20
Cheltuiala net` cu beneficiile 2.452 1.991

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Mi[carea \n planul de beneficii determinate

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Soldul ini]ial al datoriei din 
planul de beneficii 12.073 10.323
Costul serviciului total 1.129 1.018
Beneficii pl`tite (621) (241)
Costul dobânzii 1.076 792
Pierderile actuariale recunoscute 
\n timpul anului 247 181
Soldul final al datoriei din planul de beneficii 13.904 12.073

Principalele ipoteze actuariale

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Rata de actualizare 6,32% 5,35 %
Rata infla]iei 2,42% 2,00 %

2008 2007
Datoria din planul de beneficii determinate 13.904 12.073
Ajust`ri pe baza faptelor asupra datoriei 
din planul de beneficii 1.371 2.068

20. Capitaluri 

Capital social nominal

Capitalul social nominal, \nregistrat la Registrul Comertului este 696.901 (2007: 696.901). |n capitalul
social este inclus` [i suma de 1.818.721 (2007: 1.818.721) reprezentând surplus din reevaluare.

Capitalul social la 31 decembrie 2008 reprezint` 696.901.518 (2007: 696.901.518) ac]iuni ordinare,
autorizate, emise [i aflate \n circula]ie. Valoarea nominal` a unei ac]iuni este de 1 RON (2007: 1 RON).

|n decursul anilor 2008 [i 2007, Banca nu a cump`rat ac]iuni proprii.

Rezultat reportat

|n rezultatul reportat este inclus` suma de 513.515 (2007: 513.515) reprezentând rezerve legale, rezerva
pentru riscuri bancare generale [i alte rezerve a c`ror utilizare este restric]ionat` de legisla]ia bancar`.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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21. Adecvarea capitalului

|n anul 2008, adecvarea capitalului B`ncii este monitorizat` de reglement`rile locale \n vigoare care
sunt \n conformitate cu Directiva European` 2000/12/EC. Aceste cerin]e utilizeaz` cifrele la nivel
individual determinate conform reglementarilor de raportare financiar-contabil` locale (bazate pe
directivele europene privind standardele de contabilitate pentru institu]iile de credit). |n cursul anului
2008, Banca s-a conformat \n totalitate cu aceste reglement`ri.

La 31 decembrie 2008 fondurile proprii reglementare [i indicatorul de solvabilitate determinat conform
acestor reglement`ri este de 3.478.867 respectiv 9,38% (2007: 3.599.462  respectiv 12%). 

Fondurile proprii reglementare la data de 31 decembrie 2007 con]in profitul nedistribuit pentru anul
2007. Fondurile proprii reglementare la 31 decembrie 2008 nu includ profitul ce urmeaz` a fi re]inut
pentru 2008. Prin urmare atât valoarea fondurilor proprii reglementare cât [i  indicatorul de solvabilitate
nu sunt comparabile \ntre cele dou` perioade.

22. Venituri din dobânzi

2008 2007
Dobânzi pentru credite 3.759.301 2.654.721
Dobânzi pentru depozite la b`nci 356.971 168.871
Dobânzi pentru titluri de trezorerie 19.666 14.132
Total 4.135.938 2.837.724

Veniturile din dobânzi pentru credite includ [i veniturile din dobânzi aferente creditelor depreciate \n
suma de 47.969 (2007: 58.026)

23. Cheltuieli cu dobânzile

2008 2007
Dobânzi pentru depozitele la termen 1.075.940 798.807
Dobânzi pentru depozitele la vedere 750.524 296.849
Dobânzi pentru \mprumuturi 413.707 242.674
Total 2.240.171 1.338.330

24. Comisioane [i speze bancare, net

2008 2007
Venituri din comisioane din opera]iuni de \ncas`ri [i pl`]i 810.935 641.049
Alte venituri din comisioane 57.642 59.283
Cheltuieli cu comisioanele (94.096) (68.019)
Venituri nete din comisioane 774.481 632.313

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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25. Venituri din diferen]e de curs valutar, net 

