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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
 
 
 

Către Acționarii, 
FIRST BANK S.A. 
 
Raport cu privire la situațiile financiare  
 
 
Opinie 
 
1. Am auditat situațiile financiare ale FIRST BANK S.A. („Banca”), cu sediul social în Șos. Nicolae Titulescu 29-31, Sector 1, București, 

România, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 7025592, care cuprind situația poziției financiare la data de 31 
decembrie 2021 și situația contului de profit si pierdere si a altor elementele ale rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor 
proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile 
semnificative și notele explicative. 

 
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:  

 

• Total capitaluri proprii:    797.110 mii RON  

• Profitul net al exercițiului financiar:    57.071 mii RON 
 
3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Băncii la data de 31 

decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în 
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) și Ordinul Băncii 
Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările următoare („Ordinul 27/2010”).  

 
Baza pentru opinie 
 
4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al 

Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile 
noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor 
financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Banca, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de 
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru 
auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor 
cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o 
bază pentru opinia noastră. 

 
Aspectele cheie de audit   
 
5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță 

pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare 
în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. 

http://www.deloitte.ro/
http://www.deloitte.com/ro/despre


 

2 

Natura ariei de interes Cum a abordat auditul nostru aspectul cheie de audit 

Deprecierea colectiva a creditelor și a avansurilor acordate 
clienților 

 

În urma adoptării IFRS 9 – Instrumente financiare derivate 
(„IFRS 9”), Banca înregistrează pierderile din credite în funcție 
de pierderile preconizate din credite (ECL) pe o perioadă de 
până la 12 luni pentru expunerile pentru care riscul de credit 
nu a crescut semnificativ de la momentul acordării, și pe durata 
de viață a creditului pentru expunerile care înregistrează o 
creștere semnificativă a riscului de credit, după cum se 
menționează în politica privind identificarea și evaluarea 
deprecierii de la nota 2.13 din situațiile financiare.  

La 31 decembrie 2021, liniile cheie din situațiile financiare ale 
Băncii care au fost semnificativ afectate în urma adoptării IFRS 
9 sunt creditele și avansurile acordate clienților în valoare de 
3.910.185 mii RON (net de ECL aferente în valoare de 202.764 
mii RON). 

Banca exercită un nivel semnificativ de judecată profesională, 
folosind ipoteze subiective privind momentul înregistrării și 
valoarea care trebuie înregistrată drept ECL. Întrucât stabilirea 
provizioanelor corespunzătoare pentru depreciere pentru 
pierderile preconizate din credite aferente împrumuturilor și 
creanțelor implică utilizarea de modele complexe (care depind, 
în general, de elemente IT) precum și un nivel semnificativ de 
judecată din partea Conducerii, procesul de evaluare a 
pierderilor preconizate din credite poate fi supus subiectivității 
conducerii. Întrucât creditele și creanțele constituie o parte 
semnificativă din activele Băncii, și datorită semnificației 
judecăților profesionale aplicate de Conducere în clasificarea 
creditelor și a creanțelor în diverse stadii stipulate de IFRS 9 și 
în stabilirea cerințelor de depreciere corespunzătoare, această 
arie de audit este considerata un aspect cheie de audit. 

Ariile cheie ale judecății profesionale exercitate de către 
Conducere au inclus:  

• utilizarea datelor istorice pentru stabilirea 
parametrilor de risc; 

• interpretarea cerințelor de stabilire a deprecierii 
creanțelor prin aplicarea IFRS 9, care se reflectă în 
modelul de calcul al pierderilor din credit 
preconizate; 

• ipotezele folosite în modelele de calcul al pierderilor 
preconizate din credit pentru evaluarea riscului de 
credit aferent expunerii și fluxurilor de numerar 
viitoare așteptate de la clienți;  

• identificarea la timp a expunerilor cu o creștere 
semnificativa a riscului de credit și de deteriorare a 
calității creditului; 

• eventualul impact asupra ipotezelor folosite, 
creșterilor riscului de credit și deprecierilor, și 
fluxurilor de numerar viitoare ca urmare a condițiilor 
socio-economice; 

• evaluarea informațiilor prospective. 

Pe baza evaluării riscului și a cunoștințelor asupra industriei, cu 
sprijinul experților noștri în riscul de credit, am analizat deprecierea 
creditelor și am evaluat metodologia aplicată in determinarea 
deprecierii, precum și ipotezele cheie si datele sursa folosite de către 
Conducere conform descrierii aspectului cheie de audit. 

Procedurile noastre au constat în: 

• Testarea controalelor cheie privind:  

- asigurarea calității datelor sursă folosite in dezvoltarea de 
judecăți profesionale și a modelelor de calcul a ECL; 

- identificarea la timp a indiciilor de depreciere, inclusiv 
creșterea semnificativă a riscului de credit; 

- analiza performanței financiare a debitorilor și estimarea 
fluxurilor de numerar viitoare; 

- procesele de guvernanță implementate pentru modelele 
de depreciere colectiva, datele de intrare și ajustările cu 
provizioane suplimentare, revizuirea ECL și aprobarea 
ajustărilor post-modelare. 

• Obținerea și analizarea informațiilor care susțin ipotezele 
folosite în:  

- dezvoltarea modelelor de calcul al parametrilor cheie de 
risc (probabilitate de nerambursare pe 12 luni, 
probabilitate de nerambursare pe durata vieții și 
pierderea în caz de nerambursare), inclusiv procedurile 
privind calitatea datelor sursă; 

- dezvoltarea modelelor privind pierderile preconizate din 
credite;  

- dezvoltarea și caracterul adecvat al alocării pe stadii și al 
criteriilor folosite pentru stabilirea creșterii semnificative 
a riscului de credit; 

- dezvoltarea modelelor care să reflecte impactul eventual 
al condițiilor economice viitoare in calculul ECL; 

- ajustările post-modelare pentru anumite portofolii cu risc 
crescut, surprinse în modelul pierderilor preconizate din 
credite. În ceea ce privește parametrii macroeconomici, 
am evaluat analiza întocmită de conducerea Bancii asupra 
necesității de a ajusta manual parametrii macroeconomici 
și de altă natură din modelul IFRS 9 astfel încât să reflecte 
în mod fidel nivelul estimat al nerambursărilor și al 
recuperabilității creditelor pe viitor.  Am testat dacă 
ajustările calitative ale modelului sunt complete, 
adecvate și valabile și am evaluat modificările cheie care 
au avut loc în portofoliile cu risc crescut comparativ cu 
anul trecut cu privire la standardele din industrie și datele 
istorice; 

- evaluarea adecvării analizei și ajustărilor efectuate de 
Conducere. 
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Natura ariei de interes Cum a abordat auditul nostru aspectul cheie de audit 

Pentru toate procedurile de mai sus, am implicat specialiști în riscul de 
credit care au analizat modul de dezvoltare a modelului ECL, modelele 
prospective și codul sursă pentru a testa dacă acestea reflectă în mod 
adecvat politicile și metodologiile Băncii. 

• Verificarea implementării corespunzătoare a noii metodologii 
de calcul ECL în sistemele informatice de calcul, inclusiv:  

• testarea controalelor informatice generale privind sursele de 
date și calculele ECL; 

• evaluarea pe bază de eșantion a calității creditelor și a alocării 
pe stadii;  

• testarea pe bază de eșantion a calculelor ECL. 

Recunoașterea veniturilor din dobânzi și comisioane  

Facem referire la notele 25 și 26 din situațiile financiare. 

Pentru perioada încheiata la 31 decembrie 2021, veniturile din 
dobânzi sunt în valoare de 257.893 mii RON, iar veniturile din 
comisioane sunt în valoare de 113.476 mii RON, provenind în 
principal din creditele acordate clienților. Aceste venituri sunt 
principalii contribuitori la venitul din exploatare al Băncii, 
influențând profitabilitatea acesteia. 

În timp ce veniturile din dobânzi se recunosc pe durata de viață 
estimată a instrumentului financiar folosind rata efectivă a 
dobânzii, recunoașterea veniturilor din comisioane depinde de 
natura comisioanelor, după cum urmează: 

• comisioane care pot fi atribuite direct 
instrumentului financiar fac parte din rata efectivă 
a dobânzii și se recunosc pe durata de viață 
estimată a instrumentului respectiv, fiind 
prezentate ca venituri din dobânzi. 

• comisioanele pentru serviciile furnizate sunt 
recunoscute când serviciul este furnizat și sunt 
prezentate ca venituri din comisioane.  

• comisioanele pentru îndeplinirea unui act sunt 
recunoscute la finalizarea actului și sunt 
prezentate ca venituri din comisioane.  

Specificul recunoașterii veniturilor, volumul mare de tranzacții 
individuale mici care depind de calitatea datelor aferente 
dobânzilor și comisioanelor și de soluțiile informatice pentru a 
le înregistra, fac ca acest aspect să constituie un aspect cheie 
de audit. 

Am testat controalele interne cheie și ne-am concentrat asupra: 

• datelor privind dobânzile/comisioanele aferente 
creditelor și depozitelor clienților; 

• înregistrării/modificării comisioanelor și ratelor dobânzii; 

• supravegherii și controlului conducerii asupra veniturilor 
din dobânzi si comisioane, inclusiv asupra monitorizării 
bugetului; 

• controalelor informatice referitoare la drepturile de acces 
și managementul schimbărilor în controalele automatizate 
relevante, împreună cu specialiștii noștri în IT.  

De asemenea, am efectuat următoarele proceduri cu privire la 
recunoașterea dobânzilor și a comisioanelor: 

- Am evaluat tratamentul contabil aplicat de Banca referitor la 
comisioanele percepute clienților pentru a stabili dacă metodologia a 
respectat cerințele standardului de contabilitate aplicabil (IFRS 9). Ne-
am axat testarea pe analizarea corectitudinii clasificării: 

• comisioanelor care sunt identificate ca atribuibile direct 
instrumentului financiar și care fac parte din rata efectivă 
a dobânzii; 

• comisioanelor care nu sunt identificate ca atribuibile 
direct instrumentului financiar. 

- Am evaluat dacă datele folosite pentru calculul veniturilor din 
dobânzi și din comisioane sunt complete și corecte. 

- Am evaluat formula matematică folosită pentru recunoașterea 
dobânzii aplicabile pe durata de viață estimată a creditului. 

- Am evaluat veniturile din dobânzi și comisioane dezvoltându-ne 
propria așteptare asupra veniturilor și am comparat-o cu rezultatele 
efective ale Băncii. 
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Alte informații – Raportul administratorilor 
 
6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul 

administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la 
acestea. 

 
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează 
explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 
 
În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să 
citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile 
financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. 
 
În ceea ce privește Raportul administratorilor („Raportul Administratorilor”), am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, articolele 12-16. 
 
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră: 
 
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile 

financiare sunt în concordanța, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare; 

b) Raportul Administratorilor, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a 
României nr. 27/2010, articolele 12-16; 

 
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Banca și la mediul acesteia dobândite în cursul auditului situațiilor 
financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări 
semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.  

 
Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare  
 
7. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul 27/2010 și 

pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de 
denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

 
8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Băncii de a-și continua activitatea, 

prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, 
cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Banca sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă 
alternativă realistă în afara acestora. 

 
9. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Băncii. 
 
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 
 
10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt 

lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include 
opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat 
în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. 
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că 
acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 

 
11. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 
 

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, 
proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate 
pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai 
ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri 
secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern. 

 

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără 
a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Băncii. 

 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor 
aferente de informații realizate de către conducere. 
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• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității 
și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții 
care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Băncii de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că 
există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile 
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe 
probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina 
Banca să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității. 

 

• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în 
care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. 

 
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum 

și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul 
auditului.  

 
13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind 

independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne 
afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.  

 
14. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru 

auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în 
raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în 
care, în circumstanțe extrem de rare, determinam că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în 
mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări. 

 
Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare  
 
Cerințe privind auditul entităților de interes public 
 
15. Am fost numiți de Adunarea Generala a Acționarilor la data de 4 mai 2021 sa auditam situațiile financiare ale FIRST BANK S.A. pentru 

exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021. Durata totala neîntreruptă a angajamentului nostru este de 5 ani, acoperind 
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, pana la 31 decembrie 2021. 

 
Confirmăm că: 
 

• Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Băncii, pe care l-am emis în 
aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta față de 
Banca. 

• Nu au fost furnizate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014. 
 
Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Claudiu Ghiurluc. 
 
 
Claudiu Ghiurluc, Partener de Audit 
 
 
 
 
 
Înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor  
financiari și firmelor de audit cu nr. AF 3113 
 
În numele: 
 
DELOITTE AUDIT S.R.L. 
 
Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor 
financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25 
 
Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Sector 1 
București, România 
4 mai 2022 
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 Nota  
31 decembrie 

 2021  
31 decembrie 

 2020 

      
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:      
Dobânzi încasate   238.138  217.894 
Dobânzi plătite   (40.172)  (64.083) 
Comisioane și speze încasate   108.974  104.327 
Comisioane și speze plătite   (21.483)  (20.459) 
Venituri obținute din instrumente financiare derivate   (2.890)  2.682 
Venituri obținute din tranzacționarea în valută   14.386  14.936 
Venituri obținute din investiții   14.237  242 
Alte venituri operaționale   7.898  2.657 
Vânzări de credite și recuperări din credite scoase în afara bilanțului   33.457  37.676 
Plăți în numerar către angajați   (124.025)  (157.473) 
Plăți în numerar către furnizori   (99.572)  (133.806) 
Impozit pe venit (plătit)/încasat   (5.981)  - 
      
Fluxuri de numerar din activități  
de exploatare înainte de modificările activelor și datoriilor   122.967  4.594 

      
Modificări ale activelor de exploatare:       
Descreșterea/(Creșterea) creditelor și avansurilor acordate băncilor   56.455  (10.235) 
(Creșterea)/Descreșterea creditelor și avansurilor acordate clientelei   (241.710)  325.392 
(Creșterea)/Descreșterea altor active   (18.343)  28.399 
      
Total modificări ale activelor de exploatare   (203.598)  343.557 
      
Modificări ale datoriilor de exploatare:      
(Descreșterea)/Creșterea depozitelor de la alte bănci   (143.828)  52.562 
(Descreșterea) depozitelor clientelei   (307.690)  (231.232) 
Creșterea/(Descreșterea) altor datorii   4.144  (12.132) 
      
Total modificări ale datoriilor de exploatare   (447.375)  (190.802) 

      
Numerar net (folosit în) / generat de activitatea de exploatare   (528.006)  157.349 
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1 ENTITATEA RAPORTOARE 
 
First Bank S.A. („Banca”) este înregistrată în România din anul 1995 ca societate pe acțiuni și este autorizată de Banca Națională a 
României să desfășoare activități bancare. Situațiile financiare sunt prezentate în moneda folosită de Bancă, leul românesc (RON). 
Toate informațiile financiare sunt prezentate in mii RON și au fost rotunjite la cea mai apropiată mie. 
 
Banca oferă servicii bancare de retail și comerciale companiilor și persoanelor fizice. Acestea includ: deschidere de conturi, atragerea 
de depozite, plăți interne și internaționale, tranzacții valutare, finanțarea capitalului de lucru, facilități pe termen mediu și lung, 
împrumuturi către persoane fizice, garanții bancare și acreditive. În plus, First Bank oferă servicii de administrare a portofoliului de 
credite. În prezent, Banca administrează împrumuturile către persoanele fizice și juridice pentru doi creditori importanți din Grecia. 
 
Banca operează prin sediul din București și o rețea de 52 sucursale și agenții (31 decembrie 2020: 56) din țară. La 31 decembrie 2021, 
Banca avea 1.039 de angajați (31 decembrie 2020: 1.061). 
Sediul social al Băncii este situat în Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, București, Sector 1, Romania. 
 
First Bank este controlată direct de JCF IV Tiger Holdings S.à r.l. (Luxemburg), cu sediul social în rue Guillaume Kroll nr.5 L-1882 
Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg. 
 
Până la 28 iunie 2018, Banca a făcut parte din Grupul Piraeus Bank (Piraeus Bank S.A., Grecia), listat la Bursa de Valori din Atena, cu 
sediul social în Amerikis Str, nr. 4, 10 364 Atena, Grecia.  
 
În data de 21 decembrie 2017, a fost semnat un acord de vânzare-cumpărare a acțiunilor Grupului Piraeus Bank în First Bank S.A. 
(fosta Piraeus Bank România) între Piraeus Bank S.A. și J.C. Flowers & Co (99,99973%). La 28 iunie 2018, J.C. Flowers & Co. a finalizat 
procesul de achiziție a First Bank S.A., după ce a primit aprobările necesare de la Banca Națională a României. În octombrie 2018, 
Banca și-a schimbat numele din Piraeus Bank Romania S.A. în First Bank S.A. 
 
J.C. Flowers & Co. este o companie de investiții private dedicată investițiilor la nivel global în industria serviciilor financiare. Înființată 
în 1998, compania a investit mai mult de 15 miliarde de dolari în 53 de companii din 18 țări, într-o serie de sub-sectoare ale industriei, 
printre care domeniul bancar, domeniul asigurărilor și reasigurărilor, în firme de valori mobiliare, finanțe de specialitate și gestionarea 
serviciilor și a activelor. Cu mai mult de 6 miliarde USD de active în administrare, J.C. Flowers & Co. are birouri în New York și Londra. 
 
Acționariatul Băncii este prezentat mai jos: 

 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 
   
JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l 99,98051% 99,98051% 
Persoane fizice 0,01949% 0,01949% 
   
Total 100,00% 100,00% 

 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE 
 

2.1 Bazele întocmirii situațiilor financiare 
 
Situațiile financiare ale Băncii au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aşa cum au 
fost acestea adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) şi Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările şi 
completările ulterioare („Ordinul 27/2010 al BNR”) în temeiul convenției costului istoric modificat prin reevaluarea investițiilor 
disponibile în vederea vânzării (prin alte elemente ale rezultatului global), a titlurilor de tranzacționare şi tranzacțiilor cu instrumente 
financiare derivate evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. Principalele politici contabile adoptate în întocmirea 
acestor situaţii financiare sunt prezentate mai jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate, dacă 
nu este menționat altfel. 
  

2.2 Moneda funcţională şi de prezentare 
 
a) Moneda funcţională şi de prezentare 
 
Moneda funcţională a Băncii este moneda mediului economic în care aceasta operează. Situaţiile financiare sunt prezentate în lei 
româneşti („RON”), moneda funcţională şi de prezentare a Băncii, rotunjită la cea mai apropiată zecimală, cu excepția cazului în care 
se menționează altfel. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.2 Moneda funcțională și de prezentare (continuare) 
 
b) Tranzacții și solduri 
 
Tranzacţiile în monedă străină sunt transformate în moneda funcţională la ratele de schimb valabile la data tranzacţiilor. Diferenţele 
de curs rezultate din încheierea acestor tranzacţii exprimate în monedă străină sunt evidenţiate în contul de profit sau pierdere la 
data tranzacţiilor folosind rata cursului de schimb de la acea dată. 
 
Activele şi datoriile monetare exprimate în monedă străină sunt prezentate în RON la data bilanţului contabil. La 31 decembrie 2021 
rata cursului de schimb folosit pentru conversia soldurilor în valută era EUR 1 = RON 4,9481 (31 decembrie 2020: EUR 1 = RON 4,8694), 
USD 1 = RON 4,3707 (31 decembrie 2020: USD 1 = RON 3,9660) și CHF 1 = RON 4,7884 (31 decembrie 2020: CHF 1 = RON 4,4997).  
 
Câştigurile sau pierderile rezultate din conversia activelor şi datoriilor monetare în valută sunt reflectate în contul de profit sau 
pierdere al anului. Modificările valorii juste ale valorilor mobiliare monetare exprimate în monedă străină, clasificate la valoare justă 
prin alte elemente ale rezultatului global/ca fiind disponibile pentru vânzare sunt analizate comparând diferenţele de conversie 
rezultate din modificarea costului amortizat al valorii mobiliare cu alte modificări privind valoarea contabilă a valorii mobiliare 
respective. Diferenţele de conversie aferente elementelor nemonetare, cum ar fi instrumentele de capitaluri proprii clasificate ca 
fiind active financiare disponibile pentru vânzare, sunt incluse în rezerve din reevaluare la valoarea justă şi prezentate în alte elemente 
ale rezultatului global. 
 

2.3 Utilizarea de estimări și raționamente 
 
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile IFRS impune folosirea unor estimări contabile semnificative. De 
asemenea, conducerea trebuie să folosească raţionamentul profesional în procesul de aplicare a politicilor contabile ale Băncii. Ariile 
care presupun un grad mai mare de raţionament sau complexitate sau ariile în care ipotezele şi estimările sunt semnificative pentru 
situaţiile financiare, sunt prezentate în Nota 3. 
 
Metodele şi politicile contabile semnificative descrise mai jos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate în aceste 
situaţii financiare. 
 

2.4 Noi standarde și interpretări 
 
(a) Adoptarea standardelor IFRS noi/actualizate/modificate 
 
Următoarele standarde, amendamente ale standardelor existente și interpretări emise de Comitetul privind Standardele 
Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standard Board – „IASB”) şi adoptate de Uniunea Europeană („UE”) ce au 
intrat în vigoare în anul curent, sunt aplicabile Băncii în perioada curentă: 
 
• Amendamente la IFRS 9 „Instrumente financiare”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare”, IFRS 7 

„Instrumente financiare: informații de prezentat”, IFRS 4 „Contracte de asigurare” și IFRS 16 “Contracte de închiriere” – 
Reforma indicelui de referință a ratei dobânzii – Faza a doua adoptate de UE în 13 ianuarie 2021 (aplicabile pentru perioadele 
anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021), 
 

• Amendamente la IFRS 16 „Contracte de leasing” - Concesii la chirii ca urmare a Covid-19 după data de 30 iunie 2021 adoptate 
de UE în data de 30 august 2021 (aplicabile începând cu 1 aprilie 2021 pentru exercițiile financiare începând cu, cel mai târziu, 1 
ianuarie 2021 sau după această dată), 

 
• Amendamente la IFRS 4 „Contracte de asigurare” – Prelungirea scutirii temporare de la aplicarea IFRS 9 adoptate de UE în 16 

decembrie 2020 (data expirării scutirii temporare de la aplicarea IFRS 9 a fost prelungită la 1 ianuarie 2021 pentru perioadele 
anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023). 

 
Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a dus la modificări semnificative în situațiile financiare ale Băncii. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.4 Noi standarde și interpretări (continuare) 
 
(b) Standarde și interpretări emise de IASB și adoptate de UE, dar neintrate în vigoare 
 
La data raportării, IFRS, astfel cum au fost adoptat de UE, nu diferă semnificativ de reglementările adoptate de Consiliul pentru 
Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), cu excepția următoarelor standarde noi si a modificărilor aduse standardelor 
existente, care sunt aplicabile Băncii și care nu au fost aprobate la data autorizării situațiilor financiare: 
 
• Amendamente la IAS 16 „Imobilizări corporale” – Încasări înainte de utilizarea preconizată adoptate de UE în 28 iunie 2021 

(aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022), 
 

• Amendamente la IAS 37 “Provizioane, datorii contingente și active contingente”  - Contracte oneroase — Costul cu 
executarea contractului adoptate de UE în 28 iunie 2021 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 
2022), 

• Amendamente la IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” – Definiția cadrului conceptual cu amendamente la IFRS 3 adoptate de 
UE în 28 iunie 2021 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2022), 
 

• IFRS 17 „Contracte de asigurare” inclusiv amendamente la IFRS 17 emise de IASB în data de 25 iunie 2020 - adoptate de UE în 
data de 19 noiembrie 2021 (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023), 
 

• Amendamente la diverse standarde datorită „Îmbunătățirilor IFRS (ciclul 2018-2020)” care rezultă din proiectul anual de 
îmbunătățire a IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 și IAS 41) cu scopul principal de a elimina inconsecvențele și de a clarifica anumite 
formulări – adoptate de UE în 28 iunie 2021 (amendamentele la IFRS 1, IFRS 9 și IAS 41 sunt aplicabile pentru perioadele anuale 
începând cu sau după 1 ianuarie 2022. Amendamentul la IFRS 16 se referă numai la un exemplu ilustrativ, astfel încât nu este 
menționată o dată de intrare în vigoare). 

 
Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a dus la modificări semnificative în situațiile financiare ale Băncii. 
 
(c) Standarde noi și amendamente la standardele existente emise de IASB, dar care nu au fost încă adoptate de UE 
 
În prezent, IFRS astfel cum au fost adoptate de UE nu diferă semnificativ de reglementările adoptate de Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate (IASB), cu excepția următoarelor standarde noi, amendamente la standardele existente și interpretări 
noi, care nu au fost aprobate pentru utilizare în UE la data publicării situațiilor financiare (datele de intrare în vigoare menționate mai 
jos sunt pentru standardele IFRS emise de IASB):  
 
• IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților reglementate” (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 

1 ianuarie 2016) – Comisia Europeană a decis să nu emită procesul de aprobare a acestui standard interimar și să aștepte 
standardul final, 
 

• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” – Clasificarea datoriilor în datorii pe termen scurt și datorii pe 
termen lung (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023), 

 
• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” – Prezentarea politicilor contabile (aplicabile pentru perioadele 

anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023), 
 

• Amendamente la IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori” – Definiția estimărilor contabile 
(aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023), 

 
• Amendamente la IAS 12 „Impozit pe profit” – Impozit amânat aferent creanțelor și datoriilor care decurg dintr-o singură 

tranzacție (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023), 
 

• Amendamente la IFRS 10 „Situații financiare consolidate” și IAS 28 „Investiții în entități asociate și asocieri în participație”- 
Vânzarea de sau contribuția cu active între un investitor şi entitățile asociate sau asocierile în participație ale acestuia și 
amendamentele ulterioare (data intrării în vigoare a fost amânată pe perioadă nedeterminată, până când se va finaliza proiectul 
de cercetare privind metoda punerii în echivalență), 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.4 Noi standarde și interpretări (continuare) 
 

• Amendamente la IFRS 17 „Contracte de asigurare” – Aplicarea inițială a IFRS 17 și IFRS 9 – Informații comparative (aplicabile 
pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2023.) 

 
Banca nu a adoptat standarde noi sau modificate anticipat în 2021. 
 

2.5 Principiul continuității activității 
 
Conducerea Băncii a efectuat o evaluare a capacității Băncii de a-și continua activitatea și este convinsă că are resursele necesare 
pentru a-și continua activitatea în viitorul apropiat. În plus, conducerea nu are cunoștință de incertitudini semnificative care ar putea 
pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea sa de a-și continua activitatea. Prin urmare, situațiile financiare sunt întocmite pe 
baza continuității activității. 
 

2.6 Active și datorii financiare 
 
2.6.1 Active financiare 
 
a) Clasificare 
 
În conformitate cu clasificarea IFRS 9, Banca își clasifică activele financiare într-una din următoarele categorii pe baza evaluării 
modelului de afaceri și a caracteristicilor SPPI, după cum urmează:  
 
- Activele financiare deținute pentru colectarea fluxurilor de numerar contractuale și a  fluxurilor de numerar reprezentând 

exclusiv plăți de principal și dobânzi (SPPI) sunt clasificate și evaluate la cost amortizat. În această categorie Banca include 
creditele acordate clienților, depozitele plasate la bănci și sub-portofoliul de obligațiuni de stat. 

- Activele financiare deținute pentru colectarea fluxurilor de numerar contractuale și pentru vânzarea activelor și fluxurilor de 
numerar contractuale reprezintă exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii sunt evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global. În această categorie, Banca include un sub-portofoliu de obligațiuni de stat.  

- Activele financiare deținute pentru tranzacționare, indiferent de caracteristicile fluxului de numerar, sunt evaluate la valoarea 
justă prin contul de profit sau pierdere. De asemenea, instrumentele financiare derivate sunt clasificate ca fiind deținute 
pentru tranzacționare, cu excepția cazului în care acestea sunt desemnate ca instrumente de acoperire împotriva riscurilor. 

 
Clasificarea și evaluarea ulterioară a activelor financiare se bazează, în general, pe modelul de afaceri al Băncii pentru a gestiona 
activele și caracteristicile fluxului de numerar ale activelor.  
 
Înainte de 1 ianuarie 2018, Banca și-a clasificat activele financiare ca împrumuturi și creanțe (cost amortizat), FVPL sau active 
disponibile pentru vânzare în funcție de:  
 

- intenția de a vinde sau răscumpăra pe termen scurt 
- desemnarea după recunoașterea inițială ca FVPL sau disponibile pentru vânzare 
- intenția și capacitatea pozitivă de a păstra până la maturitate 

 

 
Active financiare evaluate la cost amortizat 
 
Banca evaluează activele financiare la cost amortizat, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
 
- activul financiar este deținut pentru a colecta fluxurile de numerar contractuale; și 
- termenii contractuali ai activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de numerar care sunt exclusiv plăți de principal 

și dobânzi aferente principalului datorat.  
 
Pentru a verifica aceste condiții, Banca evaluează contractele de împrumut cu privire la colectarea exclusivă de principal și dobânzi, 
denumită în continuare testul SPPI. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

 
2.6 Active și datorii financiare (continuare) 

 
2.6.1 Active financiare (continuare) 
 
a) Clasificare (continuare) 
 
Scopul testului SPPI este de a determina dacă un acord semnat între părți generează fluxuri de numerar care reprezintă exclusiv 
rambursări de principal și plăți de dobânzi calculate la valoarea principalului la datele stabilite în graficul convenit de părți. Banca 
consideră că un activ financiar poate fi evaluat la cost amortizat numai dacă îndeplinește condițiile testului SPPI. Acordurile mai 
complexe, care asigură nu numai fluxuri de numerar din plățile de principal și de dobânzi, trebuie evaluate la valoarea justă prin contul 
de profit sau pierdere. 
 
Categoria de mai sus este evaluată la cost amortizat folosind metoda dobânzii efective și este evaluată periodic dacă există pierderi 
de credit preconizate. 
 
În cursul punerii în aplicare a IFRS 9, activele financiare evaluate la cost amortizat în conformitate cu IAS 39 au fost clasificate ca active 
financiare la cost amortizat în conformitate cu IFRS 9. 
 
Active financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global  
 
În această categorie sunt clasificate activele financiare care îndeplinesc ambele criterii de mai jos: 
 

- sunt deținute într-un model de afaceri al cărui obiectiv este atins atât prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractate, 
cât și prin vânzarea de active financiare, 

- termenii contractuali ai activului dau naștere la fluxuri de numerar care reprezintă exclusiv plăți de principal și dobânzi (SPPI) 
din suma principalului existent. 

 
Categoria de mai sus este evaluată periodic dacă există pierderi de credit preconizate. 
 
Instrumentele de capitaluri proprii care nu sunt deținute pentru tranzacționare sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global, fără a recicla câștigurile sau pierderile în contul de profit sau pierdere la momentul derecunoașterii. Cu excepția 
dividendelor, care sunt recunoscute direct în contul de profit saui pierdere, toate celelalte câștiguri și pierderi rezultate din aceste 
instrumente sunt recunoscute direct în alte elemente ale rezultatului global și nu sunt reclasificate în contul de profit sau pierdere.  
 
Pentru aceste instrumente de capitaluri proprii, Banca nu efectuează o evaluare pentru depreciere. 
 
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere 
 
Activele financiare care fac parte din această categorie includ în principal:  
 

- cele achiziționate în principal în scopul vânzării pe termen scurt pentru a obține profit pe termen scurt (deținute pentru 
tranzacționare) 

- cele care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate într-una din categoriile de mai sus 
- creanțe de despăgubire 
- cele pe care Banca le-a desemnat, la recunoașterea inițială, la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere; această 

opțiune de clasificare, care este irevocabilă, este utilizată atunci când desemnarea elimină o neconcordanță contabilă care 
altfel ar rezulta din evaluarea activelor și pasivelor financiare pe o bază diferită (respectiv, cost amortizat) în raport cu un 
alt activ sau datorie financiară (respectiv, instrumente derivate care sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere). 

