BANCA COMERCIALĂ EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA S.A.
BILANŢUL CONTABIL
ÎNTOCMIT LA 31 DECEMBRIE 2011
(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepţia cazurilor când este menţionat altfel)

Notă

31 decembrie 2011

31 decembrie 2010

108,140,350
203,017,752
300,585,265
611,743,367

107,516,225
118,631,466
163,048,291
80,000,000
469,195,982

13
12

1,380,414
448,553,675
449,934,089

384,339
481,264,371
481,648,710

Credite şi cerinţe privind leasingul financiar

14

2,249,606,251

2,261,785,889

Mijloace fixe nete
Dobânda calculată ce urmează să fie primită
Altă avere imobilă
Alte active

15

70,340,660
51,309,546
73,961,784
39,323,785
234,935,775

81,157,311
26,529,458
73,538,575
31,538,759
212,764,103

3,546,219,482

3,425,394,684

32,349,663
78,398,199

487,927
33,011,792
122,575,723

110,747,862

156,075,442

Active
Mijloace băneşti în numerar
Mijloace băneşti datorate de bănci
Mijloace băneşti datorate de BNM
Mijloace plasate overnight
Valori mobiliare
Valori mobiliare, disponibile pentru
tranzacţii şi vânzare
Valori mobiliare investiţionale
Total valori mobiliare

9
10
11

17
16

Total active
Obligaţiuni şi capital propriu
Depozite fără dobândă
Mijloace băneşti datorate băncilor
Depozite ale persoanelor fizice
Depozite ale persoanelor juridice

Total depozite fără dobândă

20
20

Notele 1 - 35 reprezintă parte integrantă a acestor rapoarte financiare.
1 din 48

BANCA COMERCIALĂ EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA S.A.
RAPORTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepţia cazurilor când este menţionat altfel)

Notă
Venituri din dobânzi
Venituri din dobânzi la mijloace
băneşti datorate de bănci
Venituri din dobânzi la plasări overnight
Venituri din dobânzi şi dividende la valori mobiliare
pentru comercializare
Venituri din dobânzi sau dividende la
valori mobiliare investiţionale
Venituri din dobânzi şi comisioane la credite
Alte venituri din dobânzi
Total venituri din dobânzi
Cheltuieli cu dobânzi
Cheltuieli cu dobânzi la mijloace băneşti
datorate băncilor
Cheltuieli cu dobânzi la depozite
ale persoanelor fizice
Cheltuieli cu dobânzi la depozite
ale persoanelor juridice
Total cheltuieli cu dobânzi la depozite
Cheltuieli cu dobânzi la împrumuturi overnight
Cheltuieli cu dobânzi la alte împrumuturi
Total cheltuieli cu dobânzi la împrumuturi
Total cheltuieli cu dobânzi
Venitul net din dobânzi
Minus: Defalcări aferente reducerilor pentru
pierderi la active aferente dobânzilor
Venitul net din dobânzi după defalcări
aferente reducerilor pentru pierderi
la active aferente dobânzilor

28

2011

2010

7,310,683
942,047

1,769,944
721,312

-

-

31,389,513
229,327,443
268,969,686

30,782,384
218,808,807
252,082,447

(2,822,079)

(1,281,025)

(54,637,390)

(61,952,302)

(37,677,976)
(95,137,445)

(34,323,541)
(97,556,868)

(26,616,643)
(26,616,643)

(20,399,170)
(20,399,170)

(121,754,088)

(117,956,038)

147,215,598

134,126,409

(19,254,023)

(184,874,141)

127,961,575

(50,747,732)

Notele 1 - 35 reprezintă parte integrantă a acestor rapoarte financiare.
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