2008 2007
Venituri din diferen]e de curs valutar 11.020.201 5.397.160
Cheltuieli din diferen]e de curs valutar (10.538.435) (5.072.380)
Total 481.766 324.780

26. Venituri din asocia]i

2008 2007
Profit din asocia]i 9.411 4.432
Dividende de la asocia]i 1.253 1.293
Câ[tig net din vânzarea participa]iei \n asocia]i 262.687 -
Total 273.351 5.725

27. Alte venituri

Includ venituri din activit`]i bancare cum ar fi cele din derivative (exceptând derivativele pe curs de
schimb) vândute clien]ilor [i din activit`]i non-bancare, cum ar fi venituri din chirii [i vânz`ri de
imobiliz`ri corporale. Venitul net din derivative este 1.096 (2007: 598).

28. Cheltuieli cu contribu]ia la Fondul de Garantare a Depozitelor

Depozitele persoanelor fizice [i a unor tipuri de persoane juridice, incluzând \ntreprinderile mici [i
mijlocii, sunt garantate pân` la un anumit plafon de Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul
Bancar (“FGDSB”), persoana juridic`, ale c`rei resurse se constituie \n principal din contribu]iile
societ`]ilor bancare, calculate ca procent din depozitele entit`]ilor prev`zute de lege. 

29. Salarii [i cheltuieli aferente 

2008 2007
Salarii 420.277 314.960
Asigur`ri sociale 114.157 111.421
Bonusuri 53.785 41.358
Altele 84.161 84.780
Total 672.380 552.519

30. Cheltuieli cu amortizarea [i deprecierea

2008 2007
Amortizare [i depreciere (vezi Nota 11) 118.644 117.520
Amortizarea imobiliz`ri necorporale (vezi Nota 13) 10.815 8.877
(Câ[tiguri)/Pierderi din scoaterea din 
gestiune a imobiliz`rilor (10.244) 9.831
Total 119.215 136.228

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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31. Alte cheltuieli opera]ionale

2008 2007
Cheltuieli administrative 508.023 364.036
Publicitate [i sponsoriz`ri 47.168 34.443
Alte cheltuieli 64.272 47.125
Total 619.463 445.604

32. Analiza disponibilit`]ilor \n vederea calcul`rii 
fluxurilor de numerar

|n scopul prezent`rii situa]iei fluxurilor de numerar, numerarul [i echivalen]ele de numerar cuprind
urm`toarele solduri, cu o scaden]` mai mic` de 90 de zile, de la data achizi]iei:

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Disponibilit`]i [i elemente asimilate 
(a se vedea nota 4) 913.750 938.137
Conturi curente [i depozite la b`nci 236.193 488.396
Total 1.149.943 1.426.533

33. Garan]ii [i alte angajamente financiare

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Scrisori de garan]ie 9.059.057 5.133.494
Angajamente de finan]are date 3.477.619 3.616.645
Total angajamente date 12.536.676 8.750.139

Garantii [i acreditive 

Banca emite scrisori de garan]ie [i acreditive pentru clien]ii s`i. Principalul scop al acestor acreditive este
de a asigura un client de disponibilitatea fondurilor la cerere. Scrisorile de garantie si acreditivele stand by,
care reprezint` asigur`ri irevocabile asupra faptului c` Banca va efectua plat` \n cazul \n care un client nu
\[i poate \ndeplini obliga]iile fa]` de un ter], au asociat un risc de credit similar cu creditele acordate
clientelei.
De asemenea, [i riscul de pia]` [i cel opera]ional asociate acestor instrumente sunt similare celor asimilate
acord`rii de credite. Aceste instrumente prezint` [i un risc de lichiditate pentru Banc` \n eventualitatea unei
revendic`ri \ndreptate c`tre aceasta \n cazul \n care un client nu \[i \ndepline[te obliga]ia garantat`. 