 
La data de raportare, Banca a recunoscut o creanță de despăgubire ca parte a contractului de cumpărare încheiat cu JCF IV Tiger 
Holdings S.a.r.l. în care Banca a achiziționat creanțele împotriva împotriva Piraeus Bank Greece. Pentru mai multe informații, a se 
vedea nota 6 Active financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. 
 
Creanțele de despăgubire sunt recunoscute și evaluate, separat de fondul comercial, la data achiziției, ca parte a recunoașterii și 
evaluării activelor identificabile dobândite, a pasivelor asumate și a oricărei participații care nu controlează în entitatea dobândită. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.6 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.6.1 Active financiare (continuare) 
 
Banca recunoaște un activ financiar în situația poziției financiare numai atunci când Banca devine parte la dispozițiile contractuale ale 
instrumentului. 
 

b) Recunoaștere, derecunoaștere și evaluarea inițială 
 
În mod regulat, cumpărarea sau vânzarea de active financiare este recunoscută fie prin contabilizarea datei tranzacției, fie prin 
contabilizarea datei de decontare. Banca aplică aceeași metodă în mod consecvent pentru toate achizițiile și vânzările de active 
financiare care au o clasificare similară. 
 
Un contract care necesită sau permite o decontare netă a modificării valorii contractului nu este un contract obișnuit. Un astfel de 
contract este contabilizat ca instrument derivat în perioada cuprinsă între data tranzacției și data decontării. 
 
Data tranzacției este data la care Banca se angajează să achiziționeze sau să vândă un activ. Contabilitatea datei de tranzacționare se 
referă la: 
 
(i)  recunoașterea unui activ care urmează a fi primit și obligația de plată a acestuia la data tranzacției; și 
(ii)  derecunoașterea unui activ vândut, recunoașterea oricărui câștig sau pierdere din cedarea și recunoașterea unei creanțe de 

la cumpărător pentru plată la data tranzacției. 
 
Data decontării este data la care un activ este livrat către sau de către Bancă. Contabilitatea datei de decontare se referă la: 
 
(i)  recunoașterea unui activ în ziua în care acesta este primit de către Bancă, și 
(ii)  derecunoașterea unui activ și recunoașterea oricărui câștig sau pierdere din cedare în ziua livrării de către Bancă. 
 
La recunoașterea inițială, Banca evaluează un activ financiar la valoarea sa justă minus, în cazul unui activ financiar care nu este 
evaluat la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, costurile tranzacției care pot fi atribuite direct achiziției sau emiterii 
activului financiar. 
 
Valoarea justă a unui activ financiar la recunoașterea inițială este, în mod normal, prețul tranzacției (adică valoarea justă a 
contraprestației date). 
 
În cazul în care Banca stabilește că valoarea justă la recunoașterea inițială diferă de prețul tranzacției, Banca va contabiliza 
instrumentul la acea dată după cum urmează:  
 
(a) la valoarea justă minus costurile de tranzacționare, dacă acea valoare justă este evidențiată printr-un preț cotat pe o piață 

activă pentru un activ identic sau pe baza unei tehnici de evaluare care utilizează numai date din piețe observabile. Banca va 
recunoaște diferența dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției drept câștig sau pierdere.  

 
(b) în toate celelalte cazuri, la valoarea justă minus costurile de tranzacționare, ajustate pentru a amâna diferența dintre valoarea 

justă la recunoașterea inițială și prețul de tranzacționare. După recunoașterea inițială, Banca va recunoaște această diferență 
amânată drept câștig sau pierdere numai în măsura în care rezultă dintr-o modificare a unui factor (inclusiv timpul) pe care 
participanții la piață l-ar lua în considerare la stabilirea prețului activului sau pasivului. 

 
Activele financiare sunt derecunoscute atunci când drepturile de a încasa fluxuri de numerar din activele financiare au expirat sau în 
cazul în care Banca a transferat substanțial toate riscurile și avantajele aferente proprietății. Transferul este considerat efectiv doar 
dacă prețul activelor financiare transferate este primit de Bancă. Prețul va fi recunoscut ca venit în momentul primirii acestuia. 
 
Atunci când Banca își păstrează drepturile contractuale de a primi fluxurile de numerar ale unui activ financiar („activul inițial"), dar 
își asumă o obligație contractuală de a plăti aceste fluxuri de numerar uneia sau mai multor entități („eventualii beneficiari"), Banca 
tratează tranzacția ca transfer al unui activ financiar dacă și numai dacă sunt îndeplinite toate cele trei condiții următoare.  
 
(a) Banca nu are obligația de a plăti sumele către eventualii beneficiari decât dacă încasează sume echivalente din activul inițial. 

Provizioanele pe termen scurt ale Băncii cu drept de recuperare integrală a sumei împrumutate plus dobânda acumulată la 
ratele pieței nu încalcă această condiție.  

(b) Băncii îi este interzis prin contractul de transfer să vândă sau să pună bunul inițial drept gaj în alt mod decât ca garanție, 
eventualilor beneficiari ai obligației de a le plăti fluxurile de numerar.  

(c) Banca are obligația de a transfera toate fluxurile de numerar pe care le colectează în numele eventualilor beneficiari fără 
întârzieri semnificative. În plus, Banca nu are dreptul să reinvestească astfel de fluxuri de numerar, cu excepția investițiilor în 
numerar sau echivalente de numerar în perioada de decontare de la data încasării la data transferului necesar către eventualii 
beneficiari, iar dobânda obținută din astfel de investiții este transferată eventualilor destinatari.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.6 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.6.1 Active financiare (continuare) 
 

c) Evaluarea ulterioară 
 
După recunoașterea inițială, Banca evaluează un activ financiar conform recunoașterii inițiale, la:  
(a) cost amortizat;  
(b) valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; sau 
(c) valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. 
 
Banca aplică cerințele privind deprecierea conform IFRS pentru activele financiare care sunt evaluate la cost amortizat și activele 
financiare care sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
 
Un activ financiar este evaluat la cost amortizat dacă sunt îndeplinite ambele condiții: (a) activul financiar este deţinut în cadrul unui 
model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține activele financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale şi (b) 
termenii contractuali ai activului financiar generează, la anumite date, fluxuri de trezorerie care sunt exclusiv plăți ale principalului şi 
ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 
 
Un activ financiar este evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, dacă sunt îndeplinite următoarele două 
condiții: (a) activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este atins atât prin colectarea fluxurilor de 
numerar contractuale și vânzarea de active financiare, și (b) clauzele contractuale ale activului financiar dau naștere la date specificate 
fluxurilor de numerar care sunt exclusiv plăți ale principalului și dobânzii aferente valorii principalului datorat. 
 
Un activ financiar este evaluat la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere dacă nu este evaluat la cost amortizat sau la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
 
Activele financiare care sunt deținute în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține active pentru a colecta fluxurile 
de trezorerie contractuale sunt evaluate la costul amortizat și sunt gestionate pentru a obține fluxurile de trezorerie prin colectarea 
plăților contractuale pe durata de viață a instrumentului. Banca gestionează activele deținute în cadrul portofoliului pentru a colecta 
fluxurile de trezorerie specifice (în loc să gestioneze rentabilitatea globală a portofoliului, atât prin deținerea, cât și prin vânzarea 
activelor). Pentru a determina dacă fluxurile de trezorerie vor fi obținute prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale ale 
activelor financiare, este necesar să se ia în considerare frecvența, valoarea și calendarul vânzărilor în perioadele anterioare, motivele 
acestor vânzări și așteptările privind activitatea de vânzare viitoare. Cu toate acestea, vânzările în sine nu determină modelul de 
afaceri și, prin urmare, nu pot fi luate în considerare în mod izolat. În schimb, informațiile privind vânzările anterioare și așteptările 
privind vânzările viitoare oferă dovezi legate de modul în care obiectivul declarat al Băncii pentru gestionarea activelor financiare este 
atins și, în special, modul în care se obțin fluxurile de trezorerie. 
 
Banca deține active financiare într-un model de afaceri al cărui obiectiv este atins atât prin colectarea fluxurilor de trezorerie, cât și 
prin vânzarea de active financiare. În acest tip de model de afaceri, Banca a luat decizia că atât colectarea fluxurilor de trezorerie 
contractuale, cât și vânzarea activelor financiare sunt parte integrantă a realizării obiectivului modelului de afaceri. Există diferite 
obiective care pot fi în concordanță cu acest tip de model de afaceri. De exemplu, obiectivul modelului de afaceri poate fi acela de a 
gestiona nevoile de lichiditate de zi cu zi, de a menține un anumit profil de randament al dobânzilor sau de a alinia durata activelor 
financiare cu durata datoriilor pe care aceste active le finanțează. Pentru a atinge un astfel de obiectiv, Banca va colecta simultan 
fluxuri de trezorerie și va vinde active financiare. 
 
Spre deosebire de un model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține active financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie 
contractuale, acest model de afaceri va implica de obicei o frecvență și o valoare mai mare a vânzărilor. Acest lucru se datorează 
faptului că vânzarea de active financiare este integrală pentru atingerea obiectivului modelului de afaceri, în loc să fie doar incidentală. 
Cu toate acestea, nu există niciun prag pentru frecvența sau valoarea vânzărilor care trebuie să existe în acest model de afaceri, 
deoarece atât colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cât și vânzarea de active financiare sunt parte integrantă a realizării 
obiectivului. Activele deținute în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este atins atât prin colectarea fluxurilor de trezorerie 
contractuale, cât și prin vânzarea de active financiare sunt evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 
 
Un câștig sau o pierdere dintr-un activ financiar evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, este recunoscut(ă) 
în alte elemente ale rezultatului global, cu excepția câștigurilor sau pierderilor din depreciere și a câștigurilor și pierderilor valutare, 
până când activul financiar este derecunoscut sau reclasificat. Atunci când activul financiar este derecunoscut, câștigul sau pierderea 
cumulată recunoscut(ă) anterior în alte elemente ale rezultatului global este reclasificat(ă) din capitalurile proprii în contul de profit 
sau pierdere ca ajustare din reclasificare. În cazul în care activul financiar este reclasificat din categoria valoare justă prin alte elemente 
ale rezultatului global, Banca va contabiliza câștigul sau pierderea cumulată recunoscută anterior în alte elemente ale rezultatului 
global. Dobânda calculată folosind metoda dobânzii efective este recunoscută în profit sau pierdere.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.6 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.6.1 Active financiare (continuare) 
 
c) Evaluarea ulterioară (continuare) 
 
Dacă un instrument financiar care a fost recunoscut anterior ca activ financiar este evaluat la valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere, iar valoarea sa justă scade sub zero, este o datorie financiară. 
 
Toate investițiile în instrumente de capitaluri proprii și contractele aferente acestor instrumente trebuie evaluate la valoarea justă. 
Cu toate acestea, în situații limitate, costul poate fi o estimare adecvată a valorii juste. Acest lucru poate fi valabil în cazul în care sunt 
disponibile informații insuficiente mai recente pentru a evalua valoarea justă sau dacă există o gamă largă de evaluări posibile la 
valoarea justă și costul reprezintă cea mai bună estimare a valorii juste în intervalul respectiv. 
 
Activele financiare sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere dacă nu sunt deținute într-un model de afaceri al 
cărui obiectiv este de a deține active pentru a colecta fluxuri de trezorerie contractuale sau într-un model de afaceri al cărui obiectiv 
este atins atât prin colectarea fluxurilor de numerar contractuale, cât și prin vânzarea de active financiare. Un model de afaceri care 
are ca rezultat evaluarea la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere este unul în care Banca gestionează activele financiare cu 
scopul de a obține fluxurile de trezorerie prin vânzarea activelor. Banca ia decizii bazate pe valorile juste ale activelor și administrează 
activele pentru a realiza aceste valori juste. În acest caz, obiectivul Băncii va duce, de obicei, la cumpărare și vânzare activă. 
 
La sfârșitul fiecărei perioade ulterioare de raportare, Banca evaluează o creanță de despăgubire care a fost recunoscută la data 
achiziției pe aceeași bază ca și datoria sau activul despăgubit, sub rezerva oricăror limitări contractuale privind valoarea acestuia și, 
pentru o creanță de despăgubire care nu este măsurată ulterior la valoarea sa justă, evaluarea de către conducere a gradului de 
colectare a creanței de despăgubire. Dobânditorul va derecunoaște creanța de despăgubire numai atunci când o încasează, o vinde 
sau își pierde în alt mod dreptul asupra acesteia. 
 

d) Reclasificare 
 
Atunci când Banca își modifică modelul de afaceri pentru gestionarea activelor financiare, acesta reclasifică toate activele financiare 
afectate. În cazul în care Banca reclasifică activele financiare, reclasificarea se aplică prospectiv începând cu data reclasificării.  
 
Atunci când entitatea reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
în categoria de evaluare la cost amortizat, activul financiar este reclasificat la valoarea justă la data reclasificării. Cu toate acestea, 
câștigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global sunt scoase din capitaluri proprii și 
ajustate în raport cu valoarea justă a activului financiar la data reclasificării. Prin urmare, activul financiar este evaluat la data 
reclasificării ca și cum ar fi fost întotdeauna evaluat la cost amortizat. Această ajustare afectează alte elemente ale rezultatului global, 
dar nu afectează contul de profit sau pierdere și, prin urmare, nu este o ajustare din reclasificare. Rata dobânzii efective și evaluarea 
pierderilor de credit preconizate nu sunt ajustate ca urmare a reclasificării. 
 
Atât categoria de evaluare la cost amortizat, cât și categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global 
necesită ca rata dobânzii efective să fie stabilită la recunoașterea inițială. 
Ambele categorii de evaluare cer, de asemenea, ca cerințele privind deprecierea să fie aplicate în același mod. În consecință, atunci 
când Banca reclasifică un activ financiar între categoria de evaluare la cost amortizat și valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global: 
 
(a) recunoașterea veniturilor din dobânzi nu se va modifica, iar Banca folosește în continuare rata dobânzii efective.  
 
(b) evaluarea pierderilor de credit preconizate nu se va modifica, deoarece ambele categorii de evaluare aplică aceeași abordare 

privind deprecierea. Cu toate acestea, dacă un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la cost amortizat, o ajustare pentru pierdere ar fi recunoscută 
ca ajustare a valorii contabile brute a activului financiar de la data reclasificării. Dacă un activ financiar este reclasificat din 
categoria de evaluare la cost amortizat în categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, 
ajustarea pentru pierdere va fi derecunoscută (și astfel nu va mai fi recunoscută ca ajustare a valorii contabile brute), dar ar 
fi recunoscută ca valoare de depreciere cumulată (de valoare egală) în alte elemente ale rezultatului global și ar fi prezentată 
de la data reclasificării. 

 
Atunci când Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere, rata 
dobânzii efective este determinată pe baza valorii juste a activului la data reclasificării.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.6 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.6.1 Active financiare (continuare) 
 
d) Reclasificare (continuare) 
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la cost amortizat în categoria de evaluare la valoare justă prin contul 
de profit sau pierdere, valoarea sa justă este evaluată la data reclasificării. Orice câștig sau pierdere rezultând dintr-o diferență între 
costul amortizat anterior al activului financiar și valoarea justă este recunoscut în contul de profit sau pierdere. 
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere în categoria de 
evaluare la cost amortizat, valoarea sa justă la data reclasificării devine noua sa valoare contabilă brută. 
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la cost amortizat în categoria de evaluare la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global, valoarea sa justă se evaluează la data reclasificării. Orice câștig sau pierdere rezultând dintr-o 
diferență între costul amortizat anterior al activului financiar și valoarea justă este recunoscut în alte elemente ale rezultatului global. 
Rata dobânzii efective și evaluarea pierderilor de credit preconizate nu sunt ajustate ca urmare a reclasificării.  
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria 
de evaluare la cost amortizat, activul financiar este reclasificat la valoarea justă la data reclasificării. Cu toate acestea, câștigurile sau 
pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global sunt scoase din capitaluri proprii și ajustate în raport 
cu valoarea justă a activului financiar la data reclasificării. Prin urmare, activul financiar este evaluat la data reclasificării ca și cum ar 
fi fost întotdeauna evaluat la cost amortizat. Această ajustare influențează alte elemente ale rezultatului global, dar nu influențează 
profitul sau pierderea și, prin urmare, nu este o ajustare din reclasificare.  
 
Rata efectivă a dobânzii și evaluarea pierderilor de credit preconizate nu sunt ajustate ca urmare a reclasificării.  
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere în categoria de 
evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, activul financiar continuă să fie evaluat la valoarea justă. 
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria 
de evaluare a valorii juste prin contul de profit sau pierdere, activul financiar continuă să fie evaluat la valoarea justă. Câștigul sau 
pierderea cumulată recunoscut(ă) anterior în alte elemente ale rezultatului global este reclasificat(ă) din capitalurile proprii în contul 
de profit sau pierdere ca ajustare din reclasificare la data reclasificării. 
 
e) Principii de evaluare la valoare justă 
 
Valorile juste ale investițiilor cotate pe piețe active se bazează pe prețurile oferite curente în cazul obligațiunilor și prețurile medii în 
cazul instrumentelor financiare derivate. În cazul în care piața pentru un activ financiar nu este activă (și pentru titlurile și 
instrumentele derivate necotate), Banca stabilește valoarea justă prin utilizarea tehnicilor de evaluare și a modelelor dezvoltate pe 
plan intern.  
 
2.6.2 Datorii financiare 
 
Banca clasifică toate datoriile financiare ca fiind evaluate ulterior la cost amortizat, cu excepția:  

 
(a) datoriilor financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. Aceste datorii, inclusiv instrumentele derivatele care 

sunt datorii, vor fi evaluate ulterior la valoarea justă.  
(b) datoriilor financiare care apar atunci când un transfer al unui activ financiar nu se califică pentru derecunoaștere sau când se 

aplică abordarea implicării continue. 
(c) contractelor de garanție financiară. După recunoașterea inițială, un astfel de contract va fi ulterior evaluat la cea mai mare 

dintre: (i) valoarea deprecierii și (ii) valoarea recunoscută inițial minus, dacă este cazul, suma cumulată a veniturilor 
recunoscute. 

(d) angajamentele de acordare a unui împrumut la o rată a dobânzii sub prețul pieței. Un astfel de angajament va fi ulterior 
evaluat la valoarea cea mai mare dintre: (i) valoarea deprecierii și (ii) valoarea recunoscută inițial, atunci când este cazul, 
valoarea cumulată a contraprestației contingente recunoscute ca venit recunoscut de un dobânditor într-o combinare de 
întreprinderi. O astfel de contraprestație contingentă este ulterior evaluată la valoarea justă cu modificările recunoscute în 
contul de profit sau pierdere. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.6 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.6.2 Datorii financiare (continuare) 
 
Derecunoașterea datoriilor financiare 
 
Banca derecunoaște o datorie financiară (sau o parte a acesteia) atunci când obligațiile contractuale sunt încheiate, anulate sau expiră. 
 
În cazurile în care o datorie financiară este înlocuită cu o altă datorie cu termeni substanțial diferiți, înlocuirea este contabilizată ca o 
stingere a datoriei financiare inițiale și recunoașterea unei noi obligații financiare. Același lucru este valabil și în cazul unei modificări 
substanțiale a termenilor unei obligații financiare existente sau a unei părți a acesteia (indiferent dacă este sau nu atribuită dificultății 
financiare a debitorului). 
În cazurile de derecunoaștere, diferența dintre valoarea contabilă a datoriei financiare (sau a unei părți din datoria financiară) stinsă 
sau transferată unei alte părți și contraprestația plătită, inclusiv orice active nemonetare transferate sau datorii asumate, este 
recunoscută în contul de profit sau pierdere.  
 

2.7 Compensarea instrumentelor financiare 
 
Activele şi pasivele financiare sunt compensate, iar rezultatul net este evidenţiat în bilanţul contabil atunci când există atât dreptul 
legal de a compensa aceste sume cât şi intenţia părţilor de a realiza decontarea la valoarea netă sau de a valorifica activul şi de a 
deconta obligaţia în mod simultan. 
 
Veniturile și cheltuielile sunt prezentate pe o bază netă doar atunci când este permis de standardele contabile, sau ca și câștiguri și 
pierderi care apar dintr-un grup de tranzacții similare, cum ar fi cele din activitatea de tranzacționare a Băncii. 
 

2.8 Instrumente financiare derivate  
 
Instrumentele derivate sunt recunoscute iniţial la valoarea justă, la data la care este încheiat contractul respectiv, fiind ulterior 
reevaluate la valoarea justă. Metodele de estimare a valorii juste sunt reprezentate prin abordarea prin piață. Instrumentele derivate 
sunt înregistrate ca active atunci când valoarea justă este pozitivă, şi ca datorii, atunci când valoarea justă este negativă. 
 
Banca are in portofoliu următoarele tipuri de instrumente derivate: swap-uri și forward-uri pe curs de schimb, swap-uri pe rata 
dobânzii și opțiuni pe cursul valutar. 
 
Anumite instrumente derivate încorporate în alte instrumente financiare sunt tratate ca instrumente derivate separate atunci când 
caracteristicile şi riscurile economice ale acestora nu se apropie de cele ale contractului de bază, iar acesta din urmă nu este înregistrat 
la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. 
 
Aceste instrumente derivate încorporate sunt evaluate la valoarea justă, modificările de valoare justă fiind recunoscute în contul de 
profit sau pierdere. Banca nu deținea instrumente derivate încorporate la data raportării. 
 
Metoda de recunoaştere a câştigului sau pierderii de valoare justă rezultate depinde de faptul că instrumentul derivativ este desemnat 
ca instrument de acoperire a riscurilor, şi în cazul în care este astfel desemnat, de natura elementului acoperit. Banca nu a desemnat 
nicio tranzacţie cu instrumente derivate ca fiind un instrument de acoperire a riscurilor în activitatea de pana acum şi nici nu a utilizat 
contabilitatea de acoperire a riscurilor. Câştigurile sau pierderile de valoare justă au fost recunoscute de Bancă prin contul de profit 
sau pierdere în „Câştig minus pierdere din instrumente financiare derivate”. 
 

2.9     Venituri și cheltuieli din dobânzi 
 
Veniturile şi cheltuielile din dobânzi sunt înregistrate în contul de profit sau pierdere pentru toate instrumentele evaluate la cost 
amortizat utilizând metoda dobânzii efective. 
 
Metoda dobânzii efective este metoda de calcul a costului amortizat a unui activ financiar sau a unei obligații financiare şi de alocare 
a veniturilor şi cheltuielilor din dobânzi pe parcursul perioadei relevante. Rata dobânzii efective este rata care actualizează plăţile 
viitoare de numerar estimate sau încasări pe durata estimată de viaţă a instrumentului financiar sau, acolo unde este necesar, pe o 
perioadă mai scurtă, la valoarea contabilă netă a activului financiar sau a datoriei financiare.  
 
În calculul ratei dobânzii efective, Banca estimează fluxuri de numerar luând în considerare toţi termenii contractuali ai instrumentului 
financiar (de exemplu, opţiuni de plată cu anticipaţie) dar nu sunt luate în considerare pierderi viitoare de credit. Calculul include 
toate onorariile şi sumele plătite sau primite între părţile contractuale care fac parte integrantă din rata dobânzii efective, costurile 
de tranzacționare şi alte prime sau reduceri.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.9     Venituri și cheltuieli din dobânzi (continuare) 
 
Comisioanele care fac parte integrantă din rata efectivă a dobânzii unui instrument financiar sunt tratate ca ajustare a ratei efective 
a dobânzii, cu excepția cazului în care instrumentul financiar este evaluat la valoarea justă, modificarea valorii juste fiind recunoscută 
în contul de profit sau pierdere. În aceste cazuri, comisioanele sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli la recunoașterea inițială a 
instrumentului. 
 
Comisioanele care fac parte integrantă din rata efectivă a dobânzii unui instrument financiar includ:  
 
(a) comisioanele de acordare primite de Bancă în legătură cu crearea sau achiziționarea unui activ financiar. Aceste comisioane 

pot include compensații pentru activități cum ar fi evaluarea situației financiare a împrumutatului, evaluarea și înregistrarea 
garanțiilor, a acordurilor de garantare și a altor măsuri garantare, negocierea termenilor instrumentului, pregătirea și 
prelucrarea documentelor și închiderea tranzacției. Aceste comisioane fac parte integrantă din generarea unui angajament 
cu instrumentul financiar rezultat.  
 

(b) comisioanele de angajament primite de Bancă pentru a acorda un împrumut atunci când este probabil ca Banca să încheie 
un anumit acord de creditare. Aceste comisioane sunt considerate compensații pentru o implicare permanentă în 
achiziționarea unui instrument financiar. Dacă angajamentul expiră fără entitatea care angajează creditul, comisionul este 
recunoscut ca venit la momentul expirării.  
 

(c) comisioanele de acordare plătite pentru emiterea de datorii financiare, evaluate la cost amortizat. Aceste comisioane fac 
parte integrantă din generarea unei implicări cu o datorie financiară.  

 
Costurile de tranzacționare includ onorariile și comisioanele plătite agenților (inclusiv angajații care acționează ca agenți de vânzări), 
consilierilor, brokerilor și distribuitorilor, taxele percepute de organismele de reglementare și taxele de transfer. Costurile de 
tranzacționare nu includ primele sau reducerile datorate, costurile de finanțare sau costurile administrative interne sau de deținere. 
 
Pentru un activ financiar care nu este achiziționat sau emis depreciat ca urmare a riscului de credit, Banca calculează veniturile din 
dobânzi după cum urmează: 
 
- Metoda bruta - În cazul în care activul financiar nu a devenit depreciat ca urmare a riscului de credit de la recunoașterea 

inițială, Banca aplică metoda ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă brută. Valoarea contabilă brută drept „costul 
amortizat al unui activ financiar, înainte de stabilirea de provizioane pentru orice pierdere. 

 
- Metoda neta - Dacă activul financiar a devenit ulterior depreciat ca urmare a riscului de credit, Banca aplică rata dobânzii 

efective la soldul costului amortizat, care este valoarea contabilă brută ajustată pentru orice pierdere. 
 
În unele cazuri, un activ financiar este considerat ca fiind depreciat ca urmare a riscului de credit la recunoașterea inițială, deoarece 
riscul de credit este foarte ridicat, iar în cazul unei achiziții este achiziționat cu reducere semnificativă. Banca trebuie să includă 
pierderile inițiale de credit preconizate în fluxurile de trezorerie estimate atunci când calculează rata dobânzii efective ajustate la 
credit pentru activele financiare considerate ca fiind achiziționate sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit. 
 

2.10 Venituri din comisioane şi speze 
 
Banca obține venituri din comisioane și speze dintr-o gamă variată de servicii financiare pe care le oferă clienților săi. Veniturile din 
comisioane și speze sunt recunoscute la o valoare care reflectă contravaloarea la care Banca se așteaptă să dobândească drepturi în 
schimbul prestării serviciilor. 
 
În general, comisioanele şi spezele sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente în momentul prestării serviciului. 
Comisioanele de acordare a creditelor pentru care este probabilă tragerea sunt recunoscute ca venituri în avans, respectiv ca ajustări 
privind randamentul efectiv al creditului. 
 
Comisioanele şi spezele cuprind, în principal, comisioanele şi spezele încasate pentru activitatea de transfer a sumelor pentru clienţi, 
tranzacţionare de titluri de valoare şi operaţiuni de schimb valutar, emiterea de scrisori de garanţie bancară şi acreditive şi comisioane 
aferente conturilor curente. 
 
Veniturile din comisioane ale Băncii includ, de asemenea, comisioane de la societăţile de asigurare pentru intermedierea operaţiunilor 
de asigurare. Veniturile din comisioanele Băncii includ de asemenea comisioane privind plăți și tranzacţii cu carduri. Veniturile 
aferente acestor servicii sunt recunoscute în perioada în care serviciile sunt furnizate, respectiv veniturile sunt obţinute. 
 
Obligațiile de executare, precum și momentul îndeplinirii acestora, sunt identificate și stabilite la începutul contractului. De obicei, 
contractele de venituri ale Băncii nu includ obligații multiple de executare, după cum se explică mai jos.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.10 Venituri și cheltuieli din dobânzi (continuare) 
 
Obligațiile de executare îndeplinite în timp includ administrarea activelor, servicii de custodie și alte servicii, în care clientul primește 
și consumă simultan beneficiile oferite de performanța Băncii pe măsură ce Banca își desfășoară activitatea. Veniturile din comisioane 
și speze ale băncii din servicii în care obligațiile de executare sunt îndeplinite în timp includ următoarele: 
 
Venituri din servicii pentru activele financiare transferate: Banca primește comisioane pentru îndeplinirea de sarcini administrative 
specifice în legătură cu anumite active pe care le-a transferat și scos din evidență. Aceste servicii includ colectarea fluxurilor de 
numerar de la debitori și remiterea acestora către deținătorii de valori mobiliare, monitorizarea cazurilor de neîndeplinirea a 
obligațiilor și punerea în aplicare a executărilor silite. Aceste servicii reprezintă o singură obligație de executare compusă dintr-o serie 
de servicii zilnice distincte care sunt în mod substanțial aceleași și au același tipar de transfer pe perioada contractului. Întrucât 
beneficiul pentru clienți asupra serviciilor este transferat în mod egal pe perioada contractului, aceste comisioane sunt recunoscute 
ca venituri în mod uniform pe parcursul perioadei, pe baza timpului scurs. 
 
Anumite contracte de împrumut încheiate de Bancă au fost transferate în baza unor acorduri de participație şi cesiune către Piraeus 
Bank S.A. Sucursala Londra, la o anumită dată după semnarea contractului de împrumut. Toate riscurile şi beneficiile aferente acestor 
împrumuturi au fost transferate, iar împrumuturile au fost derecunoscute din bilanţul contabil. După efectuarea transferului, Banca 
acţionează ca agent al Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra şi încasează venituri din comisioane pentru serviciile de administrare 
prestate și garanțiile reposedate. Pentru serviciile furnizate, Banca încasează comisioane de administrare și onorarii de succes pe bază 
de performanță. Structura remunerației a fost modificată la sfârșitul lunii iunie 2018, când s-a schimbat acționariatul Băncii. 
 
Comisioane de angajament de împrumut: Acestea sunt comisioane plătite de clienți pentru facilități de împrumut și alte facilități de 
creditare cu Banca, dar este puțin probabil ca un contract de împrumut specific să fie încheiat cu clientul, iar angajamentul de 
împrumut nu se evaluează la valoarea justă. Banca promite să ofere o facilitate de împrumut pentru o perioadă specificată. Deoarece 
beneficiul serviciilor este transferat clientului în mod uniform pe perioada în care are dreptul la respectivul beneficiu, comisioanele 
sunt recunoscute ca venituri în mod liniar. 
 
Comision de schimb: Banca oferă clienților săi servicii de procesare a cardului de credit (adică, autorizare și decontare a tranzacțiilor 
realizate prin cardurile de credit ale Băncii), pentru care are dreptul la un comision de schimb pentru fiecare tranzacție (de exemplu, 
atunci când un deținător de card de credit achiziționează bunuri și servicii de la comercianții care folosesc cardul de credit al Băncii). 
Aceste servicii reprezintă o singură obligație de executare compusă dintr-o serie de servicii zilnice distincte care sunt în mod 
substanțial aceleași și au același tipar de transfer pe perioada contractului. 
 
Comisioanele variază în funcție de numărul de tranzacții procesate și sunt structurate fie ca o rată fixă pentru fiecare tranzacție 
procesată, fie ca procent fix din tranzacția de bază a titularului de card. Comisioanele de schimb variabile sunt alocate în fiecare zi 
separat, pe baza numărului și valorii tranzacțiilor procesate în acea zi, iar veniturile alocate sunt recunoscute pe măsură ce entitatea 
își îndeplinește obligația de executare. 
 

2.11 Dividende 
 
Dividendele aferente acţiunilor ordinare sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global în perioada în care sunt aprobate 
de către Adunarea Anuală Generală a Acţionarilor.  
 
