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NOTĂ

AUTOR

Numar notă - 819 / 07/03/2017
Entitate funcţională Directia Contabilitate - Adina Georgiana Cotiga
Nivel confidenţialitate Confidential
Nume, prenume Elena Tudorache

1. Referitor la Propunere privind repartizarea profitului contabil inregistrat in exercitiul financiar incheiat la 
31 decembrie 2016.

2. Pentru Informare Avizare Aprobare

DE
VPC
ALCO
CEx
CRisc
CS
AGA

Alt nivel
N/A

N/A
N/A

3. Capitol ordinea de zi Subiecte pentru aprobare

4. Hotărârea propusă1 Avizarea (de catre Comitetul Executiv si Consiliul de Supraveghere), 
respectiv aprobarea (de catre Adunarea Generala a Actionarilor) a 
modalitatii de repartizare a profitului contabil inregistrat in anul 2016, 
respectiv utilizarea profitului contabil din 2016 pentru acoperirea pierderii 
reportate din anul 2014.

5. Conţinut:
Banca Comerciala Romana intocmeste, aproba, auditeaza si publica situatiile financiare anuale 
incheiate la data de 31 decembrie 2016, in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Reglementarilor contabile conforme cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin 
Ordinul BNR nr.27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale, Raportul administratorilor si Raportul de audit pentru exercitiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2016 sunt supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

In vederea depunerii la Banca Nationala a Romaniei si la Ministerul Finantelor Publice – Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala, situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2016 vor fi 
insotite de catre Raportul administratorilor, Raportul de audit si de propunerea de distribuire a 
profitului sau de acoperirea pierderii contabile, in conformitate cu art.29 alin.1 din Legea Contabilitatii 
nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   

Banca Comerciala Romana SA a incheiat anul financiar 2016 cu un profit contabil de
886.085.836 lei, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”).

In conformitate cu art.19 alin. 4 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ”pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si 
cel reportat, din rezerve, din prime de capital si capital social, potrivit hotararii Adunarii generale a 

                                                
         

1
Se completează în cazul documentelor supuse avizării/aprobării diferitelor comitete
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actionarilor sau asociatilor”. Astfel, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor 
nr.2/24.04.2015 pierderea contabila inregistrata in anul 2014 si ramasa neacoperita in anul 2016, in 
suma de 1.007.238.303 lei, urmeaza sa se acopere din profiturile anilor viitori.

Situatia acoperirii pierderii contabile din anul 2014 este prezentata in tabelul de mai jos:

Profit/Pierdere Anul financiar Suma (lei)

Pierdere 2014     (2,629,568,499)

Profit +Schimbari politici 
contabile

2014          658,903,238 

Profit 2015          963,426,958 

Profit 2016          886,085,836 

Pierdere neacoperita 2017        (121,152,467)

Fata de aceasta hotarare, propunem Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul contabil aferent 
exercitiului financiar 2016, in suma de 886.085.836 lei sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii 
reportate din anul 2014.

Totodata, diferenta ramasa neacoperita din pierderea contabila a anului 2014 in suma de 
121.152.467 lei se va acoperi din profiturile anilor viitori.
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