Angajamente de finan]are

Angajamentele de finan]are reprezint` partea netras` a sumelor aprobate ca [i facilit`]i de creditare. Totu[i,
datorit` faptului ca riscul de credit asociat acestora depinde de probabilitatea efectu`rii tragerii unor sume,
care apoi ar putea deveni restan]e, acest risc este considerat mai redus. 
Banca monitorizeaz` durata rezidual` a angajamentelor deoarece angajamentele pe termen mai lung au un
grad de risc mai ridicat. Angajamentele de finan]are nu reprezint` neap`rat un necesar de lichiditate \n
viitor, deoarece multe din angajamente vor expira sau se vor \ncheia f`r` a fi utilizate.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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34. Alte angajamente

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Imobiliz`ri corporale 14.175 17.794
Imobiliz`ri necorporale 1.117 3.006
Total 15.292 20.800

35. Par]i afiliate

Banca se angajeaz` \n opera]iuni cu societ`]ile sale afiliate [i asociate. Toate aceste opera]iuni au fost
derulate \n condi]ii similare, inclusiv cele privind ratele dobânzii [i condi]iile privind garan]iile, cu
termenii pentru opera]iuni similare cu ter]i.Tranzac]iile/soldurile cu p`r]ile afiliate pot fi sumarizate astfel:

2008 2007
Active
Conturi Nostro 52.939 117.508
Depozite atrâse 24.653 -
Credite acordate 182.940 183.610

Pasive
Conturi Loro 2.022 30.557
Depozite atrase 7.218.106 271.004
|mprumuturi 4.681.430 4.942.309
|mprumuturi subordonate 818.672 738.985

Angajamente
Scrisori de garan]ie primite 180.515 133.038
Valoarea no]ionalului opera]iunilor de schimb 4.238.960 4.094.484
Valoarea no]ionalului derivativelor pe rata dobânzii 489.780 490.839

Venituri din dobânzi [i comisioane 21.380 14.749
Cheltuieli cu dobânzi [i comisioane 308.395 156.619
Câ[tig/(pierdere) net` din derivative pe rata dobânzii (8.337) 3.359
Câ[tig/(pierdere) net` din derivative pe curs de schimb (152.834) (127.772)

Cheltuielile cu dobânzi includ o sum` de 41.614 (2007: 32.503) referitoare la \mprumuturi subordonate.

La 31 decembrie 2008, membrii Consiliului de Administra]ie [i ai Comitetului de Direc]ie de]ineau
361.850 ac]iuni (2007: 353.650). 

Beneficiile pe termen scurt ale Conducerii (salarii, bonusuri, alte indemniza]ii [i contribu]iile sociale
aferente) sunt de 4.939 (2007: 4.621).

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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36. Datorii contingente

La 31 decembrie 2008, Banca este angajat` ca parat \ntr-un num`r de procese provenind din activit`]i
normale ale B`ncii cu clientel`, \n valoare total` de aproximativ 4.834 (2007: 2.214). Conducerea B`ncii
consider` c` deciziile finale \n aceste procese nu vor avea un efect semnificativ negativ asupra situa]iei
financiare a B`ncii.

Suma de 19.483 (echivalentul a 5 milioane Euro) reprezint` o amend` aplicat` de c`tre Consiliul
Concuren]ei ca urmare a controlului efectuat de c`tre aceast` autoritate \n octombrie 2008 la o serie
de b`nci din România. Banca consider` aceast` amend` ilegal` [i nejustificat` [i ca urmare a contestat
\n instan]` aplicarea acesteia. 

37. Profitul pe ac]iune

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007
Ac]iuni ordinare \n circula]ie 696.901.518 696.901.518
Rezultatul exerci]iului 1.572.640 1.021.636
Rezultat pe ac]iune (\n RON) 2,2566 1,4660

38. Dividende aferente ac]iunilor
ordinare

2008 2007
Dividende declarate [i pl`tite \n timpul anului
Dividend  2007: 0,5921 RON (2006: 0,3672) 411.064 411.331

Dividende propuse la AGA 
Dividend final 2008: 0.72828 RON (2007: 0,5921) 507.544 412.607

Datoriile cu dividendele de plat` \n sum` de 1.544 (2007: 1.276) sunt incluse \n alte datorii.