Dividendele sunt înregistrate în capitalurile proprii în perioada în care acestea sunt declarate. Dividendele declarate după încheierea 
perioadei de raportare și înainte ca situațiile financiare să fie aprobate, sunt prezentate în nota privind evenimentele ulterioare datei 
bilanțului. Rapoartele contabile statutare ale Băncii sunt baza pentru distribuirea profitului și a altor beneficii. 
 

2.12 Contracte de vânzare cu clauză de răscumpărare  
 
Titlurile vândute pe baza unor astfel de contracte de vânzare cu clauză de răscumpărare nu sunt derecunoscute. Titlurile sunt 
reclasificate drept creanță din contracte de vânzare cu clauză de răscumpărare în situația poziției financiare în cazul în care Banca are 
dreptul contractual sau de uzanța de a vinde sau regaranta titlurile. Datoria corespunzătoare este înregistrată în linia aferentă 
depozitelor de la bănci sau altor împrumuturi.  
 
Titlurile de valoare achiziționate în cadrul acordurilor de revânzare („reverse repo”), care oferă în mod eficient un câştig Băncii, în 
calitate de creditor sunt înregistrate ca fiind credite și avansuri acordate băncilor sau credite și avansuri acordate clienților, după caz. 
Diferența dintre prețul de vânzare și răscumpărare, ajustat cu veniturile din dobânzi și dividende încasate de contrapartidă, este 
tratată ca venituri din dobânzi și se acumulează pe durata de viață a acordurilor repo, utilizând metoda dobânzii efective. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.13 Deprecierea activelor financiare 
 
Pierderi din deprecierea creditelor din împrumuturi și avansuri acordate clienților, angajamente de credit netrase, acreditive și 
scrisori de garanție 
 
Banca, la fiecare dată de raportare, recunoaște ajustări pentru pierderi pentru pierderile de credit preconizate pentru împrumuturile 
și avansurile acordate clienților care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, precum și pentru expunerile 
extra-bilanțiere (scrisori de garanție, acreditive și angajamente de credit neutilizate).  
 
Provizionul de pierdere pentru creditele și expunerile extra-bilanțiere se bazează pe pierderile de credit preconizate legate de 
probabilitatea de neplată în următoarele douăsprezece luni, cu excepția cazului în care s-a înregistrat o creștere semnificativă a 
riscului de credit de la data recunoașterii inițiale, caz în care pierderile de credit preconizate sunt recunoscute pe durata de viață a 
instrumentului. 
 
În cazul în care activul financiar se încadrează în definiția activelor financiare achiziționate sau emise depreciate ca urmare a riscului 
de credit (POCI), se recunoaște un provizion pentru pierdere egal cu pierderile de credit preconizate pe durata de viață. 
 

a) Definiția stării de nerambursare  
 
Banca a adoptat ca definiție a expunerilor neperformante (NPE), astfel cum sunt definite în Regulamentul CE 2015/227 din 9 ianuarie 
2015 de modificare a Regulamentului (UE) de punere în aplicare nr. 680/2014 al Comisiei cu modificările ulterioare, definiția utilizată 
în scopuri contabile fiind armonizată cu cea utilizată în scopuri de reglementare. 
 
Banca definește un instrument ca fiind în starea de nerambursare, definiție care este complet aliniată la definiția activelor depreciate 
ca urmare a riscului de credit, atunci când îndeplinește una sau mai multe din următoarele criterii: 
 

• Împrumutatul a depășit cu mai mult de 90 de zile scadența la plățile contractuale (care include, de asemenea, noua definiție 
a stării de nerambursare a ABE, care se referă la o sumă restantă semnificativă); 

• Împrumutatul îndeplinește criteriile privind improbabilitatea de a plăti: 
o Dificultate financiară semnificativă a emitentului sau a debitorului; 
o Împrumutatul se află într-o situație de restructurare neperformantă din cauza concesiilor care au fost făcute de Bancă 

cu privire la dificultatea financiară a împrumutatului; 
o Împrumutatul se află în stare de insolvență sau faliment (sau alt tip de reorganizare judiciară) sau devine probabil că 

împrumutatul va intra în faliment; 
o Au fost inițiate proceduri legale împotriva împrumutatului (Banca a început executarea silită); 
o Împrumutatul și / sau garantul ipotecar au trimis o notificare pentru „plata în natură”; 
o Radiere (totală / parțială) sau vânzare; 
o Împrumutatul încalcă un acord(acorduri) financiar(e) semnificativ(e); 

• O piață activă pentru acel activ financiar a dispărut din cauza dificultăților financiare; 
• Activele financiare sunt achiziționate sau acordate cu o reducere substanțială care reflectă pierderile de credit suportate. 
 
Expunerile care sunt considerate a fi în stare de nerambursare în scopuri de reglementare (CRR art. 178) vor fi întotdeauna considerate 
expuneri de Stadiul 3. În plus, expunerile de Stadiu 3 sunt complet aliniate cu expunerile neperformante (întreaga expunere a 
clientului este considerată neperformantă). 
 
Banca a implementat la sfârșitul anului 2020 definiția Autorității Bancare Europene (ABE) privind nerambursarea (GL 2016-07), luând 
în considerare, de asemenea, pragul de semnificație al obligației restante stabilit de Banca Națională a României pentru a se conforma 
articolului 178 CRR. Acest nou indicator este considerat o „suplimentare” la definiția stării de nerambursare aplicată de Bancă (nu 
excludem / eliminăm indicatorul zilelor scadente luând în considerare graficele de plată contractuale). 
 
Actualizarea la nivelul bazelor de date realizata pe parcursul anului 2021 s-a facut prin adaugarea de informatii pe noua definiție a 
stării de nerambursare. Astfel, modelul parametrilor de risc este un amestec între vechea și noua definiție pentru care Banca consideră 
că este cea mai bună estimare pentru cifrele de la sfârșitul anului 2021. 
 
Pragul pentru evaluarea pragului de semnificației a unei obligații de credit, astfel cum prevede art. 178 (1) (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 575/2013, este format dintr-o componentă absolută și o componentă relativă: 
 

• Componenta absolută este exprimată ca valoarea maximă a sumei tuturor sumelor restante pe care un debitor le datorează 
Băncii; 

• Componenta relativă este exprimată ca procent care reflectă raportul dintre valoarea obligațiilor restante de creditare și 
expunerile totale față de acel debitor.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.13 Deprecierea activelor financiare (continuare) 
 

a) Definiția stării de nerambursare (continuare) 
 
Pentru acest indicator, se consideră că debitorul este în stare de nerambursare atunci când limita exprimată drept componentă 
absolută a pragului de semnificație și limita exprimată drept componentă relativă a pragului de semnificație sunt depășite timp de 90 
de zile consecutive. Conform Regulamentului BNR 5/2018, nivelul componentei relative și nivelul componentei absolute a pragului 
de semnificație este după cum urmează: 
 

• Pentru expunerile persoane fizice: 
o Nivelul componentei relative a pragului de semnificație este 1%; 
o Nivelul componentei absolute a pragului de semnificație este 150 RON. 

 
• Pentru alte tipuri de expuneri: 

o Nivelul componentei relative a pragului de semnificație este 1%; 
o Nivelul componentei absolute a pragului de semnificație este 1.000 RON 

 
Criteriile de mai sus au fost aplicate tuturor instrumentelor financiare deținute de Bancă și sunt în concordanță cu definiția 
nerambursării utilizată în scopuri de gestionare internă a riscului de credit. Se consideră că un instrument nu mai este în stare de 
nerambursare (adică s-a „însănătoșit”) atunci când nu mai îndeplinește niciunul dintre criteriile implicite pentru o perioadă de timp 
substanțială, în funcție de factorul principal care a determinat încadrarea în starea de nerambursare. 
 

b) Clasificarea expunerilor în stadii în funcție de riscul de credit (clasificarea pe stadii)  
 

Activele financiare sunt clasificate în Stadiul 1, Stadiul 2 sau Stadiul 3 în funcție de calitatea de credit absolut sau relativ în ceea ce 
privește plățile inițiale. Prin urmare: 
 
• Stadiul 1: include (i) expunerile de credit noi sau dobândite (inclusiv credite dobândite la achiziția Filialei); (ii) expunerile 

pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială; 
 
• Stadiul 2: include expunerile de credit care, deși sunt performante, au înregistrat o creștere semnificativă a riscului de credit 

de la recunoașterea inițială. 
 
• Stadiul 3: include expunerile de credit depreciate (inclusiv credite dobândite la achiziția Filialei). 
 
Ca o excepție de la cele de mai sus, pentru expunerile achiziționate sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit (POCI), 
pierderile de credit preconizate pe durata de viață sunt recunoscute întotdeauna. Expunerile achiziționate sau emise depreciate ca 
urmare a riscului de credit includ: 
 
• expuneri care, la momentul achiziției, îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept expuneri neperformante; 
• expuneri pentru care s-au modificat termenii de rambursare, fie din cauza dificultăților financiare, fie nu, ceea ce a dus la 

derecunoașterea și recunoașterea unui activ depreciat nou (POCI). 
 
Pentru expunerile din Stadiul 1, pierderea preconizată este calculată pe o perioadă de până la un an. Pentru expunerile din Stadiul 2 
sau 3, pierderea preconizată este calculată pe o perioadă de timp corespunzătoare duratei de viață a expunerii. 
 

c) Creșterea semnificativă a riscului de credit 
 
În stabilirea creșterii semnificative a riscului de credit al unei expuneri de la recunoașterea inițială și a recunoașterii pierderilor de 
credit preconizate pe durata de viață și nu a pierderilor de credit preconizate pe o perioadă de 12 luni, Banca evaluează, la fiecare 
dată de raportare, riscul de neplată față de riscul de neplată la recunoașterea inițială pentru toate expunerile performante, inclusiv 
cele pentru care nu există situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată.  
 
Evaluarea creșterii semnificative a riscului de credit se bazează pe următoarele: 
 
• Criterii cantitative: se referă la compararea probabilității de neplată (PD) între data raportării și data recunoașterii inițiale. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.13 Deprecierea activelor financiare (continuare) 
 

c) Creșterea semnificativă a riscului de credit (continuare) 
 
• Criterii calitative: se referă la informațiile calitative utilizate care nu se reflectă neapărat în probabilitatea de neplată, cum ar 

fi clasificarea unei expuneri cu masuri de restructurare ca fiind performantă (FPL, conform EBA). Indicatorii calitativi 
suplimentari, atât pentru portofoliul persoane juridice, cât și pentru portofoliul persoane fizice, sunt reflectați  si prin 
indicatorii de avertizare timpurie,  putând astfel concluziona daca o expunere are sau nu o creștere semnificativă a riscului de 
credit. 

 
• Indicatori de siguranță: în plus față de cei de mai sus și pentru identificarea cazurilor pentru care nu există factori declanșatori 

care să reflecte creșterea riscului de credit pe baza unor indicatori calitativi și cantitativi, indicatorul celor 30 de zile restante 
este folosit ca indicator de siguranță. 

 
d) Calculul pierderilor de credit preconizate  

 
Calculul pierderii de credit preconizate se face în conformitate cu următoarele principii: 
 
- Pierderea preconizată pe un orizont de un an (activele financiare din Stadiul 1) se calculează pe baza unei abordări a 

portofoliului, înmulțind expunerea cu probabilitatea marginală de neplată condițională și pierderea estimată datorită 
neîndeplinirii obligațiilor pe o perioadă de un an. 

 
- Pierderea preconizată pentru durata de viață reziduală a activului (activele financiare din Stadiul 2) se calculează pe baza unei 

abordări a portofoliului, înmulțind expunerea cu probabilitatea marginală de neîndeplinire condiționată și cu pierderea 
estimată în caz de neplată pentru durata de viață reziduală a activului. 

 
Pierderea preconizată aferentă activelor financiare depreciate se stabilește prin următoarea abordare: 

 
- individual pentru împrumuturile cu expunere semnificativă, prin deducerea din expunere a valorii actualizate a fluxurilor de 

trezorerie care se preconizează a rezulta din garanții și valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie care se așteaptă a fi 
recuperate de către Bancă din activitatea operațională a clientului pe baza scenariilor analizate de Bancă în ceea ce privește 
probabilitatea unei pierderi de credit; 

- abordarea de portofoliu pentru restul împrumuturilor depreciate, înmulțind expunerea cu pierderea în caz de neplată. 
Pentru evaluarea portofoliului, utilizarea factorilor relevanți de segmentare și de risc permite calcularea unei probabilități de neplată 
(PD), care diferă în funcție de nivelul de segmentare identificat, și pierderea de credit preconizată (ECL). 
 
Portofoliul de credite este segmentat mai întâi în funcție de tipul de client: (i) persoane fizice și (ii) persoane juridice și, în al doilea 
rând, de variabile specifice în funcție de tipul de client: (i) scorul de produs și comportamentul clientului în cazul persoanelor fizice și 
(ii) segmentul de clienți, lunile care s-au scurs de la data acordării creditului (MOB) și zilele scadente (DPD) în cazul persoanelor 
juridice. 
 
Pentru calculul ECL, se utilizează PD-uri pe durata de viață, în cazul creditelor clasificate în Stadiul 2 și PD-uri de 12 luni (sau mai scurte 
dacă durata de viață rămasă a creditului este mai mică), cu următoarele caracteristici: 
 
- PD este estimat pe durata de viață a activului; 
- PD este estimat la un anumit moment (PiT); 
- PD este condiționat, definit ca probabilitatea ca o expunere/client să intre în stare de neplată la „t+1”, având în vedere că nu 

a intrat în stare de neplată până la „t”; 
- PD include așteptări privind condițiile macroeconomice viitoare, incluzând informațiile prospective. 
 
Pentru a prezice PD, în modelul de calcul se utilizează următoarele variabile macroeconomice: creșterea reală a PIB, șomajul, cursul 
de schimb EUR / RON, cursul de schimb RON / CHF, indicele de preț al locuințelor. 
 
Curba PD proiectată este determinată prin utilizarea a 3 scenarii macroeconomice, fiecare dintre acestea având o probabilitate 
asociată de apariție, în timp ce previziunile macroeconomice finale introduse în model sunt o medie ponderată a acestora (procentaj 
considerat ca 50% de baza, 20% optimist si 30% pesimist). 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.13 Deprecierea activelor financiare (continuare) 
 

d) Calculul pierderilor de credit preconizate (continuare) 
 
 
Mai jos sunt prezentați indicatorii macroeconomici luați în calcul și nivelul previzionat general, pe baza faptelor și a circumstanțelor 
aplicabile la 31 decembrie 2021: 
 
 
Scenariul de baza: 
 
 

Anul GDP CPI Rata șomajului 

2021 7.00 7.50 5.00 

2022 5.10 5.90 4.80 

2023 5.20 3.20 4.50 

2024 4.50 3.00 4.20 
 
 
Scenariul Optimist: 
 
 

Anul GDP CPI Rata șomajului 

2021 7.30 7.00 4.90 

2022 5.50 5.50 4.50 

2023 5.30 3.00 4.10 

2024 5.00 2.50 3.90 
 
 
Scenariul Pesimist 
 
 

Anul GDP CPI Rata șomajului 

2021 6.00 8.00 6.00 

2022 3.50 6.50 5.50 

2023 3.75 4.00 5.50 

2024 4.00 3.50 5.50 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.13 Deprecierea activelor financiare (continuare) 
 

e) Calculul pierderilor de credit preconizate (continuare) 
 
Media ponderată: 

 

Anul GDP CPI Rata șomajului 

2021 6,76% 7,55% 5,28% 

2022 4,70% 6,00% 4,95% 

2023 4,79% 3,40% 4,72% 

2024 4,45% 3,05% 4,53% 
 
Ipotezele de mai sus au fost făcute luând în considerare mediul economic la 31 decembrie 2021. 
 
Pentru angajamentele de creditare, Banca ia în considerare modificările riscului de neplată care apar în creditul asociat 
angajamentului. 
 
Pentru angajamentele de creditare netrase, pierderea înseamnă valoarea actualizată a diferenței dintre:  
 
(a) fluxurile de trezorerie contractuale datorate Băncii dacă titularul angajamentului ar utiliza creditul/împrumutul; și 
(b) fluxurile de trezorerie pe care banca așteaptă să le încaseze dacă împrumutul este tras. 
 
LGD (pierderea preconizată în caz de neplată) este rata pierderii preconizate și, prin urmare, rata de recuperare estimată la momentul 
producerii evenimentului. Banca distinge expunerile garantate de cele negarantate în ceea ce privește calculul LGD. 
 
LGD pentru expunerile negarantate rezumă toate fluxurile de trezorerie încasate de la client după neplată, în timp ce pentru 
expunerea garantată este luată în considerare garanția existentă ajustată cu valoarea de realizare înregistrată de Bancă. 
 
LGD include costurile și sumele recuperate în timpul ciclului de recuperare, inclusiv cele datorate garanțiilor și reflectă valoarea în 
timp a banilor, calculată ca valoarea actualizată a recuperărilor. 
 
Estimarea de către Bancă a pierderii de credit preconizate pentru angajamentele de creditare trebuie să fie în conformitate cu 
așteptările sale privind utilizarea angajamentului de creditare, ceea ce înseamnă că Banca va considera pentru partea din angajament 
care se preconizează a fi trasă în termen de 12 luni de la data raportării, o  pierdere estimată pentru  12 luni ș pentru partea din 
angajament care se preconizează a fi trasă pe durata de viață estimată a angajamentului de credit, o pierdere de credit preconizată 
pe durata de viață. 
 
Pentru a calcula pierderea de credit preconizată pentru angajamentele de creditare, Banca utilizează reglementările CCF menționate 
în Regulamentul 575/2013, analizând aplicabilitatea criteriilor asupra portofoliul său de active financiare evaluate la cost amortizat. 
 
Ajustări post-model  
 
Ajustarea post-model (APM) este utilizată în circumstanțe în care datele de intrare, ipotezele și tehnicile de modelare existente nu 
pot surprinde toți factorii de risc relevanți. Apariția de noi evenimente macroeconomice, microeconomice sau politice, împreună cu 
modificările așteptate ale parametrilor, modelelor sau datelor care nu sunt încorporate în parametrii actuali sau informațiile 
prospective sunt exemple de astfel de circumstanțe. 
 
Banca a implementat trei tipuri de astfel de ajustări post-model. 
 
Credite în CHF  
 
Pentru împrumuturile în CHF care au beneficiat de conversia valutară cu posibile reduceri suplimentare ale expunerii în cazul unei 
performanțe bune post-conversie, Banca calculează o ajustare post-model pentru a ține cont de posibilele reduceri viitoare. Valoarea 
APM este calculată pe baza expunerii la momentul eventualelor reduceri suplimentare înmulțite cu probabilitatea unor reduceri 
suplimentare și valoarea reducerilor.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.13 Deprecierea activelor financiare (continuare) 
 

d) Calculul pierderilor de credit preconizate (continuare) 
 
Credite neperformante  
 
Pentru creditele neperformante, Banca calculează următorul APM luând în considerare riscul unei posibile recuperabilități mai mici 
fie prin executarea garanțiilor, fie prin rambursări voluntare, riscuri care nu pot fi pe deplin surprinse nici de modelele ECL, nici de 
evaluarea individuală. În acest context, datele privind grupul de companii analizate și datele din sistemul bancar sunt utilizate drept 
referință. 
 
Pentru darea în plată 
 
Pentru a acoperi riscul adițional asociat cu darea în plată a bunurilor imobile pentru a stinge obligațiile provenite din credite, Banca 
stabilește o ajustare post-model pentru creditele care îndeplinesc criterile de eligibilitate pentru o astfel de acțiune. 
Ajustarea post-model este calculată prin adaugarea la PD-ul existent al creditelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 
menționate mai sus (portofoliul la risc) al unei rate de prezentare (probabilitatea de dare în plată) corespunând unui anumit 
interval de LTV (determinat pe baza LTV-ului fiecarui credit). 
 

e) Prezentarea pierderilor de credit preconizate în situațiile financiare 
 
Pierderile de credit preconizate sunt recunoscute după cum urmează:  
 
- Active financiare evaluate la cost amortizat: ajustarea pentru pierdere este prezentată ca o deducere din valoarea contabilă 

brută a activelor. 
- Active financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global: prin contul de profit sau pierdere în 

contul de rezerve.  
 

f) Pierderi din deprecierea creditelor aferente depozitelor și avansurilor de la alte bănci și obligațiunilor 
 
Banca, la fiecare dată de raportare, recunoaște o ajustare pentru pierdere pentru pierderile de credit preconizate aferente depozitelor 
și avansurilor de la alte bănci și obligațiunilor care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. 
 
Ajustarea pentru pierdere se bazează pe pierderile de credit preconizate legate de probabilitatea de neplată în următoarele 
douăsprezece luni, cu excepția cazului în care s-a înregistrat o creștere semnificativă a riscului de credit de la data recunoașterii 
inițiale, caz în care pierderile de credit preconizate sunt recunoscute pe durata de viață a instrumentului. În plus, în cazul în care 
activul financiar intră sub incidența definiției activelor financiare achiziționate sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit 
(POCI), este recunoscută o ajustare pentru pierdere egală cu pierderile de credit preconizate pe durata de viață. 
 
Pierderi derecunoscute 

 
Cerința principală pentru derecunoașterea unui credit este când perspectivele de generare de fluxuri de numerar viitoare din 
împrumuturi au dispărut și, prin urmare, expunerea totală a împrumuturilor aferente a fost acoperită integral cu ajustări pentru 
depreciere calculate în conformitate cu IFRS. Cu toate acestea,  
 
Banca continuă acțiunile în justiție împotriva debitorilor pentru a colecta împrumuturile restante. 
 
Recuperările ulterioare ale sumelor derecunoscute anterior sunt recunoscute în perioada în care acestea au loc și reduc valoarea 
cheltuielilor de depreciere pentru pierderile de credit în contul de profit sau pierdere. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.14 Garanții reposedate  
 
Garanţiile reposedate reprezintă active financiare şi nefinanciare recuperate de Bancă de la clienţi în contul creditelor restante. 
Activele sunt recunoscute iniţial la valoarea justă în momentul recunoaşterii în bilanţ şi sunt incluse în categoria imobilizărilor 
corporale, altor active financiare sau a stocurilor în cadrul altor active nefinanciare, în funcţie de natura acestora şi de intenţia Băncii 
în ceea ce priveşte utilizarea acestor active și sunt reevaluate ulterior şi contabilizate conform politicilor contabile aferente acestor 
categorii de active. 
 
Garanţiile reposedate sunt clasificate în situaţiile financiare drept „active imobilizate deținute în vederea vânzării” dacă valoarea lor 
contabilă va fi recuperată în principal printr-o tranzacţie de vânzare, incluzând aici și pierderea controlului unei filiale ce deține active, 
în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul anului raportat. Activele sunt reclasificate când toate conditiile următoare sunt 
îndeplinite: (a) activele sunt disponibile pentru vânzare imediat în starea lor actuală; (b) conducerea Băncii a aprobat și a inițiat un 
program activ de a localiza un cumpărător; (c) activele sunt comercializate permanent în vederea vânzării la un preț rezonabil; (d) se 
așteaptă ca vânzarea să aibă loc într-un interval de până la un an și (e) este puțin probabil ca modificări asupra planului de vânzare să 
aibă loc sau ca planul să fie retras. Active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării în 
situația poziției financiare a perioadei curente nu sunt reclasificate sau re-prezentate în situația comparativă a poziției financiare 
pentru a reflecta clasificarea ca la sfârșitul perioadei curente. 
 
Dacă Banca a clasificat garanţiile reposedate ca fiind „deţinute în vederea vânzării”, dar criteriul IFRS 5 de mai sus nu mai este 
îndeplinit, Banca încetează să clasifice activul ca fiind deținut pentru vânzare. 
 
Veniturile din vânzarea garanțiilor reposedate sunt prezentate în contul de profit sau pierdere pe linia Venituri din vânzarea activelor 
reposedate din contractele de credit care au fost executate silit. Derecunoașterea activelor odată ce vânzările sunt finalizate împreună 
cu orice mișcare a provizioanelor aferente sunt prezentate în Cheltuieli cu vânzările de active reposedate din contractele de credite 
executate silit. 
 
Garanțiile reposedate sunt contabilizate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă excluzând costurile 
aferente vânzării.  
 

2.15 Imobilizări necorporale  
 
Un activ necorporal este un activ nemonetar identificabil fără substanță fizică care se preconizează că va fi utilizat pentru o perioadă 
mai lungă de un an și de la care vor rezulta beneficii economice pentru entitate.  
 
Costurile asociate dezvoltării și menținerii programelor informatice sunt recunoscute drept cheltuieli când sunt recunoscute. Costurile 
care sunt direct asociate cu dezvoltarea de aplicații software identificabile și unice, controlate de către Bancă care probabil vor genera 
beneficii economice mai mari decât costurile și care au o durată de viață de peste un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. 
Costurile directe include costurile cu dezvoltarea de programe informatice, costurile cu angajații și o porțiune relevantă din costurile 
indirecte de producție. 
 
Licenţele de software achiziţionate sunt capitalizate la valoarea costurilor de achiziţie şi de instalare a programelor respective. Aceste 
costuri sunt amortizate pe baza duratelor de viaţă utile estimate care, în mod normal, sunt de trei ani. 
 
Cheltuielile ulterioare ale activelor necorporale capitalizate sunt capitalizate numai atunci când sporesc beneficiile economice viitoare 
încorporate în activul specific la care se referă. Toate celelalte cheltuieli sunt înregistrate pe măsură ce sunt suportate. 
 
Amortizarea este înregistrată în contul de profit sau pierdere pe bază liniară pe durata de viață utilă estimată a programului informatic, 
de la data la care este disponibil pentru utilizare. De obicei, durata de viață utilă a programelor informatice este de 3-5 ani. 
 

2.16 Imobilizări corporale 
 
Cost 
 
Imobilizările corporale sunt prezentate la cost excluzând costurile de întreținere de zi cu zi, mai puțin amortizarea acumulată și 
deprecierea. Modificările în durata de viață utilă estimată sunt contabilizate prin modificarea perioadei sau metodei de amortizare, 
după caz, și sunt tratate ca modificări ale estimărilor contabile. 
 
Cheltuielile cu reparațiile şi întreținerea sunt înregistrate ca o cheltuială în momentul efectuării lor. Costul de înlocuire a pieselor sau 
componentelor majore ale clădirilor şi echipamentelor este capitalizat, iar piesele înlocuite sunt casate. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.16 Imobilizări corporale (continuare) 
 
Câştigurile şi pierderile din vânzare, determinate prin raportarea sumelor încasate din vânzări la valoarea contabilă netă, sunt 
recunoscute în contul de profit sau pierdere.  
 
Amortizare 
 
Terenurile nu se amortizează. Amortizarea altor clădiri şi echipamente este calculată pe baza metodei liniare pentru a distribui costul 
acestora minus valoarea reziduală pe durata de viaţă estimată a acestora. 
 

 Durată de viaţă utilă în ani 
  
Amenajări ale sediilor închiriate pe durata contractului de închiriere de bază 5 
Clădiri   50 
Echipament de birotică, accesorii şi instalaţii    3-20 
Mijloace de transport 5 

 
2.17 Investiții imobiliare  

 
Investițiile imobiliare ale Băncii sunt activele care generează venituri din chirii sau sunt deținute in scopul creșterii valorii capitalului, 
sau ambele destinatii, şi nu sunt folosite pentru vânzare în decursul activității Băncii sau pentru furnizarea de servicii sau în scopuri 
administrative. 
 
Investițiile imobiliare sunt recunoscute inițial la costul de achiziție, inclusiv costul de tranzacţionare şi reevaluate ulterior la valoarea 
justă actualizată astfel încât să reflecte condiţiile pieţei de la finalul perioadei de raportare. Valoarea justă a unei investiţii imobiliare 
este preţul la care proprietatea poate fi vândută pe piaţă printr-o tranzacţie liberă. O tranzacţie liberă nu este o executare sau o 
vânzare de activ problematic. Cea mai bună estimare a valorii  juste este dată de preţurile curente dintr-o piaţă activă pentru 
proprietăţi similare din aceeaşi locaţie şi cu aceleaşi atribute. În cazul în care preţurile dintr-o piaţă activă nu sunt disponibile, Banca 
foloseşte informaţii dintr-o varietate de surse, precum:  
 
(a) preţuri curente dintr-o piaţă activă pentru proprietaţi de natură, atribute sau locaţie diferite, ajustate astfel încât să se reflecte 

aceste diferenţe; 
(b) preţuri recente ale proprietăţilor similare de pe pieţe mai puţin active, ajustate să reflecte orice modificări ale condiţiilor 

economice apărute de la data când au avut loc tranzacţiile la preţurile respective; 
(c) proiecţii ale fluxurilor de numerar actualizate, bazate pe estimările de fluxuri viitoare, susţinute de prevederile oricăror 

contracte de închiriere sau oricăror alte contracte şi (oricând ar fi posibil) prin studii de piaţă care să reflecte nivelul chiriilor 
curente pentru proprietăţi similare din aceeaşi locaţie şi cu aceleaşi atribute, folosind rate de actualizare care să reflecte 
estimările curente de incertitudine ale pieţei referitor la valoarea şi distribuţia în timp a fluxurilor de numerar; 

 
Valoarea justă a investitiilor imobiliare ale Băncii este determinată pe baza rapoartelor de la evaluatori independenți, cu o calificare 
profesională recunoscută și relevantă și care au avut o experiență recentă în evaluarea unor proprietăți în locații similare și cu 
caracteristici asemănătoare; și 
 
Venitul din chirii este înregistrat în contul de profit sau pierdere pentru anul respectiv în categoria altor venituri din exploatare. 
Câștigurile și pierderile rezultate din modificările valorii juste a investiției imobiliare sunt înregistrate în contul de profit și pierderi 
pentru anul respectiv și sunt prezentate separat.  
 

2.18 Deprecierea activelor nefinanciare  
 
Activele care au o durată de viaţă utilă nedeterminată nu sunt amortizate şi sunt testate anual pentru identificarea pierderilor din 
depreciere. Banca nu a deținut astfel de active în perioada raportată. Activele ce sunt supuse amortizării sunt revizuite pentru 
identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă 
nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea recuperabilă 
a activului respectiv. Valoarea recuperabilă reprezentând maximul dintre valoarea justă a activului minus costurile de vânzare şi 
valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliere pentru care pot fi 
identificate fluxuri independente de numerar (unităţi generatoare de numerar). Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, 
care au suferit deprecieri, sunt revizuite în vederea unei posibile reluări pe venituri a deprecierii la fiecare dată de raportare. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.19 Contracte de leasing 
 
Banca intră în contracte de închiriere, predominant pentru terenuri și clădiri, ca locatar. Alte categorii sunt mașinile companiei și 
echipamentele tehnice / IT.  
 
Banca evaluează la intrarea în contract dacă un contract este sau conține un contract de închiriere. Adică dacă contractul transmite 
dreptul de a controla utilizarea unui activ identificat pentru o perioadă de timp în schimbul unei examinări. 
 
Banca aplică o abordare unică de recunoaștere și măsurare pentru toate contractele de leasing cu un termen mai mare de 12 luni, cu 
excepția cazului în care activul subiacent are o valoare scăzută. Ca locatar, la data de începere a contractului de închiriere, Banca 
recunoaște un activ de drept de utilizare, reprezentând dreptul său de a utiliza activul închiriat subiacente și o răspundere de leasing 
care reprezintă obligația de a face plăți de leasing. 
 
Activul de drept de utilizare este evaluat la cost, mai puțin orice depreciere și pierderi de depreciere acumulate și ajustate pentru 
orice reevaluare a pasivelor de leasing. Costul activelor din partea dreptului de utilizare include suma datoriilor de leasing, ajustată 
pentru orice plăți de leasing efectuate la sau înainte de data începerii, plus costurile directe inițiale suportate și o estimare a costurilor 
de demontare și eliminare a activului subiacent sau pentru a restabili activul subiacent Site-ul pe care se află, mai puțin orice 
stimulente de leasing primite. Activele de drept de utilizare sunt amortizate pe bază liniară asupra termenului de leasing. 
 
