BANCA COMERCIALA EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANCA S.A.
SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009
(Toate sumele sunt în MDL, cu excepţia cazurilor când se specifică altfel)

Nota

2009

2008

Venituri din dobânzi şi venituri similare
Cheltuieli cu dobânzi şi cheltuieli similare
Venituri nete din dobânzi

5
5

399,201,015
(182,756,823)
216,444,192

410,737,434
(170,749,134)
239,988,300

Venituri din speze şi comisioane
Cheltuieli privind speze şi comisioane
Venituri nete din speze şi comisioane

6
6

37,240,390
(9,033,549)
28,206,841

42,205,917
(7,362,128)
34,843,789

Venituri comerciale nete
Alte venituri operaţionale
Cheltuieli privind deprecierea pentru
pierderi din credite
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli operaţionale

7
8

57,922,134
373,968

43,917,578
709,348

9
10
11

(102,429,161)
(103,925,755)
(38,560,163)

(56,960,859)
(91,907,393)
(46,366,238)

58,032,056

124,224,525

-

-

58,032,056

124,224,525

-

-

1,745,215

-

59,777,271

124,224,525

Profit până la impozitare
Cheltuieli privind impozitul pe venit

12

Profit net
Alte elemente ale rezultatului global
Reevaluarea hârtiilor de stat
disponibile pentru vânzare
Total rezultatul global

15

Aceste rapoarte financiare au fost aprobate la 28 mai 2010 şi semnate de:

Marcel Chirca
Director General

Tudoriţa Bicer
Contabil Şef

(1)
Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, care a fost întocmit în engleză. Au fost luate toate
măsurile posibile pentru a ne asigura că traducerea constituie o reflectare fidelă a originalului. Totuşi, în toate problemele
legate de interpretarea informaţiilor, a punctelor de vedere sau a opiniilor, versiunea in limba originală a raportului nostru
prevalează faţa de prezentă traducere.

BANCA COMERCIALA EXIMBANK – GRUPPO VENETO BANCA S.A.
BILANŢUL CONTABIL
31 DECEMBRIE 2009
(Toate sumele sunt în MDL, cu excepţia cazurilor când se specifică altfel)

Nota 31 decembrie 2009
ACTIVE
Mijloace băneşti şi disponibilităţi la BNM
Credite şi avansuri acordate altor bănci
Credite şi avansuri acordate clienţilor
Hârtii de valoare investiţionale
disponibile pentru vânzare:
- hârtii de valoare de stat
- cote de participare
Active nemateriale
Mijloace fixe
Alte active

13
14
16

338,738,749
477,018,127
2,407,838,138

669,013,459
470,727,875
2,278,926,433

15
17
18
19
20

345,708,212
1,018,774
704,393
99,810,979
122,343,991

206,431,020
1,018,774
1,108,787
97,311,718
20,142,769

3,793,181,363

3,744,680,835

103,204,346
1,471,252,887
1,229,226,292
17,592,062
-

198,991,334
1,460,346,173
1,161,368,282
11,831,820
14,721

2,821,275,587

2,832,552,330

635,000,000
7,766,520
11,439,615

635,000,000
7,962,358
5,772,470

1,745,215
315,954,426

263,393,677

971,905,776

912,128,505

3,793,181,363

3,744,680,835

Total active
OBLIGAŢII
Datorii către alte bănci
Datorii către clienţi
Alte împrumuturi
Alte obligaţii
Obligaţii privind impozitul pe venit curent

21
23
22
24

Total obligaţii
CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerva de reevaluare
Rezerve statutare
Rezerva de reevaluare hârtiilor de valoare
disponibile pentru vânzare
Profit nedistribuit
Total capitaluri proprii
Total obligaţii şi capitaluri proprii

31 decembrie 2008

25
19
26

Aceste rapoarte financiare au fost aprobate la 28 mai 2010 şi semnate de:

Marcel Chirca
Director General

Tudoriţa Bicer
Contabil Şef
(2)

Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, care a fost întocmit în engleză. Au fost luate toate
măsurile posibile pentru a ne asigura că traducerea constituie o reflectare fidelă a originalului. Totuşi, în toate problemele
legate de interpretarea informaţiilor, a punctelor de vedere sau a opiniilor, versiunea in limba originală a raportului nostru
prevalează faţa de prezentă traducere.