39. Managementul riscului

Principalele active [i datorii financiare ale B`ncii sunt reprezentate de credite [i avansuri c`tre clientel`,
crean]e din leasing, valori plasate la BNR, depozite la vedere [i la termen [i \mprumuturi. Aceste
instrumente sunt expuse la o serie de riscuri precum riscul de credit, riscul valutar, riscul de rat` a
dobânzii [i riscul de lichiditate, care sunt discutate mai jos.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezint` pierderea pe care ar suporta-o Banca dac` un client sau o alt` contrapartid`
nu [i-ar \ndeplini obliga]iile contractuale. Riscul de credit este implicit \n produsele bancare tradi]ionale
– credite, angajamente de creditare [i alte datorii contingente, cum sunt acreditivele – dar [i \n
contracte de tipul produselor derivate (a se vedea notele 8, 9 [i 32).

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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Banca \[i administreaz` expunerea atât fa]` de contrapartidele individuale, cât [i fa]` de grupuri de
clien]i prin limite de creditare stabilite la momentul analizei. Valoarea limitei depinde de factori cantitativi
cum sunt pozi]ia [i performan]a financiar` a clientului, situa]ia industriei dar [i de factori calitativi cum
ar fi calitatea managementului, structura ac]ionariatului, precum [i de soliditatea garan]iilor prezentate
de client. Pentru persoane fizice, garan]iile sunt preponderent imobile [i autovehicule, [i garan]iile
personale sunt \n cele mai multe cazuri oferite de rude de gradul I. Pentru persoane juridice garan]iile
sunt spa]ii industriale sau alte imobile de]inute, echipamente sau stocuri, \n timp ce garan]iile personale
sunt oferite de societatea mam`, alte companii din Grup sau alte b`nci. Expunerile \n raport cu limitele
autorizate sunt monitorizate \n mod continuu.

Expunerea maxim` la riscul de credit \nainte de garan]ii

31 decembrie 2008  31 decembrie 2007 
ACTIVE 
Conturi la Banca Central` 13.312.740 10.287.975
Conturi curente [i depozite la b`nci 583.786 801.358
Active disponibile pentru vânzare  865.616 118.221
Credite, net 31.934.749 25.224.949
Crean]e din leasing 1.365.857 1.055.972
Investi]ii \n asocia]i 82.787 61.392
Alte active 445.545 200.205
Total \n bilan] 48.591.080 37.750.072
Scrisori de garan]ie 9.059.057 5.133.494
Angajamente de finan]are date 3.477.619 3.616.645
Total angajamente date 12.536.676 8.750.139
Total expunere risc de credit 61.127.756 46.500.211

Riscul de pia]`

Riscul de pia]` este riscul de pierdere legat de modificarea variabilelor de pe pia]` cum ar fi ratele de
dobând` [i cursurile valutare.

Riscul valutar
Riscul valutar este legat de modificarea cursurilor de schimb. Banca administreaz` riscul valutar
utilizând limite pentru pozi]iile valutare deschise la nivelul fiec`rei valute [i la nivelul pozi]iei valutare
globale.

Riscul de rat` a dobânzii
Riscul de rat` a dobânzii este legat de modificarea ratelor de dobând` ale pie]ei. Acest risc este
administrat de Banc` prin monitorizarea gap-urilor dintre active [i pasive pe intervale de scaden]`
[i/sau pe intervale de repre]uire, respectiv prin utilizarea unei limite de senzitivitate a structurii bilan]ului
la riscul de dobând`. Banca are stabilite limite cu privire la pozi]ia de rat` de dobând` cuantificat` sub
forma senzitivit`]ii bilan]ului [i calculat` ca fiind modificarea valorii actualizate a activelor [i pasivelor
ca urmare a unei cre[teri/sc`deri cu 1% a ratelor de dobând` din pia]` (o presupus` deplasare paralel`
a curbei randamentului). 