Răspunderea de închiriere este măsurată la valoarea actualizată a plăților de închiriere care trebuie efectuate pe termenul de leasing. 
Plățile de leasing includ plăți fixe (inclusiv în plăți fixe de substanțe), mai puțin orice stimulente de închiriere și plăți de leasing variabile 
care depind de un index sau de o rată. Plățile de leasing variabile care nu depind de un indice sau de o rată sunt recunoscute ca 
cheltuieli în perioada în care evenimentul sau condiția care declanșează plata are loc. 
 
La calcularea valorii actuale a plăților de închiriere, Banca utilizează rata de împrumut incrementală la data începerii contractului de 
leasing, deoarece rata dobânzii implicită în contractul de închiriere nu este ușor determinată. După data începerii, suma datoriilor de 
leasing este mărită pentru a reflecta acumularea de dobânzi și redusă pentru plățile de leasing efectuate. În plus, valoarea contabilă 
a datoriilor de leasing este reevaluată dacă există o modificare, o modificare a termenului de leasing sau o modificare a plăților de 
închiriere (de exemplu, modificările viitoarelor plăți rezultate dintr-o modificare a unui index sau rată utilizat determină astfel de plăți 
de leasing). 
 
Activele de drept de utilizare fiind evaluate pentru orice indicație a deprecierii la fiecare dată de raportare trimestrială. Dacă există o 
astfel de indicație, suma recuperabilă, care este valoarea justă mai mică a costurilor de eliminare, trebuie să fie estimată și o sarcină 
de depreciere este înregistrată în măsura în care valoarea recuperabilă este mai mică decât valoarea sa contabilă. Având în vedere 
activele din partea dreptului de utilizare, nu au fluxuri de numerar generate în mod independent pentru a calcula valoarea sa în uz, 
Banca consideră un venit de subvenționare care ar putea fi câștigat în mod rezonabil. După recunoașterea deprecierii unui activ, taxa 
de depreciere este ajustată în perioade viitoare pentru a reflecta valoarea contabilă a activului revizuit. Dacă o depreciere este mai 
târziu inversată, taxa de depreciere este ajustată în mod prospectiv.  
 
Banca prezintă activele de bunuri de utilizare în "Proprietate și echipamente" și pasivele  în "Alte datorii". 
 
Banca aplică scutirea de recunoaștere a contractului de leasing pe termen scurt la contractele sale de leasing pe termen scurt, adică 
acele contracte de leasing care au un termen de leasing de 12 luni sau mai puțin de la data începerii. De asemenea, se aplică închirierea 
scutirii de recunoaștere a activelor cu valoare redusă la contractele de închiriere a echipamentelor tehnice / IT care sunt considerate  
 
a fi scăzute. Plățile de închiriere privind contractele de leasing și contracte de leasing pe termen scurt a activelor cu valoare redusă 
sunt recunoscute ca cheltuieli pe bază liniară asupra termenului de leasing. 
 

2.20 Creanțe din leasing financiar 
 
În situaţia în care Banca este locator într-un contract de leasing în care se transferă în mare măsură toate riscurile și beneficiile 
aferente dreptului de proprietate asupra locatarului, bunurile care fac obiectul contractului sunt prezentate sub forma unor creanţe 
și înregistrate la valoarea actualizată a plăților viitoare de leasing. Creanţele din leasing financiar sunt recunoscute inițial (la momentul 
iniţierii contractului de leasing), folosind o rată de actualizare stabilită la început (cel mai apropiat moment dintre data contractului 
de leasing şi data la care părtile s-au angajat să respecte principalele prevederi ale contractului de leasing). 
 
Diferenţa dintre creanta brută şi valoarea actualizată reprezintă venit financiar neîncasat. Acest venit este recunoscut pe toată durata 
contractului de leasing utilizând metoda investiției nete (înainte de impozitare), ceea ce reflectă o rată periodică constantă a 
rentabilității. Costurile incrementale direct atribuibile negocierii și finalizării contractului sunt incluse în valuarea inițială a leasingului 
financiar și reduc valoarea venitului recunoscut de-a lungul contractului. Venitul din dobanzi este recunoscut in categoria „Venituri 
din dobanzi şi asimilate” din contul de profit sau pierdere al anului.  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 

2.20 Creanțe din leasing financiar (continuare) 
 
Pierderile din depreciere sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere pentru anul în curs ca urmare a unuia sau mai multor 
evenimente („evenimente generatoare de pierderi”), care au avut loc după recunoașterea inițială a creanțelor de leasing financiar. 
Banca utilizează aceleași criterii principale pentru a determina dacă există dovezi obiective că o pierdere din depreciere a avut loc, ca 
și pentru creditele înregistrate la cost amortizat. 
Pierderile din depreciere sunt recunoscute printr-un cont de provizion pentru a diminua valoarea contabilă netă a creanței și pentru 
a ajunge la valoarea actualizata a fluxurilor de numerar preconizate a se incasa (excluzand pierderile viitoare care nu au fost 
înregistrate), actualizate utilizând dobânzile implicite din contractele de leasing financiar. Valoarea estimată a fluxurilor de numerar 
viitoare reflectă fluxurile de numerar care ar putea rezulta din utilizarea și vânzarea activelor care fac obiectul contractului de leasing. 
 

2.21 Numerar și echivalente de numerar  
 
Pentru întocmirea situaţiei fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele de numerar includ soldurile cu scadenţa mai mică de trei 
luni de la data achiziţiei şi anume: numerar; solduri nerestricţionate la băncile centrale, inclusiv rezervele minime obligatorii; 
certificate de trezorerie şi alte certificate eligibile; împrumuturi şi avansuri acordate băncilor precum şi titluri de stat pe termen scurt. 
Sumele care sunt subiectul unor posibile schimbări de valoare semnificative datorate unui risc de credit crescut sau a altor motive nu 
sunt considerate ca fiind numerar şi echivalente de numerar, cu excepţia situaţiilor în care o parte sau tot soldul a fost folosit in 
perioade ulterioare datei bilanţului fără nicio restricţie sau schimbări de valoare. 
 

2.22 Provizioane 
 
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Banca are o obligaţie legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când 
pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare 
credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Acolo unde există un anumit număr de obligaţii similare, probabilitatea ca o ieşire de 
resurse să fie necesară pentru decontare este determinată prin luarea în considerare a întregii categorii de obligaţii. Provizionul este 
recunoscut chiar dacă probabilitatea legată de orice element inclus în aceeaşi categorie de obligaţii este mică.   
 
Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a deconta obligaţia respectivă utilizând 
o rată de dinainte de impozitare care reflectă evaluările curente de piaţă privind valoarea în timp a banilor şi riscurile specifice 
obligaţiei. Creşterea provizionului datorată trecerii timpului este recunoscută în cheltuiala cu dobânda. 
 

2.23 Contracte de garanție financiară 
 
Contractele de garanţie financiară sunt contractele care prevăd ca Banca să efectueze anumite plăţi pentru a rambursa beneficiarului 
o pierdere înregistrată de acesta ca urmare a faptului ca un anumit debitor nu a efectuat plăţile la data scadentă, în conformitate cu 
termenii instrumentului de datorie. 
Astfel de garanţii financiare sunt acordate băncilor, instituţiilor financiare şi altor organisme în numele clienţilor în vederea garantării 
împrumuturilor, descoperitului de cont şi a altor facilităţi bancare. 
 
Garanţiile financiare sunt iniţial recunoscute în situaţiile financiare la valoarea justă la data acordării garanţiei. Ulterior recunoaşterii 
iniţiale, obligaţiile Băncii conform acestor garanţii sunt evaluate la valoarea mai mare dintre evaluarea iniţială, minus amortizarea  
 
calculată pentru a recunoaşte în contul de profit sau pierdere veniturile din comisioane încasate pe baza metodei liniare pe parcursul 
duratei de viaţă a garanţiei şi cea mai bună estimare a cheltuielilor necesare pentru a deconta orice obligaţie financiară apărută la 
data bilanţului contabil.   
Aceste estimări sunt determinate pe baza experienţei cu tranzacţii similare şi pe baza istoricului de pierderi, la care se adaugă şi 
raţionamentul profesional al conducerii.  
 

2.24 Garanții de bună execuție  
 
Garanţiile de bună execuţie sunt contracte care prevăd compensaţii în cazul în care cealaltă parte nu îşi îndeplineşte obligaţia 
contractuală. Astfel de contracte transferă riscurile de performanţă nefinanciară alături de riscul de credit. Garanţiile de bună execuţie 
sunt recunoscute iniţial la valoarea justă, care în mod normal este evidenţiată prin suma comisioanelor primite. Această valoare este 
amortizată folosind metoda liniară pe întreaga durată a contractului. La sfarşitul fiecărei perioade de raportare, contractele de 
garanţie de bună execuţie sunt recunoscute la valoarea cea mai mare dintre: (i) soldul neamortizat corespunzător valorii recunoscute 
iniţial şi (ii) cea mai bună estimare a cheltuielilor necesare pentru a stinge obligaţia contractuală la sfârşitul fiecărei perioade de 
raportare, actualizată la valoarea de piaţă. În cazul în care Banca are dreptul contractual de a se îndrepta împotriva clientului său 
pentru recuperarea sumelor plătite pentru decontarea contractelor de garanție de bună execuție, aceste sume vor fi recunoscute 
drept credite și creanțe la momentul plăţii către beneficiarul garanției. 
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2.25 Beneficiile angajaților  
 
(a) Beneficii pe termen scurt 

 
Beneficiile angajaților pe termen scurt include salariile, indemnizațiile și contribuțiile sociale. Beneficiile angajaților pe termen scurt 
sunt recunoscute drept cheltuială pe măsură ce serviciile sunt efectuate. 
 
(b) Plan definit de contribuții  

 
Banca, în desfăşurarea normală a activităţii, execută plăţi către fondurile de stat româneşti pentru angajaţii săi din România, pentru 
pensii, asigurări de sănătate şi şomaj. Toţi angajaţii Băncii sunt incluşi și au obligația de a face anumite contribuții (incluse în 
contribuțiile sociale) în sistemul de pensii de stat (un plan definit de contribuții). Toate contribuțiile către sistemul de pensii de stat 
sunt recunoscute drept cheltuială în contul de profit sau pierdere pe măsură ce sunt suportate. Banca nu are niciun alt fel de obligații. 
 
(c) Alte beneficii 

 
În conformitate cu politicile interne, Banca are obligația de a plăti angajaților la pensionare un beneficiu echivalent cu două 
indemnizații la data pensionării. Datoria legată de această schemă de beneficii se calculează pe bază actuarială, având în vedere 
salariul estimat la data pensionării și numărul de ani de activitate al fiecărui angajat. Obligația netă a Băncii în ceea ce privește 
beneficiile de pensionare este calculată prin estimarea valorii beneficiilor viitoare pe care angajații le-au câștigat în schimbul serviciului 
în perioada curentă și în perioadele anterioare; acest beneficiu este redus pentru a determina valoarea sa prezentă. 
 
Beneficiile la încheierea contractului de muncă sunt recunoscute drept cheltuială atunci când se poate demonstra că banca este 
angajată, fără posibilitatea realistă de a se retrage, într-un plan formal detaliat de a încheia contractul de muncă înainte de data 
pensionării normale sau de a oferi beneficii la încetarea contractului de muncă în urma unei oferte făcute pentru a încuraja demisia 
voluntară. Dacă beneficiile sunt plătite mai mult de 12 luni de la data raportării, acestea sunt actualizate la valoarea lor prezentă. 
 
Banca nu are nicio obligație de a furniza servicii ulterioare foștilor sau actualilor angajați. 
 

2.26 Taxe / Impozite  
 
Depozitele persoanelor fizice și anumite depozite ale persoanelor juridice sunt garantate de Fondul de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar (FGDB) în limita a 100.000 EUR în conformitate cu reglementările în vigoare (Legea 311/2015). 
 
Băncile românești sunt obligate să plătească o contribuție anuală la Fondul de Garantare a Depozitelor pentru a garanta depozitele 
clienților în caz de insolvabilitate a instituției de credit, precum și o contribuție anuală la Fondul de Rezoluție. 
 
Banca aplică IFRIC 21 „Impozite", recunoscând integral aceste contribuții drept cheltuieli în momentul producerii evenimentelor 
generatoare. 
 

2.27 Impozitul pe profit 
 
Pentru a înregistra atât cheltuielile cu impozitul pe venitul curent, cât și cu impozitul pe venitul amânat pentru anul încheiat, Banca a 
calculat cheltuielile cu impozitul pe profit anual în baza legislației fiscale privind impozitul pe profit in vigoare la data bilanțului. Rata 
de impozitare utilizată pentru calcularea poziției curente și a datoriilor amânate la 31 decembrie 2021 este de 16% (31 decembrie 
2020: 16%).  
 
(a) Impozitul pe profit curent 
 
Banca îşi înregistrează cheltuiala cu impozitul pe profit pe baza prezentelor situaţii financiare întocmite în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul 27/2010 emis de Banca Naţională a României, 
precum şi cu legislaţia fiscală în vigoare. Legislaţia fiscală românească se bazează pe un an fiscal încheiat la 31 decembrie.  
Elementul de activ privind impozitul amânat este recunoscut în măsura în care este probabil ca profitul impozabil viitor va fi 
disponibil, datorita faptului ca diferenţele temporare pot fi utilizate. 
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2.27 Impozitul pe profit (continuare) 
 
(b) Impozitul pe profit amânat  
 
Diferenţele dintre raportarea financiară în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi reglementările 
fiscale româneşti duc la diferenţe între valoarea contabilă si cea fiscala a anumitor active, datorii în scopuri de raportare financiară și 
impozit pe profit. 
 
Impozitul amânat este determinat folosind metoda contabilităţii de angajamente pentru acele diferenţe temporare ce apar între baza 
fiscală a activelor şi datoriilor şi valorile contabile ale acestora din situaţiile financiare. Impozitul pe profit amânat este determinat 
utilizând ratele de impozitare (şi legislaţia) în vigoare la data bilanţului contabil sau care sunt estimate să fie aplicate atunci când 
impozitul pe profit amânat de recuperat este valorificat sau obligaţia privind impozitul amânat este decontată. 
 
Pentru a raporta pierderile fiscale neutilizate, creanțele privind impozitul amânat sunt recunoscute numai în măsura în care este 
probabil să se obțină profit impozabil în viitor după compensarea cu pierderea fiscală din anii precedenți și cu impozitul pe profit 
recuperabil. Creanțele privind impozitul amânat sunt diminuate în măsura în care este puțin probabil ca beneficiile fiscale aferente să 
fie obținute. 
 

3 ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE 
 
Pregătirea situațiilor financiare impune conducerii să facă judecăți, estimări și ipoteze care afectează aplicarea politicilor și sumelor 
raportate ale activelor și pasivelor, veniturilor și cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de aceste estimări. 
 
Estimările și ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite în mod continuu pe baza experienței istorice și a altor factori, inclusiv 
așteptările privind evenimentele viitoare care sunt considerate a fi rezonabile în aceste circumstanțe. Revizuirile estimărilor contabile 
sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, dacă revizuirea afectează numai acea perioadă, sau în perioada revizuirii 
și perioadele viitoare, dacă revizuirea afectează atât perioadele curente, cât și cele viitoare. 
 
Cea mai semnificativă utilizare a judecăților și a estimărilor este următoarea:  
 
a) Valoarea justă a instrumentelor financiare 
 
În cazul în care valorile juste ale activelor financiare și ale datoriilor financiare înregistrate în situația poziției financiare nu pot fi 
derivate din piețele active, acestea se determină utilizând o varietate de tehnici de evaluare care includ utilizarea de diferite modele. 
Datele de intrare la aceste modele provin din date de piață observabile acolo unde este posibil, dar în cazul în care nu sunt disponibile 
date de piață observabile, este necesară o judecată pentru a stabili valori juste. Evaluarea instrumentelor financiare este descrisă mai 
detaliat în Nota 35.  
 
b) Pierderile de credit preconizate aferente activelor financiare la cost amortizat și FVOCI  
 
Evaluarea pierderilor din depreciere în conformitate cu IFRS 9 pentru toate categoriile de active financiare necesită o judecată, în 
special estimarea valorii și a calendarului fluxurilor de numerar viitoare și a valorilor garanțiilor la determinarea pierderilor din 
depreciere și evaluarea unei creșteri semnificative a riscului de credit (SICR). Aceste estimări sunt determinate de o serie de factori, 
modificări în care pot rezulta niveluri diferite de ajustări. 
 
Banca îşi revizuiește lunar portofoliul de credite pentru a evalua pierderile din depreciere aferente. Pentru a stabili dacă o pierdere 
din depreciere aferentă creditelor şi avansurilor acordate trebuie înregistrată în contul de profit sau pierdere, Banca face 
raționamente referitoare la existenta unor informaţii obiective care să indice o diminuare a fluxurilor de numerar viitoare estimate 
dintr-un portofoliu de credite înainte ca diminuarea să poată fi asociată unui credit individual din respectivul portofoliu.  
 
Principalele considerente pentru evaluarea deprecierii creditelor includ stabilirea dacă plățile de principal sau de dobânzi sunt 
restante de mai mult de 90 de zile, dacă se constată o modificare substanțială a situației financiare a debitorului, ceea ce implică o 
mare probabilitate ca debitorul să nu poată îndeplini integral obligațiile sale de creditare, indiferent dacă au fost acceptate concesii 
sub formă de restructurare, în condițiile dificultăților financiare pe care le-a întâmpinat debitorul, sau au fost inițiate proceduri juridice 
sau dacă debitorul a fost transferat către structuri specializate de recuperare (indiferent de numărul de zile restante).  
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3 ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 
b) Pierderile de credit preconizate aferente activelor financiare la cost amortizat și FVOCI (continuare) 
 
Conform IFRS 9, modelul pierderilor de credit preconizate al Băncii (ECL) se bazează pe mai multe ipoteze care stau la baza alegerii 
datelor de intrare variabile și a interdependențelor dintre acestea, care afectează nivelul ajustărilor:  
 

- Criteriile definite (atât în termeni relativi cât și în termeni absoluți) pentru evaluarea creșterii semnificative a riscului de 
credit de la recunoașterea inițială și, în consecință, la calcularea creditelor pe baza pierderii de credit preconizate pe durata 
de viață (LTECL) 

- Gruparea activelor financiare atunci când ECL este evaluată colectiv 
- Dezvoltarea modelului ECL, incluzând diferitele formule și alegerea datelor de intrare 
- Scenariile macroeconomice și ponderile lor de probabilitate pe baza cărora rezultă ECL  

 
Banca monitorizează îndeaproape toate evoluțiile relevante pentru a actualiza estimarea efectului asupra situațiilor sale financiare 
individuale în conformitate cu politicile sale contabile.  

 
La 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020, dacă PD și LGD se schimbă atât pentru creditele performante, cât și pentru cele 
neperformante, provizioanele se vor modifica potrivit tabelului de mai jos: 
 
Analiza de senzitivitate 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

Expuneri bilanțiere 
Efectul asupra contului de 

profit sau pierdere 
(+/- 5%) 

 Efectul asupra contului de 
profit sau pierdere 

(+/- 5%) 
    

Carduri de credit și descoperit de cont  + 267 / - 427  + 351 / - 537 
Credite de consum  + 2.624 / - 3.239  + 1.869 / - 2.449 
Credite nevoi personale garantate + 1.294 / - 2.102  + 1.740 / - 2.836 
Credite ipotecare + 933 / -1,507  + 1.108 / - 1.725 
Micro și IMM-uri + 1.671 / - 3.001  + 2.331 / - 4.862 
Credite corporate + 2.132 / - 3.329  + 1.717 / - 2.320 
    
TOTAL  + 8.921 / - 13.605  + 9.116 / - 14.729 

 
c) Provizioane de risc  
 
Banca înregistrează provizioane pentru datorii potențiale rezultate din practici comerciale anterioare, pentru litigiile existente, pentru 
creanțele de despăgubire, pentru angajamente extrabilanțiere, active și datorii contingente și alte provizioane 
 
Banca a elaborat o metodologie pentru a estima valoarea provizioanelor, făcând presupuneri bazate pe un istoric recent. Metodologia 
presupune, de asemenea, realizarea unor ipoteze cu privire la numărul acțiunilor legale care ar putea fi inițiate împotriva Băncii și la 
rezultatul probabil al litigiilor actuale și posibile. Departamentul juridic evaluează toate aceste procese, luând în considerare suma în 
litigiu, stadiul litigiului și riscul de pierdere. Aceste ipoteze sunt greu de estimat, iar incertitudinea estimării a fost mai mare.  
 
Detalii privind provizioanele de risc pentru daune potențiale rezultate din practici comerciale anterioare sunt prezentate în Nota 20. 
 
d) Impozit amânat 
 
La 10 iulie 2019, Banca a achiziționat Bank Leumi, recunoscând un câștig din achiziția filialei de 112.687 mii RON în situațiile financiare 
consolidate la 31 decembrie 2019, ca urmare a combinării de întreprinderi în conformitate cu IFRS 3. În contextul fuziunii dintre Bancă 
și filiala sa în 2020, câștigul din achiziția filialei a fost transferat in rezultat reportat în situațiile financiare. Mai multe detalii cu privire 
la situatia actualizata pentru 31 decembrie 2021 sunt prezentate in Nota 31. 
  



 
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2021 
(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

37 

3 ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 
 
e) Derecunoașterea activelor financiare  
 
Banca derecunoaşte un activ dacă a transferat în mod substanţial toate riscurile şi beneficiile asociate deţinerii activului. Transferul 
riscurilor şi beneficiilor este evaluat din perspectiva expunerii Băncii, înainte şi după transfer, în funcţie de variabilitatea valorii şi 
distribuţia în timp a fluxurilor de trezorerie estimate a fi realizate. Banca continuă să recunoască activul dacă păstrează în mod 
substanţial toate riscurile şi beneficiile asociate deţinerii activului. Derecunoaşterea impune modificarea substanţială a expunerii 
cedentului la riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii. 
 
Banca trebuie să stabilească dacă păstrează controlul asupra activului. Controlul are la bază capacitatea practică a cesionarului de a 
vinde activul. Cesionarul are capacitatea de a vinde activul în totalitate unilateral către o parte terţă neafiliată, fără a fi necesar să 
impună restricţii suplimentare asupra transferului. Un cesionar are capacitatea practică de a vinde activul dacă acesta este 
tranzacţionat pe o piaţă activă întrucât cesionarul poate achiziţiona activul de pe piaţă dacă trebuie să îl restituie cedentului.  
 
Activul este derecunoscut dacă Banca a pierdut controlul. Banca continuă să recunoască activul în măsura în care continuă să fie 
implicată în controlul activulului. 
 
În mod specific, în 2018, Banca a transferat credite către Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra, pe baza contractelor de sub-participatie 
sau cesiune încheiate, primind în schimb numerar. Conducerea Băncii consideră că toate riscurile şi beneficiile asociate acestor credite 
sunt în mod substanţial transferate Piraeus Bank S.A. - Sucursala  Londra şi, ca atare, criteriile de derecunoaştere sunt îndeplinite. 
Pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2021, Banca nu a transferat credite pe bază de finanțare de participații sau contracte de 
cesiune. 
 
Raționamentele specifice includ evaluarea veniturilor din comisioane primite de către Bancă din administrarea creditelor transferate, 
prezentate în cadrul Notei 27, care reprezintă, în opinia conducerii, o remunerare adecvată a serviciilor de gestiune a portofoliului 
transferat prestate de către Bancă, întrucât acoperă costul de gestiune a portofoliului (activităţile de administrare efectuate de Bancă 
includ colectare, monitorizare sau alte activități administrative) și asigură un profit adecvat pentru Bancă.  
 
Suficiența comisioanelor primite de Bancă din administrarea împrumuturilor transferate către Piraeus Bank S.A. - Sucursala Londra 
pentru perioade anterioare modificării acționariatului Băncii a fost validată prin noile condiții comerciale convenite în contextul 
modificării controlului, precum și prin comisioanele primite începând din 2018 din administrarea portofoliului de credite al unui alt 
creditor grec (respectiv Eurobank). 
 

4 NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR 
 

 31 decembrie 2021  
31 decembrie 

2020 
    
 
Numerar (Nota 5) 203.968  196.798 

Casa și disponibilități la Banca Centrală (Nota 5) 605.271  615.147 
Credite si avansuri acordate băncilor (Nota 7)  522.966  586.951 
Minus depozite colaterale (*) (24.524)  (72.004) 
    
 
Total numerar și echivalente de numerar  1.307.681  1.326.892 

    
Ajustări pentru pierderi așteptate (1.927)  (102) 

    
Total numerar și echivalente de numerar 1.305.754  1.326.790 

 
(*) Plasamentele în valoare de 24.524 mii RON (31 decembrie 2020: 72.004 mii RON) reprezintă depozite colaterale pentru tranzacţii 
swap și activitate de carduri. 
 
Analiza calitativă referitoare la plasamentele la bănci s-a bazat pe ratingurile stabilite de Moody's, în cazul în care au existat. În ceea 
ce privește plasamentele Băncii la contrapartide pentru care nu s-au stabilit ratinguri, s-a aplicat ratingul suveran.  
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4 NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR (CONTINUARE) 
 
Calitatea soldurilor de numerar şi echivalente de numerar ale Băncii la Banca Centrală și la alte bănci analizată pe baza ratingurilor 
stabilite de Moody’s la 31 decembrie 2021 a fost următoarea: 
 

 

Casa şi disponibilități 
la BNR, incluzând 

rezerva obligatorie 

 
Conturi corespondente 

şi plasamente la vedere 

 
Plasamente 

la alte bănci 

 

Total 

 -  -  -  - 

Aaa -  -  -  - 

Aa3 -  68.726  2.078  70.804 

A1 -  97.903  -  97.903 

A2 -  -  22.446  22.446 

A3 -  207.665  -  207.665 

Baa1 -  -  -  - 

Baa2 -  10.396  13.113  23.509 

Baa3 605.271  12.562  -  617.833 

B1 -  575  -  575 

B2 -  -  -  - 

B3 -  -  -  - 

Caa1 -  -  -  - 

Caa2 -  15.633  -  15.633 

Neclasificat -  1.937  69.932  71.869 

        

Total disponibilități 

excluzând numerar 
605.271 

 
415.397 

 
107.569 

 
1.128.237 

 
Calitatea soldurilor de numerar şi echivalente de numerar ale Bancii la Banca Centrală și la alte bănci analizată pe baza ratingurilor 
stabilite de Moody’s la 31 decembrie 2020 a fost următoarea: 

 

 

Casa şi disponibilități 
la BNR, incluzând 

rezerva obligatorie 

 
Conturi corespondente 

şi plasamente la vedere 

 
Plasamente 

la alte bănci 

 

Total 

        
Aaa -  -  49.496  49.496 
Aa3 -  69.422  10.469  79.891 
A1 -  93.678  -  93.678 
A2 -  -  12.039  12.039 
A3 -  192.289  -  192.289 
Baa1 -    -  - 
Baa2 -  47.404  13.881  61.285 
Baa3 615.147  8.812  -  623.959 
B1 -  1.976  -  1.976 
B2 -  -  -  - 
B3 -  -  -  - 
Caa1 -  -  -  - 
Caa2 -  3.416  -  3.416 
Neclasificat -  10.613  73.457  84.070 

        
Total disponibilități 
excluzând numerar 615.147 

 
427.610 

 
159.342 

 
1.202.099 
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5 NUMERAR ȘI DISPONIBILITĂŢI LA BANCA CENTRALĂ 
 

 31 decembrie 
2021 

 31 decembrie 
2020 

    
Numerar 203.968  196.798 
Conturi curente, din care: 458.067  444.503 
-   în RON 328.287  303.118 
-   în valuta 129.780  141.385 
Depozite la termen 147.127  170.567 

    
Total 809.162  811.868 

 
Conturile curente trebuie să îndeplinească cerințele obligatorii privind rezervele minime impuse de Banca Națională a României. 
Această rezervă reprezintă un depozit minim pe o perioadă de o lună, pe baza resurselor atrase în luna precedentă. 
 
La 31 decembrie 2021, cerința de rezervă minimă obligatorie la Banca Națională a României a fost stabilită la 8% (31 decembrie 2020: 
8%) pentru fondurile exprimate în RON și 5% (31 decembrie 2020: 5%) pentru fondurile denominate în valută. Soldul rezervelor 
minime poate fluctua zilnic. Rezerva minimă obligatorie poate fi utilizată de către Bancă pentru activitățile sale zilnice, atâta timp cât 
soldul mediu lunar este menținut în limitele cerute. 
 
Toate aceste solduri au fost incluse în numerar şi echivalente de numerar (Nota 4). 
 
Dobânda plătită de Banca Națională a României pentru rezervele deținute de bănci a fost în medie de 0,13% pe an pentru rezervele 
în RON (2020: 0,13%) și 0,00% pe an pentru rezervele denominate în EUR (2020: 0,00%). Rata dobânzii la depozitele overnight la 
Banca Națională a României a fost de 1% în perioada încheiată la 31 decembrie 2021 (2020: 1%). 
 

6 ACTIVE FINANCIARE RECUNOSCUTE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE 
 

 
31 decembrie 

2021  
31 decembrie 

2020 

    
Creanțe de despăgubire de la Piraeus Bank S.A. 100.150  82.148 

    
Total alte active financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere 100.150  82.148 

 
 
În 2019, Banca a achiziționat de la acționarul său principal, JCF IV Tiger Holdings Sarl, o creanță a acestuia împotriva Piraeus Bank S.A. 
Creanța împotriva Piraeus Bank S.A. a apărut în legătură cu pierderea pe care Banca o suportă în urma unei clauze judecătorești 
referitoare la practicile comerciale anterioare, când Piraeus Bank S.A. era acționarul Băncii, în conformitate cu condițiile acordului de 
vânzare și cumpărare de acțiuni încheiat între foștii și actualii acționari pentru vânzarea acțiunilor Băncii. 
 
Creanța achiziționată de către Bancă este de 20,24 milioane EUR la 31 decembrie 2021, așa cum se arată în raportul de evaluare 
independent realizat la finalul anului 2021, a se vedea Nota 2.6.1. 
 
Pentru stingerea creanțelor de despăgubiri de la Piraeus Bank S.A., Banca a solicitat arbitraj internațional de la Curtea de Arbitraj 
Internațional din Londra (LCIA). Având în vedere statusul incipient al arbitrajului și riscul inerent din aceasta Banca a înregistrat un 
provizion pentru risc și cheltuieli, mai multe detalii sunt furnizate în Nota 20. 
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7 CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE BĂNCILOR 
 

 
31 decembrie 

2021  
31 decembrie 

2020 

    
Conturi curente  415.398  427.609 
Plasamente la bănci cu scadență inițială mai mare de 3 luni 22.446  72.004 
Plasamente la bănci cu scadență inițială mai mică de 3 luni 85.123  87.338 
 
Total valoare brută 522.967  586.951 

    
Minus ajustări pentru pierderi așteptate (1.851)  (25) 

    
Total credite și avansuri acordate băncilor 521.116  586.926 

 
În perioada încheiată la 31 decembrie 2021, ratele dobânzilor Băncii pentru plasamentele în EURO au variat de la -0,75% la 0%. Pentru 
plasamentele în RON ratele dobânzilor au fluctuat între 0,75% și 2,3% (2020: EUR: între -0,75% și 0%, RON: între 1,5% și 2,9%). În ceea 
ce privește plasamentele în USD, ratele dobânzilor au fluctuat între cel mai mic nivel de -0,10% și cel mai mare nivel de 0,10% (2020: 
între 0,01% și 1,5%). 
 
Conturile curente, depozitele la vedere şi depozitele la termen cu scadență până în 3 luni încadrate în Credite şi avansuri acordate 
băncilor au fost incluse în numerar și echivalente în numerar (Nota 4). 
 
Calitatea acestor plasamente din perspectiva riscului de credit este prezentată în Nota 4. 
 

