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Adresa
Bifaţi numai dacă 
este cazul :
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
DIRECTOR,
GUVERNATOR,
Calcul
   Semnătura ________________________________________
AUDITOR,
   Semnătura ________________________________________
Indicatori :
8.0.1291.1.339988.308172
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01
- mii lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
A
B
1
2
ACTIV
1. Disponibilităţi băneşti şi alte valori
01
2. Metale şi pietre preţioase (rd.03+rd.04)
02
     - aur la alte standarde
03
      - alte metale şi pietre preţioase
04
3. Active externe (rd.06 la rd.13+15)
05
     - disponibil în DST la FMI
06
     - aur monetar
07
     - depozite la vedere
08
     - depozite la termen
09
      - plasamente în valută
10
      - valori mobiliare denominate în valută
11
      - împrumuturi în valută acordate
12
      - participaţii externe, din care:
13
              - participaţii la FMI
14
      - alte active externe TARGET2
15
     4. Valori mobiliare denominate în lei
16
    5. Credite acordate instituţiilor de credit (rd.18 la rd.23 - rd.24)
17
     - credite lombard
18
     - credite speciale
19
     - credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din 
sistemul BNR
20
     - credite acordate instituţiilor de credit
21
      - credite restante
22
      - credite în litigiu
23
      - provizioane specifice de risc de credit - principal
24
    6. Alte active (rd.26 + rd.29 la rd.35 - rd.36) 
25
    - credite acordate salariaţilor (rd.27-rd.28)
26
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        - credite acordate salariaţilor (sume brute)
27
        - provizioane de risc de credit - principal
28
    - imobilizări
29
    - stocuri
30
    - titluri de participare
31
    - decontări cu bugetul statului
32
    - conturi de regularizare
33
    - diferenţe din reevaluare pentru elemente din afara bilanţului
34
    - alte active
35
    - provizioane pentru creanţe aferente altor active
36
7. Dobanzi de incasat (rd.38–rd.39)
37
    - dobânzi de încasat (sume brute)
38
    - provizioane de risc de credit - dobândă
39
TOTAL ACTIVE (rd.01+rd.02+rd.05+rd.16+rd.17+rd.25 +rd.37)
40
PASIV
1. Numerar în circulaţie
41
2. Titluri emise de BNR
42
3. Pasive externe (rd.44+rd.46+rd.48+rd.50+rd.52)
43
    - obligaţii faţă de instituţii financiare internationale, din care:
44
        - împrumuturi FMI
45
    - depozite atrase la vedere, din care:
46
        - bănci din străinătate
47
    - depozite atrase la termen, din care:
48
        - bănci din străinătate
49
    - împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, din care:
50
        - bănci din străinătate
51
    - alocaţii în DST de la FMI
52
4. Disponibilităţi ale instituţiilor de credit la BNR (rd.54 la rd.60)
53
    - conturi curente ale instituţiilor de credit (inclusiv rezervele obligatorii în lei)
54
    - disponibilităţi în regim special
55
    - depozite ale instituţiilor financiare la BNR
56
    - depozite ale instituţiilor de credit
57
    - rezerve obligatorii în valută
58
    - conturi ale instituţiilor de credit în faliment
59
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    - alte disponibilităţi ale instituţiilor de credit TARGET2
60
5. Disponibilităţi ale Trezoreriei statului
61
6. Alte pasive (rd.63 la rd.69)
62
    - împrumuturi, datorii asimilate şi alte disponibilităţi atrase
63
    - creditori
64
    - personal şi conturi asimilate
65
    - decontări cu bugetul statului
66
    - conturi de regularizare
67
    - diferenţe din reevaluare pentru elemente din afara bilanţului
68
    - alte pasive
69
7. Dobânzi de plătit 
70
8. Capital, fonduri şi rezerve (rd.72 la rd.75–rd.76+rd.77)
71
    - capital
72
    - rezerve
73
    - cont special de reevaluări
74
    - profitul/pierderea exerciţiului financiar (+/-)
75
    - repartizarea profitului exerciţiului financiar
76
    - rezultat reportat (+/-)
77
TOTAL PASIVE (rd.41+rd.42+rd.43+rd.53+rd.61+rd.62+ rd.70+rd.71)
78
  Suma de control F01 :
GUVERNATOR,
DIRECTOR,
   Semnătura ________________________________________
   Semnătura ________________________________________
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI
Calcul
02
- mii lei -
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DENUMIREA INDICATORULUI
Cod pozitie
A
B
1
2
1.1. Venituri din dobânzi
01
1.2. Cheltuieli cu dobânzi
02
1. Rezultat net din dobânzi (rd.01 - rd.02)
03
2.1. Venituri din taxe şi comisioane
04
2.2. Cheltuieli cu taxe şi comisioane
05
  2. Rezultat net din taxe şi comisioane (rd.04 - rd.05)
06
3.1. Câştiguri nete realizate din operaţiuni valutare (+/-)         
07
3.2. Câştiguri nete realizate din operaţiuni cu titluri (+/-)
08
3.3. Pierderi nete realizate din operaţiuni cu metale preţioase (+/-)
09
3.4. Pierderi din diferenţe nefavorabile din reevaluare
10
  3. Rezultat net al operaţiunilor financiare 
         (rd.07 + rd.08 + rd.09 - rd.10)
11
4.1. Cheltuieli cu emisiunea monetară
12
4.2. Cheltuieli/venituri din provizioane (+/-)
13
4.3. Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane
14
4.4. Alte cheltuieli din operaţiuni specifice
15
4.5. Alte venituri din operaţiuni specifice
16
  4. Rezultat net al operaţiunilor specifice 
       (-rd.12 + rd.13 - rd.14 - rd.15 + rd.16)
17
  5. Alte venituri
18
  6. Cheltuieli cu personalul
19
  7. Cheltuieli administrative
20
  8. Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe - corporale şi necorporale
21
  9. Venituri/cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (+/-)
22
10. Alte cheltuieli generale
23
11. TOTAL rezultat net aferent exerciţiului financiar (rd.03 + rd.06 + rd.11 + rd.17 + rd.18 - rd.19 - rd.20 - rd.21 + rd.22 - rd.23)
24
12. Pierderea exerciţiilor precedente rămasă neacoperită (+/-)
25
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13. VENITURI/PIERDERI NETE CUMULATE (rd.24 - rd.25)
26
14. Cota datorată la bugetul statului
27
15. TOTAL REZULTAT (rd.26 - rd.27)
28
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DATE INFORMATIVE
- mii lei -
03
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 I. Date privind rezultatul înregistrat
A. Date informative privind rezultatele inregistrate 
Cod poziţie
Nr. unităţi
Sume
A
B
1
2
 Unităţi care au înregistrat profit (F03.01.2=F02.24.2>=0)
01
 Unităţi care au înregistrat pierdere (F03.01.2= - F02.24.2>=0)
02
B. Date informative privind stuatia indicatorilor
Cod poziţie
  Număr mediu de salariaţi (cu contract de munca)
03
  Numar subunitati teritoriale in functiune, in tara, din care:
04
       - sucursale
05
C. Date informative privind evolutia creditelor
Cod poziţie
     - credite lombard
06
     - credite speciale
07
     - credite acordate Fondului de garantare a depozitelor din 
sistemul BNR
08
     - credite acordate instituţiilor de credit
09
      - credite restante
10
      - credite în litigiu
11
      - provizioane specifice de risc de credit - principal
12
  Suma de control F03 :
DIRECTOR,
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   Semnătura ________________________________________
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