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare

44Raport Anual 2008



31 decembrie 2008
Modific`ri ale ratei de dobând` (p.b) Impact \n contul de rezultat Senzitivitatea bilan]ului

100 (25.317) (95.646)
(100) 25.317 99.754

31 decembrie 2007
Modific`ri ale ratei de dobând` (p.b) Impact \n contul de rezultat            Senzitivitatea bilan]ului

100 (17.249) (72.232)
(100) 17.249 76.256

Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este asociat fie dificult`]ii întâmpinate de a ob]ine fondurile necesare pentru a-[i
\ndeplini angajamentele, fie imposibilit`]ii de a realiza un activ financiar \n timp util [i la o valoare
apropiat` de valoarea sa just`. 

Banca monitorizeaz` \n permanen]` decalajele / gap de lichiditate curent` \ntre activele [i pasivele
B`ncii, [i efectueaz` \n mod regulat previziuni asupra pozi]iei viitoare de lichiditate. De asemenea
Banca utilizeaz` scen`rii de stres ca parte a managementul riscului de lichiditate.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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40. Structura bilan]ului pe valute

31 decembrie 2008

ACTIVE Total RON EUR Altele
Disponibilit`]i 913.750 680.705 206.715 26.330
Conturi la Banca Central` 13.312.740 4,321.175 8.991.565 -
Conturi curente [i depozite la b`nci 583.786 427.288 110.091 46.407
Active disponibile pentru vânzare 865.616 863.829 - 1.787
Credite, net 31.934,749 15.650.702 15.734.509 549.538
Crean]e din leasing 1.365.857 1.601 1.326.412 37.844
Fond comercial, net 50.151 50.151 - -
Impozitul pe profit amânat activ, net 65.060 65.060 - -
Active imobilizate [i alte active 1.827.894 1.804.025 21.893 1.976

Total active 50.919.603 23.864.536 26.391.185 663.882

DATORII (PASIVE)
Total RON EUR Altele

Depozite la vedere [i conturi curente17.260.919 10.527.987 6.326.369 406.563
Depozite la termen 19.686.109 8.046.279 10.812.902 826.928
|mprumuturi 9.071.189 2.278.708 6.744.602 47.879
Datoria cu impozitul curent 123.189 123.189 - -
Alte datorii 510.573 492.900 10.560 7.113
Total capitaluri proprii 4.267.624 4.267.624 -
Total pasive 50.919.603 25.736.687 23.894.433 1.288.483

31 decembrie 2007

ACTIVE Total RON EUR Autres
Disponibilit`]i 938.137 740.872 168.541 28.724
Conturi la Banca Central` 10.287.975 4.330.374 5.957.601 –
Conturi curente [i depozite la b`nci 801.358 521.902 227.335 52.121
Active disponibile pentru vânzare 118.221 118.221 – –
Credite, net 25.224.949 13.016.662 11.753.015 455.272
Crean]e din leasing 1.055.972 – 1.039.175 16.797
Fond comercial, net 50.151 50.151 – –
Impozitul pe profit amânat activ, net 16.872 16.872 – –
Active imobilizate [i alte active 1.488.945 1.488.945 – –
Total active 39.982.580 20.283.999 19.145.667 552.914

DATORII (PASIVE)
Depozite la vedere [i conturi curente14.597.857 9.907.758 4.232.667 457.432
Depozite la termen 14.010.399 8.975.888 4.246.536 787.975
|mprumuturi 7.810.756 1.483.857 6.326.899 –
Datoria cu impozitul curent 90.153 90.153 – –
Alte datorii 375.730 338.882 – 36.848
Total capitaluri proprii 3.097.685 3.097.685 – –
Total pasive 39.982.580 23.894.223 14.806.102 1.282.255

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare



41. Structur` pe maturit`]i

Structura pe maturit`]i a activelor [i datoriilor B`ncii pe baza maturit`]ilor reziduale a[teptate la data de
31 decembrie 2008 [i 2007 este urm`toarea: 