31 decembrie 2021 Stadiul 1  (ECL 12-luni) 
 Stadiul 2 (ECL pe durata 

de viață pentru SICR)  
 Total 

      
Conturi curente  415.398  -  415.398 
Plasamente la bănci cu scadență mai mare 

de 3 luni 22.446 
 

- 
 

22.446 
Plasamente la bănci cu scadență inițială 

mai mică de 3 luni 85.123 
 

- 
 

85.123 
Sume în curs de decontare -  -  - 
Minus ajustări pentru pierderi așteptate (1.851)  -  (1.851) 

      
Total credite și avansuri acordate 

băncilor 521.116 
 

- 
 

521.116 
      
      

31 decembrie 2020 Stadiul 1  (ECL 12-luni) 
 Stadiul 2 (ECL pe durata 

de viață pentru SICR)  
 Total 

       
Conturi curente  427.609  -  427.609 
Plasamente la bănci cu scadență mai mare 

de 3 luni 72.004 
 

- 
 

- 
Plasamente la bănci cu scadență inițială 

mai mică de 3 luni 87.338 
 

- 
 

159.342 
Sume în curs de decontare -  -  - 
Minus ajustări pentru pierderi așteptate (25)  -  (25) 

      
Total credite și avansuri acordate 

băncilor 586.926 
 

- 
 

586.926 
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8 CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI 

 
 31 decembrie 

2021 
 31 decembrie 

2020 
    
Persoane juridice 2.363.169  2.259.431 
Persoane fizice, din care:  1.749.780  1.688.009 
Credite pentru consum  392.900  401.622 
Credite pentru nevoi personale (garantate) 311.608  309.785 
Împrumuturi ipotecare 996.181  923.078 
Descoperit de cont 29.763  33.086 
Carduri de credit 19.328  20.438 
    
Valoare brută totală 4.112.949  3.947.440 
    
Minus ajustări pentru pierderi  (202.764)  (235.239) 
    
Total  3.910.185  3.712.201 

 
Analiza pe sectoare      

 
31 decembrie  

2021 
% of 
total 

 31 decembrie 
2020 

% of  
Total 

Persoane juridice      
Comerț 648.622 16%  560.423 14% 
Turism 121.350 3%  125.728 3% 
Producție 357.578 8%  345.537  9% 
Construcții și imobiliare 720.974 18%  670.417 17% 
Transport 121.564 3%  87.629 2% 
Agricultură 152.302 4%  130.652 3% 
Energie 21.915 1%  31.479 1% 
Altele 218.864 5%  307.566 8% 

      
Total 2.363.169   2.259.431  
      
Persoane fizice      
Credite ipotecare/imobiliare 996.181 24%  923.079 23% 
Credite de consum/ nevoi personale și descoperit de cont 734.271 18%  744.492 19% 
Carduri de credit 19.328 0%  20.438 1% 

      
Total 1.749.780   1.688.009  
      
Total portofoliu înainte de provizioane 4.112.949   3.947.440  
      
Minus ajustări pentru pierderi așteptate (202.764)   (235.239)  
      
Total portofoliu, net 3.910.185   3.712.201  

 
Potrivit politicii Băncii, fiecare debitor este evaluat la stabilirea initială a limitei de credit şi, ulterior, aceştia sunt reanalizaţi cel puţin 
o dată pe an. Evaluările sunt, de asemenea, actualizate în cazurile în care există informaţii disponibile actualizate care pot avea un 
impact semnificativ asupra nivelului de risc de credit. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (CONTINUARE) 
 
Informații privind evaluarea riscului de credit și garanțiile colaterale. Pentru stratificarea riscului de credit, vă rugăm să consultați și 
nota 33.1. 

 
Credite acordate persoanelor juridice 

 
Toate limitele de credit sunt revizuite cel puțin o dată pe an, iar competențele de aprobare a limitelor sunt determinate, în funcție de 
mărimea și categoria expunerii totale la riscul de credit asumat de Bancă pentru fiecare debitor sau grup de debitori interdependenți 
(principiul debitorului unic).    

 
În ceea ce priveşte creditele acordate persoanelor juridice (atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mici și mijlocii), Banca 
aplică sistemul de clasificare a creditelor Moody’s Risk Advisor (MRA) în procesul de analiza credite. 

 
Scoring-ul este actualizat atunci când Banca primește noi informații despre bonitatea clienților, și cel puțin o dată pe an. 

 
Sistemul de clasificare a creditelor sub ratingul 12 (din 23 de ratinguri) sau gradele de risc 1-3 corespunde Categoriei Puternic. Toți 
clienții încadrați în stadiul 1 care nu au fost identificați în categoria Puternic sunt prezentați drept Satisfăcător, iar clienții încadrați în 
categoriile Listă de observație și Neplată sunt identificați în funcție de clasele din stadiul 2 și 3. 
 
Credite acordate persoanelor fizice 

 
În ceea ce priveşte creditele acordate persoanelor fizice (retail), Banca se axează pe aplicarea metodelor moderne de evaluarea a 
riscului de credit şi prevenire a fraudei, de asemenea, şi pe modele de scoring, personalizate pentru profilul portofoliului creditelor 
de retail ale Băncii.    

 
Aprobarea unui credit este posibilă numai în cazul în care punctajul calculat pentru solicitant în aplicaţia internă (A-score) se situează 
deasupra unui anumit prag, stabilit în așa fel încât să asigure că performanța portofoliului de credite retail este aliniată cu strategia 
de risc şi profilul de risc ale Băncii.  Punctajul specific este calculat pe baza unui set de caracteristici, fiecare caracteristică având o 
pondere corelată cu gradul de delicvenţă potenţial stabilit în baza comportamentului portofoliului actual al Băncii. 
 
Monitorizarea expunerilor acordate persoanelor fizice se efectuează utilizând un scor comportamental (B-score). Acesta se calculează 
lunar, ținând cont de performanța clientului într-un interval de timp cuprins între 3 si 12 luni, în funcție de numarul de zile de 
întarziere, restructurări, plăți etc. 
 
Scorul B este calculat la nivel de client, acoperind comportamentul unui anumit client în raport cu toate expunerile sale: împrumuturi 
garantate, împrumuturi negarantate și carduri de credit. Scorul B este testat și validat cel puțin o dată pe an, cu suportul furnizorului 
extern. 
 
Ratingurile de clasificare a creditelor peste 238 (pe o scala de rating de la 100 la 320) sau gradele de risc 1-3 corespund Categoriei 
Puternic. Toți clienții încadrați în stadiul 1 care nu au fost identificați în categoria Puternic sunt prezentați drept Satisfăcător, iar 
clienții încadrați în categoriile Listă de observație și Neplată sunt identificați în funcție de clasele din stadiul 2 și 3. 
 
Informaţiile de mai jos sunt prezentate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă a expunerilor si cea a garanţiilor; partea 
din expunere neacoperită cu garanţie este raportată în cadrul expunerilor negarantate. Garanţiile au fost alocate în ordinea gradului 
de lichiditate al acestora. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (CONTINUARE) 
 
Informații despre garanții 
 
31 decembrie 2021 
 

 
Entități 

corporative 

 

Entităţi mici şi 
mijlocii 

 

Credite 
ipotecare 

 Credite 
pentru 

consum/ 
nevoi 

personale 

 

Carduri 
de credit 

 

Descoperit 
de cont 

 

Total 

              
Credite garantate de alte bănci 30.755  3.182  -  -  -  -  33.937 
 
Credite garantate cu:              

- imobile rezidențiale 48.701  130.139  872.421  261.396  -  -  1.312.657 
- alte garanții imobiliare 711.120  359.542  33.817  21.168  -  -  1.125.647 
- depozite colaterale 15.359  33.424  3.111  737  -  -  52.631 
- Fond de Garantare 33.456  289.900  58.843  1.267  -  -  383.466 

              
Total expuneri garantate 839.391  816.187  968.192  284.568  -  -  2.908.338 
              
Expuneri negarantate 384.586  205.214  12.286  356.397  17.094  26.270  1.001.847 

              
Total credite și avansuri către clienți (*) 1.223.977  1.021.401  980.478  640.965  17.094  26.270  3.910.185 

 
(*)Totalul creditelor și avansurilor către clienți este redus cu ajustările la valoarea justă pentru portofoliul de credite preluate prin achiziția Leumi Bank, stabilite pe baza raportului de 
alocare a prețului de achiziție. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (CONTINUARE) 
 
Informații despre garanții 
 
31 decembrie 2020 
 

 
Entități 

corporative 

 Entităţi mici 
şi 

mijlocii 

 
Credite 

ipotecare 

 Credite pentru 
consum/ nevoi 

personale 

 
Carduri 

de credit 

 
Descoperit 

de cont 

 

Total 

              
Credite garantate de alte bănci 49.861  778  -  -  -  -  50.639 
 
Credite garantate cu:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- imobile rezidențiale 195.232  148.896  621.304  306.499  -  -  1.271.931 
- alte garanții imobiliare 572.767  315.088  13.201  8.862  -  -  909.918 
- depozite colaterale 27.324  13.195  -  -  -  -  40.519 
- Fond de Garantare 28.951  154.009  132.397  44  -  -  315.401 

              
Total expuneri garantate 874.135  631.966  766.902  315.405  -  -  2.588.408 
              
Expuneri negarantate 380.129  230.705  134.608  333.907  18.912  25.532  1.123.793 

              
Total credite și avansuri către clienți (*) 1.254.264  862.671  901.510  649.312  18.912  25.532  3.712.201 

 
(*)Totalul creditelor și avansurilor către clienți este redus cu ajustările la valoarea justă pentru portofoliul de credite preluate prin achiziția Leumi Bank, stabilite pe baza raportului de alocare a prețului 
de achiziție. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (CONTINUARE) 
 

La calcularea ajustarii de depreciere au fost utilizate valorile juste ale garanțiilor așa cum sunt prezentate în această notă 

și, dacă este cazul, și fluxurile de numerar viitoare, luându-se în considerare și rambursările estimate. 
Efectul financiar al garanției este arătat prin prezentarea valorilor colateralelor separat pentru (i) acele active în care 
garanțiile și alte îmbunătățiri ale creditului sunt egale sau depășesc valoarea contabilă a activului („active supra-
garantate”) și (ii) și acele active unde garanțiile sau alte elemente de reducere a riscului de credit sunt mai mici decât 
valoarea contabilă a activului („active sub-garantate”). 

 
31 decembrie 2021 Active supra-garantate 

 
Active sub-garantate 

 
Valoarea contabilă a 

activelor  
 Valoarea justă a 

garanțiilor  
 Valoarea contabilă a 

activelor  
 Valoarea justă a 

garanțiilor  

      
Entități corporative 
mari 532.949 2.067.157 

 
691.028 59.241 

Entităţi mici şi 
mijlocii 532.425 1.585.338 

 
488.977 214.225 

      
Credite acordate 
persoanelor fizice:   

 
  

Credite ipotecare 899.039 1.631.819  81.440 39.784 
Credite pentru 
consum/ nevoi 
personale garantate 253.226 681.642 

 

387.739 21.627 
Carduri de credit  - -  17.094 - 
Descoperit de cont - -  26.270 - 

      
Total 2.217.639 5.965.956  1.692.548 334.877 
 
31 decembrie 2020 Active supra-garantate 

 
Active sub-garantate 

 
Valoarea contabilă a 

activelor  
 Valoarea justă a 

garanțiilor  
 Valoarea contabilă a 

activelor  
 Valoarea justă a 

garanțiilor  

      
Entități corporative 
mari 767.102 1.642.646 

 
487.162 205.849 

Entităţi mici şi 
mijlocii 540.225 1.856.523 

 
322.446 180.756 

      
Credite acordate 
persoanelor fizice:   

 
  

Credite ipotecare 640.106 1.004.094  261.404 214.572 
Credite pentru 
consum/ nevoi 
personale garantate 196.718 448.225 

 

452.594 87.412 
Carduri de credit  - -  18.912 - 
Descoperit de cont - -  25.532 - 

      
Total 2.144.151 4.951.488  1.568.050 688.589 
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9 INVESTIȚII IN INSTRUMENTE DE DATORIE  
 
Pe tipuri de instrumente:  
 

 31 decembrie 2021 
 31 decembrie 

2020 

    
Obligațiuni FVOCI 577.769  1.302.081 
Obligațiuni la cost amortizat 702.543  522.835 
Investiții în capitaluri proprii – nelistate (i) 1.353  1.353 
Minus ajustări pentru pierderi așteptate (75)  (44) 

    
Total  1.281.590  1.826.225 

 
La 31 decembrie 2021, obligațiunile clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt clasificate în Stadiul 1 
și ca provizioane de depreciere din pierderile de credit preconizate în alte elemente ale rezultatului global se ridică la suma de 44,7 
mii RON pentru Bancă (31 decembrie 2020: 136,4 mii RON). 
Prezentarea pe categorii este disponibilă în Nota 33.6. 
 
(i) În categoria titlurilor disponibile pentru vânzare sunt incluse titlurile cu o valoare contabilă de 1.353 mii RON (31 decembrie 

2020: 1.353 mii RON), reprezentând investiția în alte valori mobiliare netranzacționabile pe piața liberă. Condițiile oferite de 
piața internă de capital nu oferă posibilitatea obținerii unei valori de piață pentru celelalte valori mobiliare.  

 
Analiza calității creditului asociat portofoliului de titluri la sfârșitul perioadei se prezintă după cum urmează: 
 

 
31 decembrie  

2021 
 31 decembrie  

2020 

 Titluri de  Titluri de 
 investiții  investiții 

    
BBB- 1.280.237  1.824.872 

    
Total 1.280.237  1.824.872 

 
 
 
Mişcările înregistrate de titlurile FVOCI sunt prezentate mai jos: 
 

La 1 ianuarie 2021 1.302.081 

  
Intrări 466.006 
Ieșiri (vândute sau ajunse la scadenţă) (1.146.862) 
Dobânzi acumulate 19.505 
Dobânzi încasate (45.374) 
Impactul cursului de schimb (1.853) 
Reclasificate în tranzacții Repo  - 
Câştiguri/ (pierderi) din modificări ale valorii juste (Nota 25) (15.734) 

  
La 31 decembrie 2021 577.769 
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9 INVESTIȚII IN INSTRUMENTE DE DATORIE (CONTINUARE) 
 

  
La 1 ianuarie 2020 1.243.887 

  
Intrări 478.322 
Ieșiri (vândute sau ajunse la scadenţă) (481.010) 
Dobânzi acumulate 37.820 
Dobânzi încasate (44.511) 
Impactul cursului de schimb 5.892 
Reclasificate în tranzacții Repo  50.872 
Câştiguri/ (pierderi) din modificări ale valorii juste (Nota 25) 10.809 
  
La 31 decembrie 2020 1.302.081 
  

 
Titlurile clasificate de Bancă ca evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2021 sunt emise 
de Ministerul Finanțelor din România, cele denominate în EUR având o rată de dobândă nominală cuprinsă între 1% și 3,63%, 
titlurile denominate în RON având o rată de dobândă nominală cuprinsă între 3,25% și 5,85%, iar cele denominate în USD au o rată 
de dobândă nominală cuprinsă între 4,38% și 6,75%. 
 

Active financiare la cost amortizat      
La 1 ianuarie 2021 522.835 
  
Intrări 417.130 
Ieșiri (vândute sau ajunse la scadență) (234.899) 
Dobânzi acumulate 16.342 
Amortizarea primelor - 
Dobânzi încasate (24.655) 
Impactul cursului de schimb 5.790 
  
La 31 decembrie 2021 702.543 
  
La 1 ianuarie 2020 521.277 
  
Intrări 294.766 
Ieșiri (vândute sau ajunse la scadență) (295.316) 
Dobânzi acumulate 18.824 
Amortizarea primelor - 
Dobânzi încasate (22.025) 
Impactul cursului de schimb 5.309 
  
La 31 decembrie 2020 522.835 

 
Titlurile clasificate de Bancă ca evaluate la cost amortizat la 31 decembrie 2021 constau în obligațiuni denominate în EUR emise de 
Ministerul Finanțelor din România, având o rată de dobândă nominală de 1,%, iar obligațiunile denominate în RON emise de 
Ministerul Finanțelor din România au o rată de dobândă nominală cuprinsă între 3,25% și 5,85%. 
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10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 
 

La 31 decembrie 2021  
Valoare 

contractuală/ Valori juste 

 noțională Active noțională 
Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare    
      Contracte valutare de tip Swap 64.165 1 586 
      Contracte de tip swap pe rata dobânzii 234.517 284 3.455 

    
Total  298.682 285 4.041 

 
La 31 decembrie 2020 

 
Valoare 

contractuală/ Valori juste 

 noțională Active noțională 
Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare    
      Contracte valutare de tip Swap 223.443 72 482 
      Contracte de tip swap pe rata dobânzii 237.664 - 11.183 

    
Total  461.107 72 11.665 

 
La 31 decembrie 2021 și 2020 Banca înregistrează contracte derivate numai cu instituțiile financiare. 
 
Banca utilizează instrumente derivate în alte scopuri decât acoperirea riscurilor. 
 
Banca monitorizează și controlează în mod sistematic expunerea și durata pozițiilor sale nete deschise pe piețele de instrumente 
derivate. Expunerile de credit generate de pozițiile deschise pe piețele instrumentelor derivate fac parte din limitele de creditare 
generale, stabilite pentru orice contrapartidă și sunt luate în considerare în cadrul procedurii de aprobare. De obicei, nu sunt 
solicitate garanții sau alte valori mobiliare pentru expunerile din contractele cu produse derivate, cu excepția cazului în care Banca 
solicită de la o contrapartidă aplicarea unei marje de siguranță. 
 
Riscul de credit rezultă și din decontarea tranzacțiilor cu produse derivate. Banca a stabilit și monitorizează în mod sistematic limitele 
zilnice de decontare pentru produsele derivate, precum și tranzacțiile care sunt incluse în limita globală de credit aferentă oricărei 
contrapartide. 
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11 INVESTIȚII IMOBILIARE  
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

    
Investiții imobiliare la valoarea justă la 1 ianuarie 29.220  30.948 

    
(Pierdere) din diferența de valoare justă (1.762)  (1.728) 
Transfer la active reposedate -  - 

    
Investiții imobiliare la valoarea justă la 31 decembrie 27.458  29.220 

 
Creanțele minime viitoare din contractele de leasing operațional neanulabile sunt:  
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie2020 

    
Mai mici de 1 an 3.511  3.240 
Între 1 și 5 ani 6.859  12.811 
    
Total încasări din leasing operațional 10.370  16.051 

 
 
Valorile juste ale investiției imobiliare la 31 decembrie 2021 au fost evaluate pe baza unor evaluări efectuate de către un evaluator 
independent membru al Institutului de Evaluare al României (ANEVAR), care are calificări adecvate în evaluarea proprietăților din 
locația respectivă. Valoarea justă a fost determinată pe baza metodei capitalizării veniturilor nete, în care chiriile de piață ale tuturor 
spațiilor închiriate sunt evaluate în raport cu chiriile realizate, precum și în raport cu alte chirii pentru proprietăți similare din 
vecinătate. Rata de capitalizare folosită se calculează în funcție de ratele de randament observate de evaluator pentru proprietăți 
similare din localitate și ajustate pe baza cunoștințelor evaluatorului despre factorii specifici respectivelor proprietăți. 
 

În estimarea valorii juste a proprietăților, utilizarea cea mai mare și mai bună reprezintă utilizarea curentă. 
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12 IMOBILIZĂRI CORPORALE 

 
31 decembrie 2021            

 Construcții și 
teren 

 Îmbunătățiri 
aferente  

spațiilor închiriate 

 

Mijloace de transport 

 
Mobilier și  

echipamente 

 
Imobilizări  
      în curs 

 
Total 

            
Valoare contabilă netă (Sold inițial) 1.852  1.725  -  13.467  8.389  25.433 
            
Intrări -  155  -  656  3.849  4.660 
Transferuri -  14  -  1.574  (1.589)  (1) 
Ieșiri -  (3.144)  -  (1.887)  -  (5.031) 
Cheltuiala cu amortizarea (76)  (566)  -  (7.278)  -  (7.920) 
Deprecierea cumulată aferentă 
vânzărilor și transferurilor -  3.117  -  1.724  -  4.841 

Ajustări pentru pierderi  -  -  -  317  -  317 
            
Valoare contabilă netă (Sold final) 1.776  1.301  -  8.573  10.649  22.299 

            
La 31 decembrie 2021            
Cost 3.013  58.222  1.817  154.188  10.649  227.889 
Amortizare cumulată     (1.237)  (56.921)  (1.817)  (144.932)  -  (204.907) 
Ajustări pentru pierderi așteptate -  -  -  (683)  -  (683) 
            
Valoarea contabilă netă 1.776  1.301  -  8.573  10.649  22.299 
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12 IMOBILIZĂRI CORPORALE (CONTINUARE) 

 
31 decembrie 2020            

 Construcții și 
teren 

 Îmbunătățiri 
aferente  

spațiilor închiriate 

 

Mijloace de transport 

 
Mobilier și  

echipamente 

 
Imobilizări  
      în curs 

 
Total 

            
Valoare contabilă netă (Sold inițial) 3.696  2.503  251  18.991  1.649  27.090 
            
Intrări -  52  -  4.634  8.518  13.204 
Transferuri -  450  -  1.318  (1.768)  - 
Ieșiri (2.110)  -  -  (589)  (10)  (2.709) 
Cheltuiala cu amortizarea (71)  (2.528)  (251)  (10.460)  -  (13.310) 
Deprecierea cumulată aferentă 
vânzărilor și transferurilor 337  -  -  573  -  910 

Ajustări pentru pierderi  -  1.248  -  (1.000)  -  248 
            
Valoare contabilă netă (Sold final) 1.852  1.725  -  13.467  8.389  25.433 

            
La 31 decembrie 2020            
Cost 3.013  61.197  1.817  153.845  8.389  228.261 
Amortizare cumulată     (1.161)  (59.472)  (1.817)  (139.378)  -  (201.828) 
Ajustări pentru pierderi așteptate -  -  -  (1.000)  -  (1.000) 
            
Valoarea contabilă netă 1.852  1.725  -  13.467  8.389  25.433 
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13 CONTRACTE DE LEASING 
 
Active aferente dreptului de utilizare 
 

 Proprietăți  Mijloace de transport  Total 

      
31 decembrie 2021      
      
Sold la 1 ianuarie 88.148  1.908  90.056 
      
Intrări (*) 17.853  323  18.176 
Ieșiri (2.989)  (218)  (3.207) 
Cheltuiala cu amortizarea (21.201)  (1.307)  (22.508) 
      
Sold la 31 decembrie 2021 81.811  706  82.517 

 
 
Datorii de leasing 
 

 31 decembrie 2021 

  
Analiza scadenței – fluxuri de numerar contractuale actualizate  
Mai puțin de un an (325) 
1 – 5 ani  26.208 
Peste cinci ani  57.694 
  
Datorii de leasing incluse în situația poziției financiare 83.577 

 
 
Sume recunoscute în contul de profit sau pierdere 
 

  31 decembrie 2021 
   
 
Dobânda aferentă datoriilor de leasing  2.639 
Cheltuieli cu leasing-urile pe termen scurt și leasing-urile care implică active cu 
valoare redusă   2.217 
 
Total  4.856 

 
 
Active aferente dreptului de utilizare 
 
 

 Proprietăți  Mijloace de transport  Total 

      
31 decembrie 2020      
      
Sold la 1 ianuarie 133.520  2.684  136.204 
      
Intrări (*) 13.915  1.093  15.008 
Ieșiri (13.522)  (246)  (13.767) 
Cheltuiala cu amortizarea (45.765)  (1.623)  (47.388) 
      
Sold la 31 decembrie 2020 88.148  1.908  90.056 
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13 CONTRACTE DE LEASING (CONTINUARE) 
 
Datorii de leasing 
 

 31 decembrie 2020 

  
Analiza scadenței – fluxuri de numerar contractuale actualizate  
 
Mai puțin de un an 1.727 

1 – 5 ani  27.641 
Peste cinci ani  60.849 
  
Datorii de leasing incluse în situația poziției financiare 90.217 

 
 
Sume recunoscute în contul de profit sau pierdere 
 

  31 decembrie 2020 
   
 
Dobânda aferentă datoriilor de leasing  3.804 
Cheltuieli cu leasing-urile pe termen scurt și leasing-urile care implică active cu 
valoare redusă   2.390 
 
Total  6.194 

 

14 IMOBILIZĂRI NECOPORALE 
 

31 decembrie 2021        
 Programe 

informatice 
 Programe informatice 

în curs de dezvoltare 
 Contracte cu 

clienții 
 

Total 
        

Valoare contabilă netă (Sold inițial) 46.189  3.418  -  49.607 
        

Intrări 12.921  24.368  -  37.289 
Transferuri 8.735  (8.735)    - 
Ieșiri -  -  -  - 
Cheltuiala cu amortizarea (15.078)  -  -  (15.078) 
Depreciere cumulată pentru ieșiri și 
transferuri - 

 
- 

 
- 

 
- 

        
Valoare contabilă netă (Sold final) 52.767  19.051  -  71.818 

        
La 31 decembrie 2021        
Cost 212.923  19.051  523  232.497 
Amortizare cumulată (160.156)  -  (523)  (160.679) 

        
Valoare contabilă netă 52.767  19.051  -  71.818 
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14 IMOBILIZĂRI NECORPORALE (CONTINUARE) 
 

31 decembrie 2020        

 Programe 
informatice 

 Programe 
informatice în curs 

de dezvoltare 

 
Contracte cu 

clienții 

 

Total 
        

Valoare contabilă netă (Sold 
inițial) 39.167 

 
15.281 

 
436 

 
54.884 

        
Intrări 5.429  8.236  -  13.665 
Transferuri 20.099  (20.099)  -  - 
Ieșiri -  -  -  - 
Cheltuiala cu amortizarea (18.506)  -  (436)  (18.942) 
Depreciere cumulată pentru 
ieșiri și transferuri - 

 
- 

 
- 

 
- 

        
Valoare contabilă netă (Sold 
final) 46.189 

 
3.418 

 
 - 

 
49.607 

        
La 31 decembrie 2020        
Cost 191.267  3.418  523  195.208 
Amortizare cumulată (145.078)  -  (523)  (145.601) 

        
Valoare contabilă netă 46.189  3.418  -  49.607 

 

15 ALTE ACTIVE 
 
15.1. Alte active financiare 
 

 
31 decembrie 

2021 
 31 decembrie 

2020 

    
Garanţii – depozite 1.349  1.405 
Alte active şi creanțe (i) 18.793  15.581 
    
Total 20.142  16.986 
    
Minus provizioane (3.489)  (2.371) 

    
Total alte active financiare 16.653  14.615 

 
 
(i) Alte active si creanţe ale Băncii se referă la creanțe de primit pentru servicii diverse în sumă de 7.232 mii RON (31 decembrie 

2020: 7.798 mii RON), comisioane restante în sumă de 2.907 mii RON (31 decembrie 2020: 2.850 mii RON), alte creanţe 
aferente operațiunilor cu carduri în sumă de 4.606 mii RON (31 decembrie 2020: RON 3.083 mii RON), sume de recuperat din 
servicii de decontare în sumă de 4,044 mii RON (31 decembrie 2020: 1.850  mii RON).  
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15 ALTE ACTIVE (CONTINUARE) 
 
15.1 Alte active financiare (continuare) 
 
Mișcările aferente provizioanelor pentru alte active financiare sunt prezentate după cum urmează: 
 

 31 decembrie  
2021 

 31 decembrie  
2020 

    
Sold inițial 2.371  2.483 
    
Cheltuială cu provizioane  (Nota 30) 1.801  1.227 
Provizioane derecunoscute (968)  (1.463) 
Diferențe de curs valutar 285  124 
 
Sold final la sfârșitul perioadei 3.489 

 
2.371 

 
15.2. Alte active nefinanciare 
 

 31 decembrie  
2021 

 31 decembrie  
2020 

    
Cheltuieli în avans (i) 12.006  8.424 
Stocuri (ii) 3.151  3.469 
Creanțe în relație cu bugetul de stat 2.952  2.181 
Alte active nefinanciare (1)  (25) 

    
Total 18.108  14.049 

    
Minus provizion (iii) (2.587)  (2.060) 

    
Total alte active non-financiare 15.521  11.990 

 
(i) Cheltuielile în avans la 31 decembrie 2021 ale Băncii includ plățile pentru achiziția de licențe informatice și mentenanță în 

2021. 
 

(ii) Stocurile Băncii sunt reprezentate în principal de consumabile aferente activității cu cardurile și de alte echipamente 
recuperate din sucursalele închise, pe care Banca intenționează să le folosească în rețeaua existentă de sucursale și în sediul 
central. 

 
(iii) Provizioanele pentru activele nefinanciare ale Băncii se referă la deprecierea stocurilor în valoare de 2.587 mii RON (2020: 

2.060 mii RON. 
 
Mișcările aferente provizioanelor pentru alte active nefinanciare sunt prezentate după cum urmează: 

 
 31 decembrie  

2021 
 31 decembrie  

2020 
    

Sold inițial 2.060  2.060 
    
Cheltuială provizioane (Nota 30) 537  - 
Provizioane derecunoscute -  - 
Diferențe de curs valutar (10)   
 
Sold final la sfârșitul perioadei 2.587 

 
2.060 
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16 ACTIVE REPOSEDATE DIN CONTRACTE DE ÎMPRUMUT EXECUTATE SILIT 

 

  
31 decembrie  

2021 
 31 decembrie  

2020 
    

Valoare contabilă brută inițială 80.914  91.176 
    
Intrări 2.315  6.364 
Ieșiri (18.530)  (16.626) 
    
Valoare contabilă brută finală 64.699  80.914 

    
Provizion acumulat  (52.315)  (59.918) 
    
Valoare contabilă netă finală 12.384  20.996 

 
Mișcarea provizioanelor de depreciere pentru activele reposedate provenite din contractele de împrumut executate silit a fost 
după cum urmează: 

 31 decembrie  
2021 

 31 decembrie  
2020 

    

Sold inițial 59.918  62.091 

Cheltuială aferentă perioadei (Nota 30) 1.787  4.684 
Vânzare de active reposedate (9.390)  (6.857) 
 
Sold final 52.315 

 
59.918 

 
Tabelul următor prezintă veniturile și cheltuielile din/cu vânzarea activelor reposedate provenite din contractele de împrumut 
executate silit: 

 
31 decembrie 2021  31 decembrie  

2020 
    

Cheltuieli cu vânzarea activelor reposedate din contracte 
executate silit  (10.400)  (7.196) 

Venituri din vânzarea activelor reposedate din contracte executate 
silit 12.616  8.993 

    
Rezultat – active reposedate provenite din contractele de credit 

executate silit 2.216 
 

1.797 
 
Următorul tabel prezintă portofoliul Băncii de active reposedate provenite din împrumuturi executate silit la valoarea lor contabilă 
netă, împărțite pe categorii: 
 

  
31 decembrie 

 2021 
 31 decembrie 

 2020 
     
Rezidențial 9.680  16.943 
Comercial 447  759 
Agricultură 523  673 
Zona industrială 1.490  1.490 
Hoteluri -  44 
Zona forestieră 77  76 
Altele 167  1.011 
 
  12.384 

 
20.996 
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17 DEPOZITE DE LA BĂNCI 
 

 31 decembrie 
 2021 

 31 decembrie 
 2020 

    
Depozite la vedere (i) 244.852  262.784 
Depozite la termen (i) 248.056  85.008 
Împrumuturi de la alte bănci (ii) -  289.491 

    
Total 492.908  637.283 

 
(i) În perioada încheiată la 31 decembrie 2021, ratele de dobândă la termenele la vedere și la termen au variat de la 0% 

la 3,5% pentru Bancă, iar în perioada încheiată la 31 decembrie 2020 de la 0% la 3,5% pentru Bancă. 
  