31 decembrie 2008 Total 0-1 1-3 3-12 1-5 Peste F`r`
luni luni luni ani          5 ani     maturitate 

definit`

ACTIVE
Disponibilit`]i 913.750 913.750 – – – – –
Conturi la 
Banca Central` 13.312.740 13.312.740 – – – – –
Conturi curente [i 
depozite la b`nci 583.786 343.846 57.000 18.294 73.176 91.470 –
Active disponibile 
pentru vânzare 865.616 3.663 283.331 420.096 53.427 105.099 –
Credite, net 31.934.749 2.263.118 2.646.682 8.011.481 9.767.743 9.245.725 –
Crean]e din leasing 1.365.857 230.239 591.651 259.630 284.337 – –
Fond comercial, net 50.151 – – – – – 50.151
Impozitul pe profit 
amânat activ, net 65.060 723 (431) 7.301 (1.590) 5.125 53.932
Active imobilizate [i 
alte active, net 1.827.894 – 478.642 – – – 1.349.252
Total active 50.919.603 17.068.079 4.056.875 8.716.802 10.177.093 9.447.419 1.453.335

DATORII
Depozite la vedere [i 
conturi curente 17.260.919 17.260.919 – – – – –
Depozite la termen 19.686.109 8.534.360 3.065.509 2.513.630 5.416.235 156.375 –
|mprumuturi 9.071.189 907.036 490.977 2.063.413 4.999.592 610.171 –
Datoria c   u 
impozitul curent 123.189 – – 123.189 – – –
Alte datorii 510.573 299.261 211.312 – – – –
Total datorii 46.651.979 27.001.576 3.767.798 4.700.232 10.415.827 766.546 –

Total capitaluri proprii 4.267.624 – – – – – 4.267.624

Decalaj (9.933.497) 289.077 4.016.570 (238.734) 8.680.873 (2.814.289)

Decalaj cumulat (9.933.497) (9.644.420) (5.627.850) (5.866.584) 2.814.289 –

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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31 decembrie 2007 Total 0-1 1-3 3-12 1-5 Peste F`r`
luni luni luni ani 5 ani     maturitate 

definit`

ACTIVE
Disponibilit`]i 938.137 938.137 – – – – –
Conturi la 
Banca Central` 10.287.975 10.287.975 – – – – –
Conturi curente [i 
depozite la b`nci 801.358 561.418 57.000 22.156 88.624 72.160 –
Active disponibile 
pentru vânzare 118.221 – 96.100 22.121 –
Credite, net 25.224.949 1.471.942 1.781.730 6.306.356 8.630.960 7.033.961 –
Crean]e din leasing 1.055.972 141.766 393.761 249.502 270.429 514 –
Fond comercial, net 50.151 – – – – – 50.151
Impozitul pe profit 
amânat activ, net 16.872 1.531 2.011 13.842 9.909 12.378 (22.800)
Active imobilizate [i
alte active, net 1.488.945 – 224.457 – – – 1.264.488

Total active 39.982.580 13.402.769 2.458.959 6.591.856 9.096.022 7.141.134 1.291.839

DATORII
Depozite la vedere 
[i conturi curente 14.597.857 3.663.869 541.653 1.571.241 5.505.663 3.315.431 –
Depozite la termen 14.010.399 4.786.053 1.259.480 2.242.668 5.720.480 1.718 –
|mprumuturi 7.810.756 724.297 181.440 2.246.023 3.886.591 772.405 –
Datoria cu impozitul 
curent 90.153 – – 90.153 – – –
Alte datorii 375.730 253.141 122.589 – – – –

Total datorii 36.884.895 9.427.359 2.105.162 6.150.085 15.112.734 4.089.555 –

Total capitaluri proprii 3.097.685 – – – – – 3.097.685

Decalaj 3.975.410 353.797 441.771 (6.016.712) 3.051.577 (1.805.847)

Decalaj cumulat 3.975.410 4.329.207 4.770.979 (1.245.731) 1.805.847 –

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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42. Fluxuri de numerar viitoare ale datoriilor financiare

Tabelele de mai jos prezint` profilul de scaden]e al datoriilor financiare la 31 decembrie 2008 [i 2007,
bazat pe maturit`]i contractuale reziduale neactualizate.

31 decembrie 2008 Total 0-1 1-3 3-12 1-5 Peste F`r`
luni luni luni ani 5 ani  maturitate 

definit`

DATORII
Depozite la vedere [i 
conturi curente 17.264.542 17.264.542 - - - - -
Depozite la termen          20.466.872 14.249.651 3.557.587   2.097.005 327.036 235.593   -
|mprumuturi 9.817.150 934.564 491.691 2.301.020  5.477.053    612.822 -
Datoria cu impozitul 
curent 123.189 - - 123,189 - - -
Alte datorii 320.288 318.744 1.544 - - - -
Produse derivate (37.549) (19.395) (7.911) (2.708) (7.525) (10) -

Total datorii 47.954.492 32.748.106 4.042.911 4.518.506 5.796.564 848.405 -

31 decembrie 2007 Total 0-1 1-3 3-12 1-5 Peste F`r`
luni luni luni ani 5 ani  maturitate 

definit`

DATORII
Depozite la vedere [i
conturi curente 14.597.743 14.597.743 - - - - -
Depozite la termen 14.239.838 10.259.092 1.578.329 1.655.502 591.395 155.520 -
|mprumuturi 8.786.991 770.335 197.290 2.541.887 4.439.702 837.777 -
Datoria cu impozitul 
curent 1.695.862 12.473 138.223 737.694 807.472 - -
Alte datorii 254.417 253.141 1.276 - - - -
Produse derivate (100.955) (32.271) (15.589) (50.614) (2.590) 109 -

Total datorii 39.473.896 25.860.513 1.899.529 4.884.469 5.835.979 93.406 -

    

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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43. Expunerea la rata de dobând`
Elementele bilan]iere relevante sunt alocate pe benzi \n func]ie de scaden]a rezidual` a fiec`rei rate
pentru elementele cu rat` fix` de dobând`, respectiv \n func]ie de cea mai apropiat` dat` de modificare
a ratei de dobând`, \n cazul acelor instrumente care \[i modific` rata de dobând` \nainte de scaden]`.

31 decembrie 2008 0-1 0-3 3-12 1-5 Peste Total
luni luni luni ani 5 ani

ACTIVE
Disponibilit`]i 913.750 - - - - 913.750
Conturi la Banca Central` 13.312.740 - - - - 3.312.740
Conturi curente [i depozite la b`nci 343.846 57.000 22.156 88.624 72.160 583.786  
Active disponibile pentru vânzare 3.663 283.331 420.096 53.427 105.099 865.616
Credite, net 17.221.890 6.334.650 2.994.563 3.657.774 1.725.872 31.934.749
Crean]e din leasing 230.238 591.651 259.631 284.337 - 1.365.857
Fond comercial, net - - - - 50.151 50.151
Impozitul pe profit amânat activ, net 723 (431) 7.301 (1.590) 59.057 65.060
Active imobilizate [i alte active - - - - 1.827.893 1.827.893
Total active 32.026.850 7.266.201 3.703.747 4.082.572 3.840.233 50.919.603

DATORII (pasive)
Depozite la vedere [i conturi curente 17.260.919 - - - - 17.260.919
Depozite la termen 19.666.098 16.961 3.050 - -        19.686.109
|mprumuturi 3.785.192 3.310.144 882.869 1.040.741 52.243 9.071.189
Datoria cu impozitul curent - - 123.189 - -  123.189
Alte datorii 299.261 211.312 - - - 510.573
Total datorii (pasive) 41.011.470 3.538.417 1.009.108 1.040.741 52.243    46.651.979
Total capitaluri proprii - - - - 4.267.624 -
Pozitie neta (8.984.620) 3.727.784 2.694.639 3.041.831 (479.634) -

31 decembrie 2007 0-1 0-3 3-12 1-5 Peste Total
luni luni luni ani 5 ani

ACTIVE
Disponibilit`]i 938.137 - - - -                    938.137
Conturi la Banca Central` 10.287.975 - - - -                10.287.975
Conturi curente [i depozite la b`nci 561.418 57.000 22.156 88.624 72.160       801.358
Active disponibile pentru vânzare - - - 96.100 22.121      118.221
Credite, net 13.852.208 3.360.046 3.071.678 3.466.343 1.474.674    5.224.949
Creante din leasing 141.766 393.761 249.502 270.429 514    1.055.972
Fond comercial, net - - - - 50.151 50.151
Impozitul pe profit amânat activ, net 1.531 2.011 13.842 9.909 (10.421) 16.873
Active imobilizate [i alte active - - - - 1.488.945 1.488.945
Total active 25.783.035 3.812.818 3.357.178 3.931.405   3.098.144  39.982.581