(ii) Bank Leumi Le-Israel BM și Bank Leumi România au semnat un contract de împrumut la 19 decembrie 2008, modificat 
prin actul adițional nr.1 semnat la 22 septembrie 2009, și actul adițional nr. 2 semnat la 2 iulie 2012, în valoare de 
79.113 mii EUR, din care partea trasă se ridică la 59.329 mii EUR. Data scadenței pentru rambursarea sumei trase de 
59.329 mii EUR este la 9 iulie 2021, data la care împrumutul a fost plătit. 

 

18 DEPOZITE DE LA CLIENȚI 
 

 31 decembrie  
2021 

 31 decembrie  
2020 

    
Conturi curente 2.898.512  2.365.023 
Depozite la termen 2.157.358  3.032.887 
Depozite colaterale  106.072  76.038 
Depozite fiduciare  1.042  3.580 
     
Total 5.162.984  5.477.529 

 
În perioada încheiată la 31 decembrie 2021, ratele dobânzilor au variat de la 0% la 3,75% pentru Bancă, pentru depozitele la termen 
în RON, și de la 0% la 1,5%, pentru depozitele la termen în EUR pentru Bancă. 
 
Sectoarele economice din care fac parte clienții deponenți sunt prezentate după cum urmează: 

 31 decembrie 2021 

 Valoare        % 

   
Agricultură 73.063 1% 
Construcții si dezvoltări imobiliare 849.272 16% 
Sector energetic 43.064 1% 
Sector financiar 241.033 5% 
Producție 216.087 4% 
Educație 19.996 0% 
Sector public 418 0% 
Turism 79.333 2% 
Comerț 327.673 6% 
Transport 57.597 1% 
Persoane fizice 2.666.194 52% 
Altele 589.254 12% 

   
Total depozite de la clienți 5.162.984 100% 
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18 DEPOZITE DE LA CLIENȚI (CONTINUARE) 
 

 31 decembrie 2020 

 Valoare        % 

   
Agricultură 62.368 1% 
Construcții si dezvoltări imobiliare 668.283 12% 
Sector energetic 47.903 1% 
Sector financiar 369.436 7% 
Producție 289.681 5% 
Educație 50.542 1% 
Sector public 8.349 0% 
Turism 44.328 1% 
Comerț 337.578 6% 
Transport 48.918 1% 
Persoane fizice 2.973.787 54% 
Altele 576.355 11% 

   
Total depozite de la clienți 5.477.529 100% 

 
La 31 decembrie 2021, clienții Băncii aflați în top 10 deponenți aveau disponibilități de 388 mil. RON reprezentând 8% din totalul 
sumelor atrase de la clienți (31 decembrie 2020: 391 mil. reprezentând 12% din totalul sumelor atrase de la clienți).  
 

19 ALTE DATORII 
 
19.1. Alte datorii financiare 
  

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
    
Antecontracte vânzare active reposedate 620  1.952 
Datorii către furnizori 19.988  16.836 
Datorii în legătură cu planurile de reorganizare  5.427  4.846 
Datorii către Stat 6.588  3.575 
Alte sume de plătit 15.335  14.386 
    
Total  47.958  41.595 

 
19.2. Alte datorii nefinanciare 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
    
Alte impozite şi contribuţii sociale 8.568  7.096 
Alte angajamente de plată legate de salariați (i) 27.674  18.718 
Alte datorii 3.885  4.424 
    
Total  40.127  30.238 

 
(i) Alte angajamente de plată legate de salariați se referă la bonusuri de perfomanță care urmează să fie plătite în primul 

semestru al anului 2022 și provizioane pentru concediu neutilizat. 
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20 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
    
Provizioane pentru litigiile existente (i) 22.478  20.996 
Provizioane privind daune potențiale din contractele de credit (ii) 52.980  33.438 
Provizioane pentru creanțele de despăgubire de la Piraeus Bank 
S.A. (iii) 24.220  - 

Provizioane pentru angajamente și obligații contingente (Nota 
32.1, 33) 3.069  2.609 

Alte provizioane (iv) 5.740  10.583 
 
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 108.487  67.626 

 
Valoarea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli reprezintă cea mai bună estimare a sumei necesare pentru stingerea obligației, 
ținând seama de riscurile asociate. Provizioanele sunt recunoscute pentru toate situațiile în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 
există o obligație legală sau implicită ca urmare a unui eveniment trecut, posibilitatea ca o ieșire de resurse care încorporează beneficii 
economice necesare pentru stingerea obligației este mai probabilă decât posibilitatea de a nu fi necesară și o estimare credibilă poate 
fi făcută cu privire la valoarea obligației. 
 
(i) Provizioanele pentru litigiile existente 
 
Mișcarea în provizioanele pentru litigiile existente este prezentată mai jos: 
  

31 decembrie 2021  31 decembrie 2020  
   

Sold inițial 20.996  16.471 
    
Cheltuieli cu provizioanele (Nota 30) 4.055  4.808 
Venituri din provizioane (Nota 30) (2.573)  (283) 
    
Sold final 22.478  20.996 

 
 
(ii) Provizioane privind daune potențiale din contractele de credit în legatură cu practicile comerciale din trecut. 
 
Mișcarea în provizioanele privind daune potențiale este prezentată mai jos: 
  

31 decembrie 2021  31 decembrie 2020  
   

Sold inițial 33.438  30.196 
    
Cheltuieli cu provizioanele (Nota 30) 29.048  4.715 
Venituri din provizioane(Nota 30) (9.506)  (1.473) 
    
Sold final 52.980  33.438 
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20  PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (CONTINUARE) 
 
(iii) Provizioane pentru creanțele de despăgubire 
 
Mișcarea în provizioanele creanțele de despăgubire este prezentată mai jos: 
  

31 decembrie 2021  31 decembrie 2020  
   

Sold inițial -  - 
    
Cheltuieli cu provizioanele (Nota 30) 24.220  - 
Venituri din provizioane (Nota 30) -  - 
    
Sold final 24.220  - 

 
(iv) Alte provizioane 
 
Mișcarea în alte provizioane este prezentată mai jos: 
  

31 decembrie 2021  31 decembrie 2020  
   

Sold inițial 10.583  9.085 
    
Cheltuieli cu provizioanele (Nota 30) 5.154  1.901 
Venituri din provizioane (Nota 30) (9.997)  (402) 
    
Sold final 5.740  10.583 

 
 
Cheltuielile nete / (reluarea) cu provizioanele pentru riscuri și cheltuieli după natura acestora sunt prezentate la Nota 31. 
 

21 DATORII SUBORDONATE 
 

 
31 decembrie  

2021 
 31 decembrie 2020 

    
Datorii subordonate 198.047  194.898 
 
Datorii subordonate 198.047 

 
194.898 

 
În 2013, în cadrul transferului activelor şi datoriilor de la ATE Bank România, Banca a preluat două împrumuturi subordonate în 
valoare de 24.000 mii euro și 40.000 mii euro. Împrumutul subordonat în valoare de 24.000 mii euro a fost convertit în capital social 
în decursul anului 2015. Împrumutul rămas în sumă de 40.000 mii euro este purtător de dobândă variabilă (Euribor la 3 luni + 6,2%, 
modificat în iunie 2018 de la Euribor la 3 luni + 2,5%) și este rambursabil în 2023.  
 
Banca nu este supusă niciunui set de acorduri financiare (covenants) prin contractul de împrumut subordonat. 
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22 ACTIVE FINANCIARE TRANSFERATE  

 
Banca încheie tranzacții prin care se transferă active financiare către terțe părți. Aceste transferuri pot da naștere la derecunoașterea 
completă, parțială sau deloc a activelor financiare în cauză. 
 
A. Transferuri de active financiare care nu se califică pentru derecunoaștere 
 
1. Vânzare și răscumpărare contracte repo  
 
Banca vinde, în schimbul numerarului, titluri de valoare în cadrul unui contract de răscumpărare ("repo") și își asumă obligația de a 
rambursa contrapartidei numerarul primit la maturitate. 
 
Banca a stabilit că își păstrează în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente acestor active financiare și, prin urmare, nu le-
a derecunoscut.  
 
Valoarea contabilă a titlurilor vândute în cadrul contractelor repo la 31 decembrie 2021 pentru Bancă a fost zero (31 decembrie 2020: 
zero) toate fiind clasificate ca titluri evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global (detalii in Nota 10). 
 
Valoarea contabilă a datoriilor asociate contractelor repo la 31 decembrie 2021 a fost zero (31 decembrie 2020: zero) (Nota 18). 
 
B. Transferuri de active financiare care se califică pentru derecunoaștere 
 
Activele financiare transferate care sunt derecunoscute în totalitate și pentru care Banca a transferat toate riscurile și beneficiile 
asociate activelor transferate. 
 
Participații finanțate: 
 
În perioada încheiată la 31 decembrie 2021, Banca nu a vândut sau transferat credite în baza contractelor de finanțare participații. 
 

23 CAPITAL SOCIAL 
 

 31 decembrie 2021 31 decembrie 2020 
   
Capital social subscris 1.195.856 1.195.856 
Capital minoritar 233 233 
Ajustări pentru hiperinflație (IAS 29) 50.791 50.791 
   
Total 1.246.880 1.246.880 

 
La 31 decembrie 2021, capitalul social al Băncii era format din 11.960.886.950 acţiuni ordinare emise şi vărsate în întregime în valoare 
de 0,1 RON/acțiune (31 decembrie 2020: 11.960.886.950 acțiuni ordinare în valoare de 0,1 RON/acțiune).  
 
Structura acționariatului este prezentată la Nota 1 la situațiile financiare. 
 
Retratarea inflației (IAS 29) se referă la acțiunile emise în 2004 pe baza rezervei din reevaluare recunoscute exclusiv conform 
Standardelor Românești de Contabilitate (şi nerecunoscute conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiare) și 
reportate. 
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24 ALTE REZERVE 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

    
Rezerva legală (i) 29.632  27.412 
Rezerva legală transferată de la ATE (i) 8.956  8.956 
Rezerva generală pentru riscuri bancare (ii) 10.992  10.992 
Rezerva generală pentru riscuri bancare transferată de la ATE (ii) 2.661  2.661 
Alte rezerve transferate de la ATE  32.166  32.166 
Rezerva (deficit) aferentă titlurilor FVTOCI* 580  13.810 
Alte rezerve din aplicarea IAS 29 23.547  23.547 

    
Total 108.534  119.544 

 
În decembrie 2013, în contextul divizării ATE Bank România, Banca a transferat rezerve de la aceasta în sumă totală de 43.783 mii 
RON, așa cum este detaliat mai sus. 
 
În conformitate cu legea română privind băncile și activitățile bancare, Banca trebuie să distribuie profitul ca dividende sau să-l 
transfere la rezultat reportat sau rezerve pe baza situațiilor financiare. 
 
Sumele transferate în conturile de rezerve trebuie să fie folosite în scopurile definite la momentul transferului. 
 
(i) Începând cu anul 2004, conform legislaţiei bancare aflată în vigoare în România, Banca are obligaţia de a crea o rezervă legală, 

la nivelul de 5% din profitul brut, până când rezerva totală atinge pragul de 20% din capitalul social emis şi vărsat integral. 
Rezervele legale nu pot fi distribuite acționarilor. 
La 31 decembrie 2021, Banca a transferat suma de 2.200 RON la rezerve legale (31 decembrie 2020: zero).  

 
(ii) Rezerva generală de risc bancar include sumele rezervate pentru rezervele de profit pentru pierderi viitoare și pentru alte 

riscuri neprevăzute sau contingente, în conformitate cu reglementările bancare naționale. Rezerva generală de risc bancar a 
fost alocată începând cu exercițiul financiar 2004 până la sfârșitul exercițiului financiar 2006. Rezerva generală de risc bancar 
a fost alocată din profitul legal brut în procent de 1% aplicat soldului activelor expuse unor riscuri bancare specifice.  

 
Mişcarea din rezerva FVTOCI este detaliată în continuare.  

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

    
Rezerva (deficit) aferentă titlurilor FVOCI    
    
La începutul perioadei, net de impozit 13.810  4.795 
 
Câștiguri /(pierderi) în timpul anului (1.497)  11.494 
Combinări de întreprinderi -  (443) 
Câștiguri /(pierderi) reclasificate în contul de profit sau pierdere la cedare (14.237)  (242) 
Impozit pe venit înregistrat direct în alte elemente ale rezultatului global (nota 

31) 2.504  (1.794) 

    
La sfârșitul perioadei, net de impozit 580  13.810 
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25 VENITURI NETE DIN DOBÂNZI  
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
    

Venituri din dobânzi    
Credite și avansuri acordate clienților 220.956  246.425 
Conturi curente şi depozite la bănci  1.090  2.068 
Titluri deținute la FVOCI 19.505  37.820 
Titluri deținute la cost amortizat 16.342  18.842 

    
Total 257.893  305.137 

    
Cheltuieli cu dobânzile    
 
Depozite de la bănci  

4.320  7.015 

Depozite ale clienților 25.812  48.988 
Împrumuturi de la alte bănci -  - 
Datorii subordonate 11.293  11.376 
Datorii din contracte de leasing (Nota 14) 2.639  3.804 

    
Total 44.064  71.183 

    
Venituri nete din dobânzi 213.829  233.954 

 
Veniturile din dobânzi aferente activelor financiare depreciate (corespunzând stadiului 3) au fost de 13.405 mii RON pentru Bancă 
pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2021 (12.435 mii RON pentru Bancă pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2020).  
 

26 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE 
 
Venituri nete din comisioane și speze 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
Comision de administrare (1)    

- a creditelor sub-participate/vândute în relație cu Piraeus Bank S.A   35.840  25.331 
- alte portofolii 13.209  13.541 

Tranzacţii de plată 31.989  32.309 
Scrisori de garanţie 1.247  2.324 
Tranzacţii cu aur -  108 
Asigurări bancare       7.759  5.336 
Tranzacţii cu carduri 23.270  19.106 
Factoring -  107 
Leasing  162  215 

    
Total 113.476  98.377 
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26 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE (CONTINUARE) 
 
(1) Veniturile din comisioanele de administrare provin din: 
 

- comisionul aferent portofoliului de împrumuturi acordate clienților, transferate către Piraeus Bank Sucursala Londra 
şi pentru care Banca continuă să presteze servicii de administrare în contul acestui comision; 

- comisioanele aferente serviciilor de administrare furnizate Eurobank pentru împrumuturi provenite de la fosta filială 
(respectiv Bancpost S.A.); 

 
Cheltuieli cu comisioane și speze  
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
    
Tranzacții de plăți 5.833  5.186 
Tranzacţii cu carduri 13.707  11.053 
Angajamente de finanţare 148  1.211 
Factoring -  44 
Leasing  207  213 
Garanții financiare acordate  -  - 
Alte comisioane 1.588  2.752 
    
Total 21.483  20.459 

    
Venit net din comisioane și taxe 91.993  77.918 
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26 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE (CONTINUARE) 
 
Tabelul de mai jos prezintă veniturile din contracte pe segment de activitate, care intră în sfera de aplicabilitate a IFRS 15: 
 

Venituri nete din comisioane și speze 2021 

Entități 
corporative 

și IMM-uri   
Persoane 

fizice  Trezorerie  Altele  Total 

          
Comision de administrare           

a creditelor sub-participate/vândute în relație cu Piraeus Bank S.A   -  -  -  35.840  35.840 
alte portofolii -  -  -  13.209  13.209 

Tranzacţii de plată 18.802  12.052  155  980  31.989 
Scrisori de garanţie 896  1  -  350  1.247 
Tranzacţii cu aur  -  -  -  -  - 
Asigurări bancare       5  7.516  -  238  7.759 
Tranzacţii cu carduri 8.418  14.841  11  -  23.270 
Factoring -  -  -  -  - 
Leasing  162  -  -  -  162 

          
Total 28.283  34.410  166  50.617  113.476 

 
 

 
 
Cheltuieli cu comisioane și speze 2021 

Entități 
corporative 

și IMM-uri   
Persoane 

fizice  Trezorerie  Altele  Total 
 
Tranzacții de plăți 3.467  437  -  1.929  5.833 
Tranzacţii cu carduri 4.917  8.742  -  48  13.707 
Angajamente de finanţare -  -  148  -  148 
Factoring -  -  -  -  - 
Leasing  207  -  -  -  207 
Alte comisioane 11  1.264  22  291  1.588 
 
Total 8.602  10.443  170  2.268  21.483 
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26 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE (CONTINUARE) 
 
Tabelul de mai jos prezintă veniturile din contracte pe segment de activitate, care intră în sfera de aplicabilitate a IFRS 15: 
 

Venituri nete din comisioane și speze 2020 

Entități 
corporative 
și IMM-uri   

Persoane 
fizice  Trezorerie  Altele  Total 

          
Comision de administrare (1)          

a creditelor sub-participate/vândute în relație cu Piraeus Bank S.A   -  -  -  25.331  25.331 
alte portofolii -  -  -  13.541  13.541 

Tranzacţii de plată 18.495  11.947  184  1.683  32.309 
Scrisori de garanţie 1.235  671  -  418  2.324 
Tranzacţii cu aur (2) -  -  108  -  108 
Asigurări bancare       82  5.254  -  -  5.336 
Tranzacţii cu carduri 6.941  12.156  9  -  19.106 
Factoring 107  -  -  -  107 
Leasing  215  -  -  -  215 

          
Total 27.075  30.028  301  40.973  98.377 

 

Cheltuieli cu comisioane și speze 2020 
Entități 

corporative 
și IMM-uri  

 Persoane 
fizice 

 Trezorerie  Altele  Total 

 
Tranzacții de plăți 3.040  732  -  1.414  5.186 
Tranzacţii cu carduri 4.511  5.674  -  868  11.053 
Angajamente de finanţare -  1.122  89  -  1.211 
Factoring 28  -  -  16  44 
Leasing  213  -  -  -  213 
Garanții financiare acordate  -  -  -  -  - 
Alte comisioane 11  2.410  43  288  2.752 
 
Total 7.803  9.938  132  2.586   20.459 

 



 
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

67 

27 VENITURI NETE DIN INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie  
2020 

    
Instrumente derivate pe cursul de schimb (3.151)  4.900 
Instrumente derivate pe rata de dobânda 8.098  (10.998) 

    
Total 4.947  (6.098) 

 

28 VENITURI NETE DIN DIFERENŢE DE CURS DE SCHIMB VALUTAR 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie  
2020 

    
Curs valutar    
Câştiguri nete din operaţiuni de schimb valutar la vedere 31.910  28.491 
Câştiguri nete din reevaluarea activelor şi datoriilor în valută 849  (840) 
    
Total 32.759  27.651 

 
 

29 ALTE VENITURI OPERAȚIONALE 
 

 31 decembrie 
2021 

 31 decembrie  
2020 

    
Veniturile din dividende (i) 785  725 
(Pierderi) din cedarea mijloacelor fixe (Nota 13) (222)  (356) 
Alte venituri (ii) 28.149  15.055 
    
Total 28.712  15.424 

 
(i) Veniturile din dividende reprezintă investițiile Băncii în Biroul de Credit, Transfond și Depozitarul Central SA – 785 mii 

RON pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2021 (725 mii RON pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2020). 
 

(ii) În alte venituri în cursul anului 2021 a fost înregistrat un câștig în valoare de 16.660 mii RON (nul pentru 2020) din 
active financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, a se vedea Nota 6. 
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30 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ȘI ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE 
 

 
31 decembrie 2021  31 decembrie  

2020 
 

Cheltuieli cu personalul  

 

 
   Salarii 129.218  155.906 
   Contribuţii sociale şi alte contribuţii 3.778  4.607 
   Beneficii determinate pentru pensii (15)  (35) 
   Alte cheltuieli cu personalul 2.655  8.331 

Cheltuieli administrative    
   Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi (i) 18.448  20.795 
   Poștă și telecomunicații  8.521  6.607 
   Operaţiuni cu carduri 6.623  7.831 
   Chirii 2.217  2.458 
   Prime de asigurare 2.559  2.754 
   Cheltuieli cu serviciile de securitate 5.583  5.968 
   Întreţinerea si reparaţia clădirilor 2.590  2.550 
   Utilităţi 4.665  5.390 
   Mentenanța IT 18.873  15.936 
   Cheltuieli de publicitate 6.941  10.390 
   Consumabile 3.161  4.495 
   Alte cheltuieli administrative 19.571  28.695 
Depreciere și amortizare (Notele 13, 14 și 15) 45.506  79.640 

Alte cheltuieli din exploatare    
Contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție 7.589  8.798 
Alte provizioane (ii) 52.441  11.401 
Alte cheltuieli operaționale (iii)  9.725  5.565 
    
Total cheltuieli administrative și alte cheltuieli operaționale 350.649  388.082 

 
 
(i) Onorariile achitate de Bancă firmei de audit Deloitte și altor firme din grup, exclusiv TVA, au fost următoarele: 

• audit și servicii conexe: 1.484 mii RON (31 decembrie 2020: 1.519 mii RON); 
• alte servicii non-audit: zero (31 decembrie 2020: zero). 

 
(ii) Alte provizioane includ: 
 

 2021  2020 

    
Provizioane pentru angajamente în afara bilanțului (Nota 32.1, 33) 451  (893) 
Recuperări din creanțe închise (670)  - 
Provizioane pentru activele reposedate (Nota 16) 1.413  4.684 
Provizioane pentru debitori diverși (Nota 15.1) 1.801  1.226 
Provizioane pentru angajați (Nota 19.2) 8.898  - 
Provizioane pentru litigii (Nota 20)  1.482  4.526 
Provizioane pentru pretenții potențiale (Nota 20)  19.542  3.242 
Provizion de restructurare (Nota 20) 1.848  1.548 
Alte provizioane (Nota 20)  17.586  (2.932) 
 
Total 52.441 

 
11.401 

 
(iii) Categoria „Alte cheltuieli operaționale” în valoare de 9.724 RON pentru Bancă la 31 decembrie 2021 include în cea mai mare 

parte cheltuielile operaționale cu litigiile pierdute în legătură cu creanțele derivate din contracte de împrumut.
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31 VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT 
 
Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent și impozitul amânat după cum urmează: 
 

 31 decembrie 
 2021 

 31 decembrie 
 2020 

    
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent (i) (4.293)  (1.423) 
Impozit pe profit amânat venit  16.946  13.569 
 
Total venit din impozit pe profit 12.653 

 
12.146 

 
Impozitul pe profit înainte de impozitare al Băncii diferă de valoarea teoretică care ar rezulta în urma utilizării ratei de impozitare de 
bază: 
 

 
31 decembrie 

2021 
 31 decembrie 

2020 

    
Profit înainte de impozitare 44.418  (82.912) 
Impozit pe profit teoretic (cheltuială) / venit calculat la rata reglementată de 16% (7.148)  13.266 
Efectul fiscal al:    
   Cheltuielilor nedeductibile (ii) (18.779)  (9.488) 
   Veniturilor neimpozabile 10.472  7.191 
   Rezerva legală  355  - 
   Alte eventuale active cu impozitul amânat recunoscute 16.946  13.569 
   Alte elemente asimilate veniturilor -  (2.290) 
    Impozit pe profit (iii) 10.806  (10.102) 
    
Venit din impozitul cumulat  12.653  12.146 

 
Impozitul pe profit curent este calculat prin aplicarea unei rate de 16%. Impozitul pe profit amânat se calculează pentru toate 
diferențele temporare după metoda datoriilor folosind o rata de impozitare a profitului de 16%.  
 
(i) La 31 decembrie 2021, profitul impozabil al Băncii a fost în valoare de 91.753 mii RON, iar pierderea fiscală reportată acumulată a 
fost de 64.915 RON, pe care Banca a consumat-o în totalitate rezultând un profit impozabil de 28.838 mii RON pentru care a fost 
constituită o cheltuială de 4.293 mii RON. 
 
(ii) În cursul anului 2021, având în vedere nivelul ridicat al probabilității de pierdere pentru aceste clauze abuzive Banca a recunoscut 
impactul fiscal aferent provizioanelor privind daunele potențiale din contractele de credit în legatură cu practicile comerciale din 
trecut. 
 
(iii) În anul 2021 Banca a generat un profit impozabil înainte de acoperirea pierderii fiscale reportate în valoare de 91.753 mii ron 
ceea ce a condus la un impozit pe profit teoretic de 15.100 mii RON diminuat de acoperirea pierderii reportate ajungând la un impozit 
pe profit curent de 4.293 mii RON, diferența dintre cele două reprezentând suma de 10.806 mii RON: 
 
La 10 iulie 2019, Banca a achiziționat Bank Leumi România S.A., recunoscând un câștig din achiziția filialei de 112.687 mii RON în 
situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2019, în urma combinării de întreprinderi conform IFRS 3. 
 
În contextul fuziunii dintre Bancă și filiala sa, câștigul din achiziția filialei a fost recunoscut ca venit separat în situațiile financiare. În 
acest sens, Banca este de părere că există argumente pentru a considera câștigul ca venit neimpozabil în calculul rezultatului global. 
Cu toate acestea, nu se poate ști dacă acest tratament fiscal este acceptat de autoritățile fiscale până la o decizie a acestora. Astfel, 
Banca recunoaște incertitudinile și probabilitatea obținerii unui aviz negativ privind tratamentul fiscal al câștigului din achiziția filialei 
de la autoritățile fiscale, după cum se menționează în continuare și, prin urmare, în conformitate cu IFRIC 23 – Incertitudini privind 
tratamentul impozitului pe profit, a recunoscut în situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2020 o datorie cu impozitul amânat 
de 18.030 mii RON.  
 
Banca a continuat să-și construiască argumentul referitor la posibilitatea reciclării sumei în contul de profit sau pierdere și, în acest 
sens, Banca a primit de consultantul extern o Soluție Anticipată de Impozit Individual (SFIA) pozitiv privind tratamentul câștigului din 
achiziția filialei. Pe baza circumstantelor noi, la 31 decembrie 2021, Banca a de-recunoscut datoria cu impozitul amânat.  
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31 (CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT (CONTINUARE) 
 
Creanțele și datoriile cu impozitul pe profit amânat sunt aferente următoarelor elemente: 

 

 
31 decembrie 

2021 

 Impozit recunoscut în 
contul de profit sau 

pierdere 
(cheltuială)/venit 

 
Impozit recunoscut 
în rezultatul global  

(cheltuială)/venit 

 
 

Combinare de 
întreprinderi 

 

31 decembrie 
2020 

            

Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile)          

Alte cheltuieli de plătit 4.428  1.452  -  -  2.976 
Câștig din valoarea justă a titlurilor evaluate prin alte elemente ale 
rezultatului global (101)  -  2.503  -  (2.604) 

Hiperinflația mijloacelor fixe și titlurilor de  investiție 56  -  -  -  56 

          
Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile) la data 
achiziției Bank Leumi 66  (24)  -  -  90 

Pierdere fiscală -  (10.386)  -  -  10.386 
Ajustări la valoarea justă la achiziția Bank Leumi conform raportului de 
alocare a prețului de achiziție 1.103  (523)  -  -  1.626 

Rezerve din achiziția Bank Leumi conform raportului de alocare a 
prețului de achiziție -  -  -  -  - 

Alte diferențe temporare 8.397  26.427  -  -  (18.030) 

          

Efectul fiscal net al diferențelor temporare 13.949  16.946  2.503  -  (5.500) 
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31 (CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT (CONTINUARE) 
 

 

31 decembrie 2020 

 Impozit recunoscut în 
contul de profit sau 

pierdere 
(cheltuială)/venit 

 
Impozit recunoscut 
în rezultatul global  

(cheltuială)/venit 

 
 

Combinare de 
întreprinderi 

 

31 decembrie 
2019 

            
Efectul fiscal al diferențelor 
temporare deductibile/(taxabile) 

         

Alte cheltuieli de plătit 2.976  823  -  -  2.153 
Câștig din valoarea justă a titlurilor 
evaluate prin alte elemente ale 
rezultatului global 

(2.604) 
 

- 
 

(1.794) 
 

- 
 

(810) 

Hiperinflația mijloacelor fixe și 
titlurilor de  investiție 56  -  -  -  56 

Efectul fiscal al diferențelor 
temporare deductibile/(taxabile) la 
data achiziției Bank Leumi 

90 
 

(1.504) 
 

- 
 

- 
 

1.594 

Pierdere fiscală 10.386  7.594  -  -  2.792 
Ajustări la valoarea justă la achiziția 
Bank Leumi conform raportului de 
alocare a prețului de achiziție 

1.626 
 

1.093 
 

- 
 

57 
 

476 

Rezerve din achiziția Bank Leumi 
conform raportului de alocare a 
prețului de achiziție 

- 
 

5.562 
 

- 
 

- 
 

(5.562) 

Alte diferențe temporare (18.030)  -  -  -  (18.030) 

          
Efectul fiscal net al diferențelor 
temporare (5.500)  13.568  (1.794)  57  (17.331) 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR 
 
Managementul riscului financiar se întrepătrunde cu activitatea Băncii. Conducerea Bancii, cu scopul de a menține stabilitatea şi 
continuitatea activității, acordă o atenție deosebită obiectivului legat de implementarea şi îmbunătățirea continuă a unui cadru 
eficient de management al riscului, în vederea minimizării posibilelor efecte negative asupra rezultatelor financiare ale Băncii. 
 
Consiliul de Administrație al Băncii este responsabil pentru stabilirea şi monitorizarea cadrului de gestionare a riscurilor. La nivelul 
Consiliului de Administrație al Băncii a fost creat un Comitet de Administrare a Riscurilor. Comitetul de Administrare a Riscurilor este 
responsabil pentru implementarea şi supravegherea politicilor şi principiilor aferente managementului riscului.   
 
Atât principiile, cât şi politicile existente privind managementul riscului au fost create pentru identificarea timpurie şi analiza riscurilor 
asumate de Bancă, stabilirea limitelor şi sistemelor de control adecvate, precum şi monitorizarea sistematică a riscurilor şi asigurarea 
conformității cu limitele stabilite. 
 
Banca reexaminează anual gradul de adecvare şi eficacitatea cadrului de management al riscului pentru a se asigura că ţine pasul cu 
dinamica pieţei, modificările produselor bancare oferite, şi cele mai bune practici internaționale. 
 
Divizia de Administrare Riscuri a Băncii funcționează ca o unitate independentă, investită cu responsabilitatea privind planificarea şi 
implementarea cadrului de management al riscului, în conformitate cu liniile directoare ale Comitetului de Administrare a Riscurilor. 
Banca monitorizează în mod sistematic riscurile rezultate din folosirea instrumentelor financiare: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul 
de lichiditate, riscul de rată a doânzii în evidențele băncii şi riscul operațional. 
 

32.1. Riscul de credit  
 
Banca este expusă riscului de credit, risc ce este definit drept riscul prezent sau viitor a unei pierderi financiare sau pierderi de capital 
apărute ca urmare a imposibilității debitorului de a-și respecta obligaţiile contractuale. Banca recunoaște și gestionează riscul intrinsec 
de credit în toate produsele și activitățile. Are criterii adecvate și bine definite privind acordarea de credite, care reflectă obiectivele 
pieței și includ o evaluare aprofundată a debitorilor, contrapartidelor și garanților, precum și scopul, tipul de finanțare, tipul de 
garanție și sursa de rambursare. 
 
Banca are clar definite politicile și procedurile de aprobare a noilor credite, precum și de restructurare, reînnoire, refinanțare a 
creditelor existente sau amortizări, abordând posibilele abateri excepționale cu cea mai mare atenție. 
 
Provizioanele sunt constituite în cazul în care există dovezi obiective că Banca nu va putea recupera toate sumele cuvenite. Schimbări 
semnificative în economie, sau în starea unui anumit sector de activitate care reprezintă o concentrare în portofoliul Băncii, ar putea 
duce la dovezi suplimentare în afară de cele prevăzute la data bilanțului. Prin urmare, Banca administrează cu atenție expunerea la 
riscul de credit. 
 