DATORII (PASIVE)
Depozite la vedere [i conturi curente 14.597.857 - - - -         14.597.857
Depozite la termen 10.499.810 1.573.429 1.510.248 425.194 1.718     14.010.399
|mprumuturi 2.029.610 3.989.265 764.277 1.011.700 15.904    7.810.756
Datoria cu impozitul curent - - 90.153 - - 90.153
Alte datorii 253.141 122.589 - - - 375.730
Total datorii (pasive) 27.380.418 5.685.283 2.364.678 1.436.894 17.622    36.884.895
Total capitaluri proprii - - - - 3.097.685
Pozi]ie net` (1.597.383) (1.872.466) 992.500 2.494.511 (17.163)

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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44. Valoarea just`

Valoarea just` este suma la care un activ ar putea fi schimbat sau la care o datorie ar putea fi stins`,
\ntre p`rti interesate [i \n cuno[tin]` de cauz`, \ntr-o tranzac]ie desf`[urat` \n condi]ii obiective.
Valoarea just` este cel mai bine eviden]iat` de pre]ul de pia]` al instrumentului financiar, dac` acesta
exist`.

Active financiare 
Depozitele plasate la b`nci, creditele [i contractele de leasing acordate de c`tre Banc` sunt evaluate
la cost amortizat folosind rata efectiv` a dobânzii mai pu]in orice depreciere.

|n cazul depozitelor plasate la b`nci, costul amortizat este aproximat de valoarea just` datorit` naturii
lor pe termen scurt, ratelor de dobând` care reflect` condi]iile prezente de pe pia]` [i lipsei unor costuri
de tranzac]ionare semnificative.

Datorii financiare
Costul amortizat al depozitelor [i \mprumuturilor se consider` c` aproximeaz` respectivele lor valori
juste, ]inând cont de faptul c` aceste elemente \[i modific` rata dobânzii \n general, pe termen scurt,
sunt purt`toare de dobânzi care reflect` condi]iile prezente de pe pia]` [i sunt \ncheiate f`r` costuri de
tranzac]ionare semnificative.

Tabelul de mai jos prezint` valoarea just` [i soldul creditelor acordate [i a altor crean]e, depozitelor de
la clien]i [i \mprumuturilor:

Sold la Valoare just` la
31 decembrie 2008 31 decembrie 2008

Credite [i alte crean]e 33.300.606 32.996.975
Depozite ale clientelei 28.954.903 28.901.161
|mprumuturi 9.071.189 8.970.910

Urm`toarele metode [i ipoteze semnificative au fost aplicate \n determinarea valorii juste a elementelor
din tabelul de mai sus.

Valoarea just` a creditelor acordate cu rat` fix` este estimat` prin actualizarea fluxurilor viitoare de
numerar scadente cu un factor de actualizare derivat din ratele curente oferite unor clien]i cu
caracteristici similare pentru produse similare [i cu maturit`]i similare. Valoarea justa a instrumentelor
financiare cu rat` variabil` este estimat` prin folosirea \ncepând cu data urm`toarei modific`ri a ratei
de dobând` a unui factor de actualizare derivat din ratele oferite clien]ilor cu tr`s`turi similare, pentru
produse similare pe orizonturi de timp comparabile.

Modific`rile calit`]ii creditelor din portofoliu nu sunt luate \n considerare \n determinarea valorii juste
brute, pentru c` impactul deprecierii este recunoscut separat prin sc`derea valorii provizionului
constituit pentru pierderi atât din suma \nregistrat` cât [i din valoarea just`.
Pentru scopuri de prezentare a valorii juste, dobânda \nregistrat` pân` la data raport`rii este inclus` \n
valoarea contabil` a instrumentelor financiare.

(Sume în mii lei)
Notele ata[ate sunt parte integrant` a acestor situa]ii financiare
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