Banca urmărește să controleze riscul de credit prin criterii riguroase de creditare, care includ în mod obligatoriu opțiunea de 
rambursare (prima ieșire), furnizarea de garanții (a doua ieșire) și evaluarea clientului. Procesul este susținut de utilizarea sistemelor 
interne de rating care încorporează o abilitate puternică de discriminare și sisteme de evaluare a riscului de credit și de calculare a 
cerințelor de capital. 
 
Expunerea generală a Băncii la riscul de credit rezultă în principal din limitele de credit aprobate şi finanţarea creditelor corporative 
şi de retail, din activităţile de investiţii și tranzacționare ale Băncii, din activităţile de tranzacţionare de pe pieţele de derivative, precum 
şi din decontarea instrumentelor financiare. Nivelul de risc asociat cu orice expunere la credit depinde de diverşi factori, inclusiv de 
economia generală şi de condiţiile de piaţă care prevalează, de condiţia financiară a debitorilor, de valoarea, tipul şi durata expunerii, 
precum şi de gradul de colateralizare. 
 
Banca reduce riscul de credit utilizând o structură de limitare care permite gruparea și compararea limitelor de credit pentru diferite 
categorii de expunere la risc segmentate in mod relevant la nivel de: debitor (inclusiv debitorii conectați), contrapartidă, grupuri de 
debitori interdependenți, sector și nivelul produsului de creditare. Toate limitele de creditare sunt revizuite anual. 
 
Expunerea la riscul de credit este monitorizată prin analizarea periodică a capacității debitorilor și a potențialilor debitori de a-și 
îndeplini obligațiile de rambursare a principalului și dobânzii, prin revizuirea limitelor de creditare acolo unde este cazul. Expunerea 
la riscul de credit este redusă prin garanții reale precum și prin garanții corporative și personale.
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 
Împărțirea portofoliului total de credite și avansuri acordate clienților pe tipuri de industrii este detaliată în Nota 8 („Credite și avansuri acordate clienților”). Expunerea Băncii față de Banca Centrală 
este prezentată în Nota 5 („Casa și disponibilități la Banca Centrală”). 
Valoarea contabilă netă pe totalul stadiilor este prezentată mai jos: 
 

 Expunere brută Ajustări pentru pierderi  
31 decembrie 2021 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 
           
Carduri de credit și descoperit 
de cont 40.704 3.777 4.610 - 49.091 652 685 4.390 - 5.727 

Credit de consum  298.409 73.126 21.295 70 392.900 4.515 14.090 19.690 23 38.318 
Credite nevoi personale 
garantate 199.906 58.974 35.758 16.970 311.608 2.097 5.966 14.879 2.283 25.225 

Credite ipotecare  876.041 97.594 18.261 4.285 996.181 1.578 4.366 9.424 335 15.703 
Micro și IMM-uri  981.770 35.675 40.539 5.611 1.063.595 13.211 876 26.466 4.641 42.194 
Credite entitati corporative 1.050.094 144.469 101.869 3.142 1.299.574 13.549 1.058 60.247 743 75.597 
           
TOTAL: 3.446.924 413.615 222.332 30.078 4.112.949 35.602 27.041 135.096 5.025 202.764 

 
 Expunere brută  Ajustări pentru pierderi  
31 decembrie 2020 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 
           
Carduri de credit și descoperit 
de cont 37.707 10.115 5.702 - 53.524 601 3.151 5.328 - 9.080 
Credit de consum  311.096 64.541 18.920 7.065 401.621 4.718 9.411 17.939 447 32.515 
Credite nevoi personale 
garantate 165.569 87.334 46.188 10.694 309.785 1.658 6.991 20.586 344 29.579 
Credite ipotecare  795.530 100.037 22.520 4.991 923.078 4.251 6.375 10.122 820 21.567 
Micro și IMM-uri  799.238 72.147 34.662 17.867 923.914 22.638 6.486 24.003 8.117 61.242 
Credite entitati corporative 1.020.413 236.012 75.486 3.606 1.335.517 25.485 10.649 44.119 1.000 81.256 
           
TOTAL: 3.129.553 570.186 203.478 44.223 3.947.440 59.351 43.063 122.097 10.728 235.239 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă netă alocată garanțiilor: 
 

31 decembrie 2021 
 Total valoare netă la  

cost amortizat   Valoare garanții  

    
Carduri de credit și descoperit de cont 43.364  - 

Credit de consum  354.582  1.847 

Credite nevoi personale garantate 286.383  282.720 

Credite ipotecare  980.478  968.192 

Micro și IMM-uri  1.021.401  817.742 

Credite entități corporative 1.223.977  839.391 

    

Total 3.910.185  2.909.892 

    

31 decembrie 2020  
 Total valoare netă la  

cost amortizat   Valoare garanții  

    
Carduri de credit și descoperit de cont 44.445  - 
Credit de consum  369.106  38.090 
Credite nevoi personale garantate 280.206  259.224 
Credite ipotecare  901.510  864.974 
Micro și IMM-uri  862.671  753.553 
Credite entități corporative 1.254.264  951.905 

    
Total 3.712.201  2.867.746 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă netă a creditelor și creanțelor pe criterii de calitate este prezentată mai jos: 

 Stadiu 1 
 

Stadiu 2 
 

Stadiu 3 
 

POCI 
 Total la 

31 decembrie 2021 
 Total la  

31 decembrie 2020 
Carduri de credit și descoperit de cont             
Puternic 16.955  -  -  -  16.955  12.230 
Satisfăcător 23.749  -  -  -  23.749  25.477 
În observație (risc crescut) -  3.777  -  -  3.777  10.115 
Stare de nerambursare -  -  4.610  -  4.610  5.702 
Total valoare brută  40.704  3.777  4.610  -  49.091  53.524 
Ajustări pentru pierderi așteptate 652  685  4.390  -  5.727  9.080 
Total valoare contabilă 40.052  3.092  220  -  43.364  44.444 
Garanții deținute pentru activele depreciate ca 
urmare a riscului de credit  -  -  -  -  -  - 
            
Credite de consum            
Puternic 131.160  -  -  -  131.160  129.073 
Satisfăcător 167.248  -  -  -  167.248  182.022 
În observație (risc crescut) -  73.126  -  45  73.171  67.877 
Stare de nerambursare -  -  21.295  25  21.320  22.649 
Total valoare brută  298.408  73.126  21.295  70  392.899  401.621 
Ajustări pentru pierderi așteptate 4.514  14.090  19.690  23  38.317  32.515 
Total valoare contabilă 293,894  73,126  21,295  70  354,582  369.106 
Garanții deținute pentru activele depreciate ca 
urmare a riscului de credit  1,824  22  -  -  -  38.090 
            
Credite de nevoi personale garantate            
Puternic 123.469  -  -  -  123.469  98.531 
Satisfăcător 76.437  -  -  -  76.437  67.038 
În observație (risc crescut) -  58.974  -  10.441  69.415  92.848 
Stare de nerambursare -  -  35.758  6.529  42.287  51.268 
Total valoare brută  199.907  58.974  35.758  16.970  311.609  309.785 
Ajustări pentru pierderi așteptate 2.097  5.966  14.879  2.283  25.225  29.579 
Total valoare contabilă 197.810  53.008  20.879  14.687  286.384  280.206 
Garanții deținute pentru activele depreciate ca 
urmare a riscului de credit  197.721  49.479  20.878  14.642  282.720  259.224 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
32.2. Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă netă a creditelor și creanțelor pe criterii de calitate este prezentată mai jos: 
 

 Stadiu 1 
 

Stadiu 2 
 

Stadiu 3 
 

POCI 
 Total la 

31 decembrie 2021 
 Total la 

31 decembrie 2020 
Credite ipotecare            
Puternic 644.464  -  -  -  644.464  597.987 
Satisfăcător 231.577  -  -  -  231.577  197.542 
În observație (risc crescut) -  97.594  -  2.607  100.201  103.214 
Stare de nerambursare -  -  18.261  1.679  19.940  24.334 
Total valoare brută  876.041  97.594  18.261  4.286  996.182  923.077 
Ajustări pentru pierderi așteptate 1.578  4.366  9.424  335  15.703  21.567 
Total valoare contabilă 874.463  93.228  8.837  3.951  980.479  901.510 
Garanții deținute pentru activele depreciate ca 
urmare a riscului de credit  873.973  81.430  8.838  3.951  968.192  864.974 

            
Micro și IMM            
Puternic 175.395  -  -  -  175.395  255.389 
Satisfăcător 806.374  -  -  -  806.374  543.848 
În observație (risc crescut) -  35.675  -  3.691  39.366  77.230 
Stare de nerambursare -  -  40.539  1.921  42.460  47.446 
Total valoare brută  981.770  35.675  40.539  5.612  1.063.596  923.913 
Ajustări pentru pierderi așteptate 13.212  876  26.466  1.641  42.195  61.242 
Total valoare contabilă 968.558  34.799  14.073  3.971  1.021.401  862.671 
Garanții deținute pentru activele depreciate ca 
urmare a riscului de credit  768.875  30.919  14.001  3.947  817.742  753.553 

            
Credite entități corporative            
Puternic 222.730  -  -  -  222.730  310.004 
Satisfăcător 827.364  -  -  -  827.364  710.412 
În observație (risc crescut) -  144.469  -  -  144.469  236.012 
Stare de nerambursare -  -  101.869  3.142  105.011  79.092 
Total valoare brută  1.050.094  144.469  101.869  3.142  1.299.574  1.335.520 
Ajustări pentru pierderi așteptate 13.549  1.058  60.247  743  75.597  81.256 
Total valoare contabilă 1.036.545  143.411  41.622  2.399  1.223.977  1.254.264 
Garanții deținute pentru activele depreciate ca 
urmare a riscului de credit  669.666  125.875  41.451  2.399  839.391  951.905 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă brută a creditelor și creanțelor pe tip de produs, criteriile de vechime și stadii este prezentată mai jos: 
 

 

Valoare totală 
credite și 
avansuri 

 Valoare totală 
credite și 
avansuri 

restructurate 

 

Credite și avansuri 
restructurate (%) 

31 decembrie 2021      
Stadiu 1 3.446.924  -  0% 
Stadiu 2 413.615  103.115  25% 
Stadiu 3 222.332  100.240  45% 
POCI 30.079  12.724  42% 
 
Expunere înainte de depreciere 4.112.950 

 
216.079 

 
5% 

 
Ajustare Stadiul 1 35.602 

 
- 

 
0% 

Ajustare Stadiul 2 27.041  1.722  6% 
Ajustare Stadiul 3 135.097  57.920  43% 
Ajustare POCI 5.025  2.379  47% 
 
Total depreciere 202.765 

 
62.021 

 
31% 

 
Valoare totală netă 3.910.185 

 
154.058 

 
4% 

 
Valoarea garanțiilor  2.909.892 

 
136.632 

 
5% 

      
31 decembrie 2020      
Stadiu 1 3.129.553  -  0% 
Stadiu 2 570.186  85.482  15% 
Stadiu 3 203.478  43.624  21% 
POCI 44.223  19.363  44% 
 
Expunere înainte de depreciere 3.947.440 

 
148.469 

 
4% 

Ajustare Stadiul 1 59.351  -  0% 
Ajustare Stadiul 2 43.063  5.253  12% 
Ajustare Stadiul 3 122.097  24.917  20% 
Ajustare POCI 10.728  1.791  17% 
 
Total depreciere 235.239 

 
31.961 

 
14% 

 
Valoare totală netă 3.712.201 

 
116.508 

 
3% 

 
Valoarea garanțiilor  2.954.534 

 
130.996 

 
4% 

 
Reconcilierea dintre riscul de credit suportat de Bancă și sumele totale prezentate în situația rezultatului global este prezentată în 
tabelul de mai jos. 
 

 
 31 December 2021  31 December 2020 

    
Pierderi din deprecierea creditelor (219,167)  (187,609) 
Venituri din deprecierea creditelor 193,848  105,943 
Pierderi nete din deprecierea altor active financiare (1,710)  78 
Sume recuperate din credite scoase în afara bilanțului  35,167  37,599 
 
Total pierderi / (venituri) nete din deprecierii creditelor 

 
8,137   

(43,990) 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 
Mișcările ajustărilor pentru pierderi așteptate ale activelor financiare ale Băncii sunt rezumate după cum urmează: 
 

 Stadiu 1  Stadiu 2  Stadiu 3  POCI 
        
Sold la 1 ianuarie 2021 59.351  43.063  122.097  10.728 
        
Modificări în valoarea brută        
Transfer la stadiul 1  (4.357)  3.209  1.109  39 
Transfer la stadiul 2  12.320  (20.685)  8.216  149 
Transfer la stadiul 3  2.871  3.169  (7.747)  1.707 
        
Active financiare noi acordate sau cumpărate 16.547  14.826  8.227  - 
Active financiare derecunoscute (12.978)  (7.217)  (16.802)  - 
Schimbări datorate modificărilor ce nu au rezultat în urma 
derecunoașterii (38.859)  (6.421)  54.749  14.249 

        
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări -  (2.092)  (41.633)  (22.179) 
Diferențe valutare și alte modificări 385  511  6.880  332 
        
Sold la 31 decembrie 2021 35.602  27.041  135.096  5.025 

        

 Stadiu 1  Stadiu 2  Stadiu 3  POCI 
        
Sold la 1 ianuarie 2020 30.992  20.225  97.886  8.697 
        
Modificări în valoarea brută        
Transfer la stadiul 1 3.233  (2.928)  (305)  - 
Transfer la stadiul 2  (1.578)  3.610  (2.032)  - 
Transfer la stadiul 3  (331)  (3.025)  3.356  - 
        
Active financiare noi acordate sau cumpărate 40.636  22.969  52.054  2.061 
Active financiare derecunoscute (19.511)  (7.165)  (61.466)  66 
Schimbări datorate modificărilor ce nu au rezultat în urma 
derecunoașterii 5.683  9.383  41.678  (68) 

        
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări (5)  (227)  (10.111)  (153) 
Diferențe valutare și alte modificări 232  221  1.037  125 
        
Sold la 31 decembrie 2020 59.351  43.063  122.097  10.728 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 

Mișcările expunerilor din afara bilanțului privind compensațiile pentru pierderi ale Băncii sunt rezumate după cum urmează: 

 
 Stage 1  Stage 2  Stage 3  POCI 
        
Sold la 1 ianuarie 2021 1.277  730  602  - 
Transfer la stadiul 1 2.068  (897)  (1.171)  - 
Transfer la stadiul 2  (59)  273  (214)  - 
Transfer la stadiul 3  (28)  (79)  107  - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor (1.750)  554  1.650  - 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări -  -  -  - 
Diferențe valutare și alte modificări 14  3  (12)  - 
 
Sold la 31 decembrie 2021 1.522  584  962  - 

 
 Stage 1  Stage 2  Stage 3  POCI 

        
 
Balance 01.01.2020 1.646  137  1.715   
Sold la data achiziției Bank Leumi -  -  -  - 
Transfer la stadiul 1 179  (40)  (139)  - 
Transfer la stadiul 2  (117)  143  (26)  - 
Transfer la stadiul 3  (3)  (1)  4  - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor (429)  491  (955)  - 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări -  -  -  - 
Diferențe valutare și alte modificări 1  -  3   
 
Balance 31.12.2020 1.277  730  602  - 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.1. Riscul de credit (continuare) 
 
Mișcările expunerilor la sold ale activelor financiare ale Băncii sunt rezumate după cum urmează: 
 

  Stage 1  Stage 2  Stage 3  POCI 

         
Expunere brută la 31 Decembrie 2020  3.129.553  570.186  203.478  44.223 
         

Modificări în valoarea brută         

Transfer la stadiul 1   (161.769)  135.140  25.794  835 

Transfer la stadiul 2   139.507  (240.837)  101.105  225 

Transfer la stadiul 3   6.895  9.413  (19.033)  2.725          
Active financiare noi acordate sau cumpărate  1.196.135  99.224  9.639  - 
Active financiare derecunoscute  (643.103)  (96.170)  (39.471)  - 

Schimbări datorate modificărilor ce nu au rezultat 
în urma derecunoașterii 

 (271.116)  (42.066)  (21.405)  4.291 
         
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  -  (2.103)  (42.642)  (23.094) 

Diferențe valutare și alte modificări  25.344  6.306  4.867  873 
         
Expunere brută la 31 Decembrie 2021  3.446.924  413.615  222.332  30.078 

         

Pierderi aștepate la 31 Decembrie 2021  (35.602)  (27.041)  (135.096)  (5.025) 

         

Valoare contabilă la 31 Decembrie 2021  3.411.322  386.574  87.236  25.053 

 
 

32.2. Riscul de piață  
 
Riscul de piață reprezintă posibilitatea unor pierderi din elemente bilanțiere şi din afara bilanțului datorate variaţiilor negative a 
preţurilor de piaţă (cum ar fi, de exemplu, prețul acțiunilor, variația ratelor dobânzilor şi ale cursului de schimb valutar). 
 
Banca are politici și proceduri clar definite pentru a asigura gestionarea activă a riscului de piață. Banca dispune de sisteme adecvate 
pentru măsurarea și evaluarea riscului de piață, ținând cont de provocările actuale din domeniul reglementărilor și din mediul bancar. 
 
Banca aplică tehnici general acceptate pentru evaluarea riscului de piaţă, cum ar fi indicatorii de senzitivitate, analiza GAP şi indicatorii 
VaR („Valoarea la risc”). 
 
Parametrii de calcul ai senzitivităţii 

 
Senzitivitatea la rata dobânzii se determină prin intermediul raportului IR Gap (Interest Rate Gap) calculat în termen de durată şi 
transpus în impact potenţial asupra capitalului. Având în vedere fluctuațiile ratelor dobânzii din anul anterior, precum şi analizele şi 
prognozele Direcției Trezorerie, rata dobânzii poate varia între 100 ± p.p. 
 
Senzitivitatea faţă de cursul de schimb: calcul pe baza poziţiilor deschise în valută. 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.2. Riscul de piață (continuare) 
 
Reforma IBOR 
 
La 31 decembrie 2021, publicarea ratelor LIBOR CHF, GBP, JPY pentru toate perioadele și a ratelor LIBOR USD pentru perioadele de 1 
săptămână și 2 luni a fost încetată. Ratele LIBOR rămase în USD reprezentând perioadele mai lichide (overnight, 1 lună, 3 luni, 6 luni, 
12 luni) vor înceta la 30 iunie 2023. 
 
ARR-urile care înlocuiesc LIBOR sunt rate overnight. Există diferențe semnificative între LIBOR și ARR. LIBOR este o „rată pe termen” 
publicată la începutul unei perioade de împrumut cu un anumit termen (cum ar fi 3 luni), adică este „perspectivă”. ARR-urile sunt, în 
general, rate „retrospective” peste noapte care rezultă din tranzacții reale. Următoarele ARR sunt în vigoare pentru monedele 
respective: 

· SOFR (Secured Overnight Financing Rate) pentru USD; 
· SONIA (Sterling Overnight Index Average) pentru GBP; 
· SARON (Swiss Average Rate Overnight) pentru CHF; 
· TONAR (Rata medie peste noapte în Tokyo) pentru JPY. 

 
Având în vedere reformele de referință la nivel mondial și introducerea ratelor de risc liber (tranziția IBOR), Banca este expusă unei 
rate limitate a dobânzii provenite din expunerile în USD (cu activele în USD reprezentând mai puțin de 4% din activele totale), deoarece 
împrumută fonduri în principiu la dobândă fixă și acordă împrumuturi atât la dobândă fixă, cât și la dobândă variabilă. 
 

32.3. Riscul valutar 
 
Banca este expusă la efectele fluctuaţiei ratelor de schimb valutar asupra poziţiei sale financiare şi a fluxurilor de numerar pentru 
principalele monede. Banca stabileşte limite privind nivelul de expunere în funcţie de monedă pentru poziţiile overnight şi intra-day, 
care sunt monitorizate zilnic.   
 
În ceea ce priveşte riscul schimbului valutar, Banca a stabilit un sistem bazat pe limite monitorizate zilnic de către Divizia de 
Administrare Riscuri. Limitele monitorizate includ: 

- o limită a poziţiei agregate nete în decursul aceleași zile; 
- o limită a poziţiei în decursul aceleași zile pentru fiecare valută autorizată;  
- o limită a poziţiei agregate nete overnight; 
- o limită a poziţiei overnight pentru fiecare valută autorizată; 
- o notificare și limită zilnică stop pierdere; 
- o notificare și o limită lunară stop pierdere. 

 
În scopul cuantificării riscului de schimb valutar Banca utilizează metodologia Valorii la risc. Valoarea la risc (VAR) reprezintă o estimare 
a pierderii maxime potențiale pentru un orizont de timp pre-specificat, cu un anumit nivel de încredere statistică. Acești doi parametri 
VaR reprezintă 10 zile - orizontul de timp și 99% - nivel de încredere. 
 
Conform indicatorului Valoarea la risc (VAR), în decembrie 2021, pierderea maximă estimată pentru un orizont de timp de 10 zile ca 
urmare a volatilității valutare este 0,352 milioane RON în condiții normale și 0,784 milioane RON în condiții de criză (decembrie 2020: 
0,352 milioane RON în condiții normale și 0,784 milioane RON în condiții de criză). 
 
Analiza de senzitivitate 

 
         Efect asupra contului de 

profit sau pierdere 
          Efect asupra contului de 

profit sau pierdere 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

    
EUR +3.332 / -3.332  -1.947 / +1.947 
USD -7.891 / +7.891  -10.792 / +10.792 
CHF +31.531 / -31.531  +36.066 / -36.066 
OTH +393 / -393  +867 / -867 
 
TOTAL curs de  schimb (± 20%) +27.364 / -27. 364 

 
+24.194 / -24.194 

 
La 31 decembrie 2021, în cazul în care leul s-ar fi depreciat cu 20% în raport cu alte valute relevante (celelalte variabile fiind menținute 
constante), profitul net al anului ar fi fost cu 27.364 mii RON mai mare (31 decembrie 2020: 24.194 mii RON mai mare). Majoritatea 
activelor și datoriilor în valută sunt denominate în EUR. 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.3. Riscul valutar (continuare) 
 
Tabelul următor prezintă expunerea Băncii la riscul valutar la datele de raportare. În tabel sunt incluse activele și datoriile Băncii la valorile contabile, clasificate în funcție de valută. 
 

31 decembrie 2021      RON        EUR       USD     CHF     Other        Total 
            
Casa și disponibilități la Banca Centrală 478.016  313.114  11.559  4.538  1.935  809.162 
Instrumente financiare derivate 285  -  -  -  -  285 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau 

pierdere  - 
 

100,150 
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,150 
Sume datorate de la alte bănci 13.877  254.744  213.636  4.460  34.399  521.116 
Investiții în instrumente de datorie 879.775  374.717  27.098  -  -  1.281.590 
Credite și avansuri acordate clienților  2.470.194  1.249.241  5.323  185.044  383  3.910.185 
Alte active financiare 14.849  1.542  -  262  -  16.653 
 
Total active 3.856.996 

 
2.293.508 

 
257.607 

 
194.304 

 
36.717 

 
6.639.141 

            
31 decembrie 2021            
            
Datorii din instrumente financiare derivate 4.041  -  -  -  -  4.041 
Depozite de la bănci 267.373  213.722  5.308  6.477  28  492.908 
Depozite de la clienți 2.949.041  1.859.326  290.171  30.065  34.381  5.162.984 
Împrumuturi subordonate -  198.047  -  -  -  198.047 
Alte datorii financiare 40.569  5.361  1.592  91  345  47.958 
 
Total datorii 3.261.024 

 
2.276.456 

 
297.071 

 
36.633 

 
34.754 

 
5.905.938 

            
Poziţia financiară bilanţieră netă 595.972  17.052  (39.455)  157.671  1.963  733.203 
            
Poziția extrabilanţieră netă (9.899)  92.187  (10.148)  (95.841)  -  (23.701) 
            
Poziția valutară netă 586.073  109.239  (49.603)  61.830  1.963  709.502 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.3. Riscul valutar (continuare) 
 

31 decembrie 2020 RON  EUR  USD  CHF  Other  Total 
            
Casa și disponibilități la Banca Centrală 435.271  351.287  11.288  8.139  5.883  811.868 
Instrumente financiare derivate 72  -  -  -  -  72 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit sau 

pierdere  - 
 

82.148 
 

- 
 

- 
 

- 
 

82.148 
Sume datorate de la alte bănci 19.534  272.126  277.625  7.472  10.169  586.926 
Investiții în instrumente de datorie 1.258.237  542.225  25.763  -  -  1.826.225 
Credite și avansuri acordate clienților  2.092.174  1.407.876  7.475  204.672  4  3.712.201 
Alte active financiare 11.909  2.259  225  22  -  14.615 
 
Total active 3.817.197 

 
2.657.921 

 
322.376 

 
220.505 

 
16.056 

 
7.034.055 

            
31 decembrie 2020            
            
Datorii din instrumente financiare derivate 11.665  -  -  -  -  11.665 
Depozite de la bănci 228.376  397.327  4.299  7.274  7  637.283 
Depozite de la clienți 2.999.804  2.062.556  370.758  32.722  11.689  5.477.529 
Împrumuturi subordonate -  194.898  -  -  -  194.898 
Alte datorii financiare 36.619  6.106  1.264  186  29  44.204 
 
Total datorii 3.273.855 

 
2.660.887 

 
376.321 

 
40.182 

 
11.725 

 
6.362.970 

            
Poziţia financiară bilanţieră netă 543.342  (2.966)  (53.960)  180.300  4.331  671.085 
            
Poziția extrabilanţieră netă 115.945  (15.609)  82.501  (192.697)  9.725  (135) 
            
Poziția valutară netă 659.287  (18.575)  28.556  (12.374)  14.056  670.950 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 

32.4. Riscul de rată a dobânzii în evidențele bancare 
 
Riscul ratei dobânzii asupra fluxului de numerar este riscul ca fluxurile de numerar viitoare ale unui instrument financiar să fluctueze 
datorită schimbărilor ratei dobânzii pe piaţă. Riscul ratei dobânzii asupra valorii juste este riscul ca valoarea unui instrument financiar 
să fluctueze datorită variațiilor ratelor de dobânda din piaţă. Banca este expusă riscurilor generate de fluctuaţiile ratei dobânzii pe 
piaţă, atât în ceea  ce priveşte valoarea justă, cât şi fluxul de numerar. Marjele de dobândă pot creşte ca urmare a unor astfel de 
modificări, dar pot diminua profitul sau crea pierderi în cazul în care au loc mişcări neprevăzute. Banca stabileşte limite asupra 
nivelului de neconcordanţă a ajustării ratei de dobândă ce poate fi asumată, aceasta fiind monitorizată zilnic. 
 
Banca cuantifică și monitorizează riscul ratei dobânzii prin calcularea unui set de măsuri de risc, cum ar fi PV01 pentru portofoliile de 
obligațiuni clasificate ca FVOCI, PV100, PV100 pentru elementele bilanțiere și extra-bilanțiere, câștigul la risc (EaR) și Durata Gap 
(DGap) pentru portofoliul bancar.  
 
PV01 este un coeficient de senzitivitate care cuantifică variația valorii de piață a unui instrument financiar datorită unei mici modificări 
a ratelor dobânzii cu un punct de bază. Banca îl folosește pentru a măsura riscul ratei dobânzii din portofoliul de obligațiuni. Pentru a 
controla acest risc, Banca a stabilit un nivel delimitat pentru portofoliul PV01 care este monitorizat în cadrul sistemului limită. 
 
În plus față de măsurile de risc, Divizia de Administrare Riscuri monitorizează un set de limite impuse pe plan intern pentru portofoliul 
său de obligațiuni. Aceste limite se referă la expunerea maximă deschisă pe valute, scadența maximă, senzitivitate (durata modificată 
a portofoliului) și pierderi zilnice și lunare. 
 
PV100 este un coeficient de senzitivitate care măsoară impactul unei deplasări paralele a curbelor de randament cu 100 bps asupra 
valorii actualizate a activelor și pasivelor băncii. La 31 decembrie 2021, PV100 era 17,98 milioane RON la nivelul Băncii, în limita 
internă de 8 milioane EUR în echivalent RON (46% limita internă utilizată). 
 
EaR (câștigul la risc) arată efectul modificării ratei dobânzii asupra venitului net din dobânzi (pe o perioadă de un an), atât pentru 
portofoliul de tranzacții, cât și pentru cel bancar. La 31 decembrie 2021, EaR a fost calculat la 2,4 milioane RON la nivelul Băncii, 
reprezentând o utilizare de 16% a limitei interne (cu o valoare nominală de 3 milioane EUR în echivalent RON). 
 
DGap (durată GAP) - măsoară modificarea potențială a valorii economice a băncii datorită fluctuațiilor ratelor dobânzilor (200 bps). 
La 31 decembrie 2021, pierderile potențiale au fost de 24,9 milioane RON, reprezentând 4,7% din fondurile proprii.  
 
Analiza de senzitivitate 
 

 
         Efect asupra contului de 

profit sau pierdere 
           Efect asupra contului de 

profit sau pierdere 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

    
RON +22.354 / -22.354  +21.653 / -21.653 
EUR +11.777 / -11.777  +12.335 / -12.335 
USD +47 / -47  +76 / -76 
CHF +2.069 / -2 .069  +2.290 / -2.290 

    
TOTAL rata dobânzii (± 100 b.p.) +36.247 / -36.247  +36.354 / -36.354 

    

  
Efect asupra altor elemente ale 

rezultatului global 
 Efect asupra altor elemente ale 

rezultatului global 
 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
     

Efectul asupra activelor financiare FVTOCI  +15.152 / -15.152 
 

+29.485 / -29.485 
 
La 31 decembrie 2021, în cazul în care ratele dobânzii din piață s-ar fi apreciat cu 100 de puncte de bază, celelalte variabile fiind 
menținute constante, profitul net al anului al Băncii ar fi fost cu 15.152 mii RON mai mare (31 decembrie 2020: 36.354 mii RON mai 
mare).  
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.4. Riscul de rată a dobânzii în evidențele bancare (continuare) 
 
Tabelul de mai jos conține un rezumat al expunerii Băncii la riscurile ratei dobânzii. În tabel sunt incluse activele şi datoriile Băncii la valorile contabile, clasificate în funcţie de cea mai recentă dată dintre 
data modificării ratelor dobânzii şi data scadenței.  
 

La 31 decembrie 2021       Sub 1 lună 

 

     1 - 3 luni 

 

3 luni - 1 an 

 

   1 - 5 ani 

 

  Peste 5 ani 

 Nepurtătoare 
de dobândă 

(*) 

 

Total 

              
Active              
Casa şi disponibilități la Banca Centrală 607.011  -  -  -  -  202.151  809.162 
Credite și avansuri acordate băncilor 506.620  -  -  -  -  14.496  521.116 
Credite și avansuri acordate clienților 891.799  2.343.246  449.978  170.431  4.315  50.416  3.910.185 
Instrumente financiare derivate -  -  -  -  -  285  285 
Alte active financiare recunoscute la 
valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100.150 

 

100.150 
Investiții in instrumente de datorie -  236.087  321.389  710.165  -  13.949  1.281.590 
Titluri gajate - contracte repo -  -  -  -  -  -  - 
Alte active financiare -  -  -  -  -  16.653  16.653 
 
Total active financiare 2.005.430 

 
2.579.333 

 
771.367 

 
880.596 

 
4.315 

 
398.100 

 
6.639.141 

              
Datorii              
Depozite de la bănci 455.777  -  -  -  -  37.131  492.908 
Depozite de la client 3.703.774  595.423  772.631  75.040  6.721  9.395  5.162.984 
Instrumente financiare derivate -  -  -  -  -  4.041  4.041 
Datorii subordinate -  -  -  197.924  -  123  198.047 
Alte datorii financiare -  -  -  -  -  47.958  47.958 
 

Total datorii financiare 4.159.551 

 

595.423 

 

772.631 

 

272.964 

 

6.721 

 

98.648 

 

5.905.938 

              

Expunerea la riscul de rată a dobânzii (2.154.121)  1.983.910  (1.264)  607.632  (2.406)  299.452  733.203 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.4. Riscul de rată a dobânzii în evidențele bancare (continuare) 
 

At 31 decembrie 2020       Sub 1 lună 
 

     1 - 3 luni 
 

3 luni - 1 an 
 

   1 - 5 ani 
 

  Peste 5 ani 
 Nepurtătoare 

de dobândă (*) 
 

Total 

              
Active              
Casa şi disponibilități la Banca Centrală 617,240  -  -  -  -  194,628  811,868 
Credite și avansuri acordate băncilor 566,354  10,001  -  -  -  10,571  586,926 
Credite și avansuri acordate clienților 891,543  2,339,061  332,658  120,643  5,294  23,002  3,712,201 
Instrumente financiare derivate -  -  -  -  -  72  72 
Alte active financiare recunoscute la 
valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

82.148 

 

82.148 
Investiții in instrumente de datorie -  319,331  287,585  1,188,761  -  30,548  1,826,225 
Titluri gajate - contracte repo -  -  -  -  -  -  - 
Alte active financiare -  -  -  -  -  14,614  16.614 
 
Total active financiare 2,075,137 

 
2,668,393 

 
620,243 

 
1,309,404 

 
5,294 

 
335,583 

 
7,034,055 

              
Datorii              
Depozite de la bănci 347,780  -  288,900  -  -  603  637,283 
Depozite de la client 3,329,412  773,774  1,313,707  43,782  5,829  11,025  5,477,529 
Instrumente financiare derivate -  -  -  -  -  11,665  11,665 
Datorii subordinate -  -  -  194,776  -  122  194,898 
Alte datorii financiare -  -  -  -  -  41,595  41,595 
 
Total datorii financiare 3,677,192 

 
773,774 

 
1,602,607 

 
238,558 

 
5,829 

 
65,010 

 
6,362,970 

              
Expunerea la riscul de rată a dobânzii (1,602,055)  1,894,619  (982,364)  1,070846  (535)  290,573  671,084 

 

(*) Valoarea cuprinde expuneri ale clienților aflați în insolvență sau faliment pentru care, în concordanță cu prevederile legale, dobânda nominală nu mai este percepută. 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 

32.5. Riscul de lichiditate  
 
Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor al apariției unui impact negativ asupra profiturilor și a capitalului, determinat de 
incapacitatea Băncii de a-și îndeplini obligațiile sale atunci când acestea devin scadente. Consecința poate fi neîndeplinirea obligațiilor 
față de deponenți și neîndeplinirea angajamentelor de creditare. 
 
Banca este expusă cererilor zilnice privind decontarea în numerar a depozitelor overnight, conturilor curente, depozitelor la termen, 
tragerilor de împrumuturi şi garanţii. Banca nu păstrează resurse monetare pentru a putea onora toate aceste obligaţii, experienţa 
indicând că un nivel minim de reinvestire a fondurilor scadente poate fi prevăzut cu un nivel suficient de certitudine. 
 
Banca stabilește limite privind nivelul minim al fondurilor necesare în vederea onorării unor astfel de cereri şi nivelul minim al 
facilităţilor interbancare şi altor împrumuturi care trebuie să fie disponibile pentru a acoperi retrageri la nivele de cerere neprevăzute. 
 
Riscul de lichiditate este monitorizat şi din perspectiva cerinţelor BNR, iar indicatorii de lichiditate raportați au fost în conformitate 
cu cerințele BNR la 31 decembrie 2021: 
 

- Indicatorul de lichiditate -1,66 pentru Bancă, limita stabilită de Banca Centrală fiind de 1; 
- Rata de acoperire a lichidității (LCR) 1M – 2,25 pentru Bancă, mult peste limita de 1 stabilită de Banca Centrală; 
- Raport net de finanțare stabil (NSFR) 1Y – 1,75 pentru Bancă, spre deosebire de limita de 1 
- Indicatorul de lichiditate imediată – 41,87% pentru Bancă, peste limita internă de 27% 
- Datorii nete interbancare – 321,9 pentru Bancă, spre deosebire de limita internă de sub 485 m. 

 
Procesul de management al lichidităţii, aşa cum este acesta desfăşurat de Bancă şi monitorizat de Direcția Trezorerie și Piețe 
Financiare și de Departamentul Administrare Riscuri, cuprinde: 
 
- finanţare zilnică, prin monitorizarea fluxurilor viitoare de numerar în diferite valute și pe total pentru a se asigura că sunt 

îndeplinite cerinţele. Aceasta include completarea fondurilor pe măsură ce acestea ajung la scadenţă sau sunt împrumutate 
clienților. Banca menţine o prezenţă activă pe pieţele internaţionale pentru a putea facilita acest lucru; 
 

- menţinerea unui portofoliu de active cu grad ridicat de lichiditate, care pot fi uşor transformate în lichidități, ca mijloc de 
protecţie împotriva oricărei blocări neprevăzute a fluxului de numerar; 
 

- monitorizarea indicatorilor de lichiditate în raport cu cerinţele interne şi de reglementare;   
 

- efectuarea periodică a testelor de stres pentru lichiditate; 
 

- stabilirea planurilor de finanțare ce urmează a fi aplicate în cazul unei crize de lichiditate și testarea lor periodică; 
 
- monitorizarea costului fondurilor împrumutate băncii și a factorilor care conduc la  scăderea/creșterea acestora; și 
 
- administrarea concentrării și profilului scadenței datoriilor. 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.5. Riscul de lichiditate (continuare) 
 
a) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare nederivate 

 
Tabelul de mai jos prezintă fluxurile de numerar neactualizate ce trebuie plătite de către Bancă pentru obligaţiile financiare nederivate în funcţie de scadențele lor contractuale.  
 

La 31 decembrie 2021            
            

Datorii financiare 
Sub 

     1 lună 
 

1 - 3 luni 
 

3 luni - 1 an 
 

1 - 5 ani 
 Peste 

 5 ani 
 

Total 
Depozite de la bănci            
Depozite de la clienți 492.908  -  -  -  -  492.908 
Datorii subordonate 3.492.492  812.624  760.481  76.572  8.977  5.151.146 
Alte datorii financiare 123  2.652  8.328  203.476  -  214.579 
Angajamente de creditare 22.736  11.551  15.728  646  45  50.706 
Scrisori de garanție şi acreditive 41.534  4.491  21.431  999  735  69.190 
 
Total datorii financiare 12.647 

 
27.114 

 
46.424 

 
58.123 

 
1.013 

 
145.321 

 
Total active financiare 4.062.440 

 
858.432 

 
852.392 

 
339.816 

 
10.770 

 
6.123.850 

 
Poziția netă 2.221.317 

 
369.222 

 
1.212.494 

 
2.076.734 

 
951.188 

 
6.830.955 

 
Lichiditate cumulată (deficit)/surplus (1.841.123) 

 
(489.210) 

 
360.102 

 
1.736.918 

 
940.418 

 
707.105 

 (1.841.123)  (2.330.333)  (1.970.231)  (233.313)  707.105   
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.5. Riscul de lichiditate (continuare) 
 
a) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare nederivate (continuare) 
 

La 31 decembrie 2020            

 
Sub 

     1 lună 
 

1 - 3 luni 
 

3 luni - 1 an 
 

1 - 5 ani 
 Peste 

 5 ani 
 

Total 
Datorii financiare            
Depozite de la bănci 347.819  -  291.441  -  -  639.260 
Depozite de la clienți 3.330.415  793.334  988.892  395.969  14.350  5.522.960 
Datorii subordonate 1.027  1.782  8.306  211.237  -  222.352 
Alte datorii financiare 20.421  13.510  10.273  -  -  44.204 
Angajamente de creditare 5.493  17.890  60.412  43.031  15  126.841 
Scrisori de garanție şi acreditive 103.756  6.497  5.411  -  -  115.664 
 
Total datorii financiare 3.808.931 

 
833.013 

 
1.364.735 

 
650.237 

 
14.365 

 
6.671.281 

 
Total active financiare 1.232.293 

 
490.190 

 
1.039.085 

 
2.687.373 

 
2.095.517 

 
7.544.458 

 

Poziția netă (2.576.638) 

 

(342.823) 
 

(325.650) 
 

2.037.136 

 

2.081.152 

 

873.177 
 

Lichiditate cumulată (deficit)/surplus (2.588.546) 

 

(2.919.461) 
 

(3.245.111) 
 

(1.217.975) 

 

873.177 

 

- 
 
Banca are o poziție scurtă netă mai mică de 3 luni datorită maturității scurte a depozitelor clienților. Banca nu păstrează resurse monetare pentru a putea onora toate aceste obligaţii, experienţa 
indicând că un nivel minim de reinvestire a fondurilor scadente poate fi prevăzut cu un nivel ridicat de certitudine; pe baza istoricului aferent prelungirilor depozitelor de către clienţi Banca consideră 
în mod rezonabil aceste surse de finanțare ca fiind stabile. Mai mult decât atât, Banca are suficiente limitări contractuale  în vigoare cu alte bănci care îi permit să-și gestioneze deficitul pe termen scurt. 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.5. Riscul de lichiditate (continuare) 
 
b) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare derivate 
 
Tabelul de mai jos analizează la data bilanţului, instrumentele financiare derivate care vor fi compensate la o bază brută (contracte 
forward şi swap pe curs de schimb) pe baza perioadei rămase conform contractului. 

 
Plăţile totale (ieşirile) şi încasările totale (intrările) pentru fiecare tip de instrument derivat şi pentru fiecare grup de scadenţă sunt 
prezentate la valorile lor contractuale neactualizate. 

 
Instrumente derivate deţinute pentru tranzacţionare 
 
Derivate pe cursul de schimb și swap pe rata dobânzii 
 

           

  
Sub 

     1 lună 
 1 - 3 luni  3 - 6 luni  Peste 6  

luni 
 Total 

31 decembrie 2021               
Instrumente derivate 
decontate la valoarea brută:   

    
  

 
  

 
  

   Ieșiri (66.081)  -  -  (286.096)  (352.177) 
   Intrări 65.510  -  -  -  65.510 
          
          
           

  
Sub 

     1 lună 
 1 - 3 luni  3 - 6 luni  Peste 6  

luni 
 Total 

31 decembrie 2020          
Instrumente derivate 
decontate la valoarea brută:  

   
 

 
 

 
 

   Ieșiri -  (49.089)  -  (237.664)  (286.753) 
   Intrări 39.099  -  -  -  39.099 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 

32.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare 
 

La 31 decembrie 2021 

Active financiare 
la valoarea justă 

prin contul de 
profit 

   și pierdere 
(obligatoriu) 

 
Active financiare 
la valoarea justă 

prin contul de 
profit 

   și pierdere 
(desemnat) 

 Instrumente de 
datorie la 

valoarea justă 
prin alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

 Instrumente de 
capitaluri proprii 
la valoarea justă 

prin alte 
elemente ale 

rezultatului 
global 

 

Cost amortizat 

 

Total 
   -         
Numerar și solduri la Banca Centrală -  -  -  -  809.162  809.162 
Sume datorate de alte bănci -  -  -  -  521.116  521.116 
Investiții  -  -  577.769  1.353  702.468  1.281.590 
Credite și avansuri acordate clienților -  -  -  -  3.910.185  3.910.185 
Active financiare derivate 285  -  -  -  -  285 
Active financiare recunoscute la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere 100.150 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100.150 

Alte active financiare -  -  -  -  16.653  16.653 
 
Total active financiare 100.435 

 
 

 
577.769 

 
1.353 

 
5.959.584 

 
6.639.141 

            
Depozite de la bănci -  -  -  -  492.908  492.908 
Depozite de la clienți -  -  -  -  5.162.984  5.162.984 
Datorii financiare derivative 4.041  -  -  -  -  4.041 
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justă prin contul de profit sau pierdere - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
198.047 

 
198.047 

Datorii subordonate -  -  -  -  -  - 
Alte datorii financiare -  -  -  -  47.958  47.958 
 
Total datorii financiare 4.041 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.901.897 

 
5.905.938 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 

Investiții în instrumente de datorie                 
               

31 decembrie 2021 
Instrumente de 

datorie evaluate 
obligatoriu la 

valoarea justă prin 
contul de profit 

sau pierdere 

 Instrumente de 
datorie 

desemnate la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit sau 
pierdere la 

recunoașterea 
inițială 

 

Instrumente de 
datorie la 

valoarea justă 
prin alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

 

Instrumente de 
capitaluri proprii 
la valoarea justă 

prin alte elemente 
ale rezultatului 

global 

 

Instrumente de 
datorie la cost 

amortizat 

 

Total 
 
Titluri de stat - 

 
- 

 
577.768 

 
- 

 
702.544 

 
1.280.312 

 - în RON  -  -  302.301  -  576.336  878.637 
 - în EUR -  -  248.368  -  126.208  374.577 
 - în USD -  -  27.098  -  -  27.098 
            
Instrumente de capitaluri proprii -  -  -  1.355  -  1.355 
 - în RON  -  -  -  1.198  -  1.198 
 - în EUR -  -  -  157  -  157 
            
Total investiții în instrumente de datorie la 
31 decembrie 2021 (valoare justă sau 
valoare justă brută) - 

 

- 

 

577.768 

 

1.355 

 

702.544 

 

1.281.667 
            
Ajustări pentru pierderi de credit -  -  -  -  (75)  (75) 
 - în RON  -  -  -  -  (59)  (59) 
 - în EUR -  -  -  -  (16)  (16) 
            
Total investiții în instrumente de datorie la 
31 decembrie 2021 (valoare contabilă) - 

 
- 

 
577.768 

 
1.355 

 
702.469 

 
1.281.592 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 

La 31 decembrie 2020 

Active financiare 
la valoarea justă 

prin contul de 
profit 

   și pierdere 
(obligatoriu) 

 
Active financiare 
la valoarea justă 

prin contul de 
profit 

   și pierdere 
(desemnat) 

 Instrumente de 
datorie la 

valoarea justă 
prin alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

 Instrumente de 
capitaluri proprii 
la valoarea justă 

prin alte 
elemente ale 

rezultatului 
global 

 

Cost amortizat 

 

Total 
   -         
Numerar și solduri la Banca Centrală -  -  -  -  811.868  811.868 
Sume datorate de alte bănci -  -  -  -  586.926  586.926 
Investiții  -  -  1.302.081  1.353  522.791  1.826.225 
Credite și avansuri acordate clienților -  -  -  -  3.712.201  3.712.201 
Active financiare derivate 72  -  -  -  -  72 
Alte active financiare recunoscute la valoare justă 
prin contul de profit sau pierdere 82.148 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
82.148 

Alte active financiare -  -  -  -  14.615  14.615 
 
Total active financiare 82.220 

 
- 

 
1.302.081 

 
1.353 

 
5.648.401 

 
7.034.055 

            
Depozite de la bănci -  -  -  -  637.283  637.283 
Depozite de la clienți -  -  -  -  5.477.529  5.477.529 
Datorii financiare derivative 11.665  -  -  -  -  11.665 
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justă prin contul de profit sau pierdere - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Datorii subordonate -  -  -  -  194.898  194.89 
Alte datorii financiare -  -  -  -  41.595  41.595 
 
Total datorii financiare 11.665 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6.351.305 

 
6.362.970 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 

Investiții în instrumente de datorie                 
               

31 decembrie 2020 
Instrumente de 

datorie evaluate 
obligatoriu la 

valoarea justă prin 
contul de profit 

sau pierdere 

 Instrumente de 
datorie 

desemnate la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit sau 
pierdere la 

recunoașterea 
inițială 

 

Instrumente de 
datorie la 

valoarea justă 
prin alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

 

Instrumente de 
capitaluri proprii 
la valoarea justă 

prin alte elemente 
ale rezultatului 

global 

 

Instrumente de 
datorie la cost 

amortizat 

 

Total 
 
Titluri de stat - 

 
- 

 
1.302.081 

 
- 

 
522.835 

 
1.824.916 

 - în RON  -  -  906.672  -  350.406  1.257.078 
 - în EUR -  -  369.646  -  172.429  542.075 
 - în USD -  -  25.763  -  -  25.763 
            
Instrumente de capitaluri proprii -  -  -  1.353  -  1.353 
 - în RON  -  -  -  1.199  -  1.199 
 - în EUR -  -  -  154  -  154 
            
Total investiții în instrumente de datorie la 
31 decembrie 2020 (valoare justă sau 
valoare justă brută) - 

 

- 

 

1.302.081 

 

1.353 

 

522.835 

 

1.826.269 
            
Ajustări pentru pierderi de credit -  -  -  -  (44)  (44) 
 - în RON  -  -  -  -  (41)  (41) 
 - în EUR -  -  -  -  (3)  (3) 
            
Total investiții în instrumente de datorie la 
31 decembrie 2020 (valoare contabilă) - 

 
- 

 
1.302.081 

 
1.353 

 
522.791 

 
1.826.225 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 

Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 
    
Creanțe de despăgubire de la Piraeus Bank S.A. 100.150  82.148 
    
Total alte active/datorii financiare     
la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere 100.150  82.148 

 

32.7. Adecvarea capitalului 
 
Gradul de adecvare a capitalului şi nivelul reglementat al capitalului Băncii sunt monitorizate regulat de către structurile responsabile 
din Bancă, iar rapoartele privind această monitorizare sunt prezentate lunar către BNR. 
 
Autoritatea de supraveghere solicită ca fiecare bancă să deţină un nivel reglementat minim de capital în conformitate cu valoarea 
riscurilor pe care instituţia şi le asumă.   

 
Obiectivele principale ale Băncii privind capitalul sunt: 
 
- păstrarea capacităţii Băncii de a-şi continua fără restricţii operaţiunile, continuând astfel să furnizeze randamente şi 

beneficii acţionarilor săi; 
- menţinerea unei baze de capital puternice şi stabile pentru a putea oferi sprijin planurilor de afaceri ale Băncii. 
 
Pentru determinarea nivelului reglementat al capitalului, capitalul social trebuie să fie supus unor ajustări prevăzute de 
reglementările în vigoare, cum ar fi deducerea imobilizărilor necorporale şi a fondului comercial, deducerea profitului obţinut în urma 
reevaluării investiţiilor imobiliare, deducerea unei părţi a rezervei aferentă activelor financiare deținute prin alte elemente ale 
rezultatului global, deducerea distribuţiei propuse a dividendelor etc. 
Indicatorii prudențiali la 31 decembrie 2021 au fost prezentați astfel cum au fost incluși în raportarea de reglementare adresată Băncii 
Naționale a României. 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

    
Capital de nivel I 738.888  749.273 
 
Capital social 

 
1.246.880  

 
1.246.880 

 (94)  (94) 
Rezerve (ajustate cu impactul fiscal la momentul utilizării 

rezervelor) 
 

103.588  114.866 
Rezultatul reportat (615.281)  (542.295) 
Profit / (pierdere) aferent(ă) perioadei (*) 57.071  (70.766) 
Impactul adoptării IFRS 9 (măsuri tranzitorii) 18.542  50.289 
Deduceri (71.818)  (49.607) 

    
Capital de nivel II  59.150  97.121 

    
Total capital 798.038  846.394 

    
Active Ponderate la Risc:    
Elemente bilanțiere 3.363.627  3.590.675 
Elemente extrabilanțiere 84.589  59.836 

    
Total Active Ponderate la Risc 3.448.216  3.650.511 

    
Rata Fondurilor Proprii Totale (Basel II) 23,14%  23,19% 
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32 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 
 
32.7. Adecvarea capitalului (continuare) 
 
Începând cu ianuarie 2014, Banca calculează fondurile proprii conform Regulamentului Nr. 575/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și Regulamentul Băncii 
Naționale a României Nr. 5/20 decembrie 2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituțiile de credit.  
 
Banca a adoptat o abordare conservatoare în ceea ce privește impactul IFRS 9 prin aplicarea unor măsuri tranzitorii, eliminând 
impactul pe o perioadă de 5 ani. 
 
Pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2021, Banca a trebuit să mențină pe o bază individuală o rată totală de adecvare a 
capitalului de 17,52%, o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 14,27% și o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 11,82%, 
întrucât aceste rate sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 575 / 2013. 
 
Rata minimă a fondurilor proprii de bază de nivel I de 11.82% include: 
 
(i) rata minimă a fondurilor proprii de nivel I care trebuie să fie menţinută mereu conform articolului 92(1)(a) a Regulamentului 

575/2013 
 
(ii) rata fondurilor proprii de nivel I care trebuie să depăşească limita maximă conform articolului 16(2)(a) a Regulamenului 

1024/2013 
 
(iii) amortizor de capital, cerut în conformitate cu Articolul 129 din Directiva 2013/36/EU aşa cum a fost transpus în legislaţia 

naţională; şi 
 
(iv) amortizorul de risc sistemic prevăzut la articolul 131 Dir. 2013/36 / EU, astfel cum este pusă în aplicare în legislația națională 

a României. 
 

32.8. Riscul fiscal  
 
Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare şi armonizare cu legislaţia Uniunii Europene. Totuşi, încă există 
interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând 
la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente. În România, exerciţiul fiscal 
rămâne deschis timp de 7 ani. Conducerea Băncii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare sunt adecvate, şi 
nu are cunoştinţă de niciun fel de circumstanţe care ar putea să dea naştere unei obligaţii materiale semnificative în această privinţă. 
 
În perioada august 2017- decembrie 2018, Piraeus Bank România SA a fost supusă unui audit fiscal efectuat de către Autoritatea 
Fiscală din România ce a avut în scop impozitul pe profit și dosarul de stabilire a prețurilor de transfer pentru perioada 01.01.2011 - 
31.12.2016. Auditul fiscal s-a încheiat cu stabilirea de obligații fiscale suplimentare semnificative pentru Bancă. Impactul principal a 
fost legat de derecunoașterea pierderii fiscale reportate de la ATE Bank România, în contextul tranzacției de divizare care a avut loc 
în 2013. În urma unei evaluări foarte atente a șanselor practice de a câștiga, Banca a decis să conteste rezultatul auditului fiscal. 
Ulterior, în conformitate cu prevederile IAS 12, Banca a recunoscut un activ fiscal incert de 41,7 milioane RON pentru care exista un 
litigiu in curs, iar la data situatiilor financiare acest litigiu nu este finalizat. 
 
Prețurile de transfer 
 
Legislația fiscală din România reglementează principiul prețurilor de transfer conform căruia tranzacțiile între companiile afiliate 
trebuie efectuate la valoarea de piață. Persoanele juridice înregistrate în România și angajate într-o relație comercială cu o entitate 
juridică afiliată trebuie să pregătească documentația necesară a prețurilor de transfer. Neprezentarea sau prezentarea incompletă a 
documentației prețurilor de transfer poate atrage plata de penalități, în plus, autoritățile fiscale pot avea o interpretare diferită a 
faptelor și tranzacțiilor față de cea a Băncii, motiv pentru care vor impune obligații fiscale suplimentare rezultate din ajustări ale 
prețurilor de transfer.  
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33 ANGAJAMENTE EXTRABILANȚIERE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE 
 
Angajamente de extindere a creditelor 
 
Banca a acordat linii de finanțare clienților care nu au fost folosite în totalitate. Valabilitatea acestor angajamente de extindere a 
creditelor nu depășește maturitatea contractuală.  
 
Banca are angajamente de extindere a creditelor, fie sub formă de credite aprobate, fie facilități de linii de creditare. Sumele 
prezentate în poziția de angajamente de extindere a creditelor sunt considerate finanțări care pot fi accesate de către clienți în orice 
moment, fără restricții.  
 
Scopul principal al acestor instrumente este de a asigura disponibilitatea fondurilor conform solicitărilor clienţilor. 
 
Garanţiile şi acreditivele de creditare, care constituie o asigurare irevocabilă că Banca va efectua plăţile în cazul în care un client nu-
şi poate îndeplini obligaţiile faţă de o terţă parte, sunt expuse aceluiaşi risc de credit ca şi creditele.  
 
Acreditivele documentare şi comerciale – reprezintă angajamente scrise din partea Băncii în numele unui client autorizând o terţă 
parte de a solicita Băncii plăţi până la concurenţa unei limite specificate conform unor anumiţi termeni şi condiţii– sunt acoperite de 
livrările de bunuri la care se referă şi, prin urmare, prezintă un risc mai mic decât un împrumut direct.  
 
Angajamentele aferente prelungirii creditului reprezintă părţi neutilizate din limitele creditului sub forma împrumuturilor, garanţiilor 
sau acreditivelor. Referitor la riscul de credit al angajamentelor de prelungire a creditului, Banca este expusă unei pierderi potenţiale 
în valoare egală cu suma totală a angajamentelor neutilizate. Totuşi, volumul probabil al pierderii este considerabil mai mic decât 
totalul angajamentelor neutilizate, având în vedere că majoritatea angajamentelor de extindere a creditului sunt condiţionate de 
respectarea de către clienţi a anumitor standarde specifice de credit. Banca monitorizează scadenţele angajamentelor de credit 
pentru că, în general, angajamentele pe termen lung prezintă un grad mai ridicat de risc de credit decât angajamentele de credit pe 
termen scurt. 
 
Angajamente de extindere a creditelor 
 

 
31 decembrie  

2021 
 31 decembrie  

2020 

    
Facilități de credit neutilizate: 892.501  773.580 
         Facilități de credit angajate 69.160  126.841 
         Facilități de credit neangajate 823.341  646.739 
Garanții financiare 115.248  86.943 
Scrisori de credit 139  461 
Minus provizioane (Nota 20) (2.790)  (2.289) 
Minus garanții în numerar  -  (1.745) 

    
Angajamente credite nete 1.005.098  858.950 

 
Mișcarea provizioanelor pentru angajamente de extindere a creditelor 
 

 
31 decembrie 

2021 
 31 decembrie 

2020 

    
Sold inițial provizion 2.288  1.713 

    
Provizioane noi înregistrate prin contul de profit sau pierdere (Nota 30) 6.948  1.647 
Sume neutilizate reluate (Nota 30) (6.358)  (1.072) 
Diferențe de curs (88)   

Sold final provizion 2.790 
  

2.289 
 
 



 
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2021 
(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

98 

33 ANGAJAMENTE EXTRABILANȚIERE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (CONTINUARE) 
 
Garanții de performanță 
 
Detalierea garanțiilor de performanță la 31 decembrie 2021, respectiv 31 decembrie 2020 este prezentată mai jos: 
 

 
31 decembrie  

2021 
 31 decembrie  

2020 
    
Scrisori de garanție –de bună execuție 26.084  24.791 
Scrisori de garanție –pentru licitații 3.478  3.104 
Alte scrisori de garanție 371  365 
Scrisori de garanție – scrisoare de confort -  - 
Minus provizioane (Nota 20) (279)  (320) 
Minus garanții în numerar (7.115)  (1.362) 
    
Garanții de performanță nete 22.539  26.578 

 
Mișcarea provizioanelor pentru garanțiile de performanță 
 

 
31 decembrie  

2021 
 31 decembrie  

2020 

    
Sold inițial provizion 317  1.785 

    
Provizioane noi înregistrate prin contul de profit sau pierdere (Nota 30) 630  482 

Sume neutilizate reluate (Nota 30) (766)  (1.950) 

Diferențe de curs 98   

Sold final provizion 279 
  

320 
 
Active gajate/restricționate 
 
Titlurile gajate pentru tranzacții repo sunt în valoare de 24.812 miiRON (31 decembrie 2020: 25.168 mii RON) – garanţii pentru 
operaţiunile Băncii prin Casa Română de Compensaţie şi Transfond.   
 
Plasamentele în valoare de 24.524 mii RON (31 decembrie 2020: 72.004 mii RON) reprezintă depozitele colaterale pentru tranzacţiile 
swap şi pentru activitatea de carduri. 
 
Angajamente la contractele de chirie neevaluate conform IFRS 16 
 
La contractele de închiriere pentru bancomate și sucursale care nu sunt evaluate conform IFRS 16 în baza avantajelor practice aplicate 
de Bancă, și în care Banca este locatarul, plăţile minime viitoare de chirie în baza unor contractelor de închiriere sunt următoarele: 
 

 31 decembrie  
2021 

 31 decembrie 
2020 

    
Mai puţin de 1 an 595  626 
Între 1 şi 5 ani 18  19 
    
Total 613  645 
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34 PREZENTAREA VALORII JUSTE  
 
Valorile juste ale activelor și datoriilor financiare 
 
Analiza de ierarhie a valorii juste a instrumentelor financiare înregistrate la valoarea justă 
 
Nivelul 1 – Include instrumente cotate pe piețe active pentru active sau datorii identice. Prețurile cotate trebuie să fie disponibile 
imediat și cu o regularitate suficientă, fiind determinate de o piață/index activ, reprezentând tranzacții actuale, efectuate în condiții 
normale de piață. 
 
Nivelul 2 – Include instrumente financiare evaluate printr-o tehnică de evaluare, unde toate intrările importante folosite în modelul 
de evaluare pot fi observate pentru un activ sau o datorie, fie direct (ex: prețuri), fie indirect (adică derivate din prețuri); și 
 
Nivelul 3 – Instrumente financiare evaluate printr-o tehnică de evaluare unde intrările importante nu sunt observabile pe piață (intrări 
neobservabile). 
 
Analiza în funcție de ierarhia valorii juste pentru instrumentele financiare evaluate la valoarea justă 
 

 31 decembrie 2021 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
     
Investiții în instrumente de datorie - 577.769 - 577.769 
Active financiare derivate - 285 - 285 
Active financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de 

profit sau pierdere - - 100.150 100.150 
Investiții de capitaluri proprii la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global  - - 1.353 1.353 
 
Total active - 578.054 101.503 679.557 

     
Datorii financiare derivative - 4.041 - 4.041 
 
Total datorii - 4.041 - 4.041 

 
 31 decembrie 2020 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
     
Investiții în instrumente de datorie - 1.302.081 - 1.302.081 
Active financiare derivate - 72 - 72 
active financiare recunoscute la valoarea justă prin contul de 

profit sau pierdere - - 82.148 82.148 
Investiții de capitaluri proprii la valoarea justă prin alte 

elemente ale rezultatului global  - - 1.353 1.353 
 
Total active - 1.302.153 83.501 1.385.654 

     
Datorii financiare derivative - 11.665 - 11.665 
 
Total datorii - 11.665 - 11.665 
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34 PREZENTAREA VALORII JUSTE (CONTINUARE) 
 
Instrumente financiare ce nu au fost prezentate în bilanț la valoarea justă 
 
Tabelul de mai jos prezintă valorile juste și valorile contabile ale acelor active și datorii financiare care nu au fost prezentate în bilanțul 
contabil al Băncii la valoarea lor justă. 
 

 31 decembrie 2021 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

     
Numerar și disponibilități la Banca Centrală 809.162 - - 809.162 
Titluri de investiții  - 696.326 - 696.326 
Credite și avansuri acordate băncilor - 521.116 - 521.116 
Credite și avansuri acordate clienților - - 4.153.799 4.153.799 
Alte active financiare - - 16.653 16.653 
 
Total active 809.162 1.217.442 4.170.452 6.197.056 

     
Depozite de la bănci - 492.908 - 492.908 
Depozite de la clienți - - 5.162.984 5.162.984 
Datorii subordonate - - 198.047 198.047 
 
Total datorii - 492.908 5.361.031 5.853.939 

 
 
 

 31 decembrie 2020 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3        Total 

     
Numerar și disponibilități la Banca Centrală 811.858 - - 811.858 
Titluri de investiții  - 522.791 - 522.791 
Credite și avansuri acordate băncilor - 586.926 - 586.926 
Credite și avansuri acordate clienților - - 3.935.190 3.935.190 
Alte active financiare - - 14.614 14.614 
 
Total active 811.858 1.109.717 3.949.804 5.871.389 

     
Depozite de la bănci - 637.283 - 637.283 
Depozite de la clienți - - 5.477.529 5.477.529 
Datorii subordonate - - 194.898 194.898 
 
Total datorii - 637.283 5.672.427 6.309.710 
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34 PREZENTAREA VALORII JUSTE (CONTINUARE) 
 
a. Sume datorate de alte bănci 
 
Sume datorate de alte bănci includ plasamente interbancare şi sume în curs de decontare. Valoarea justă a plasamentelor cu dobândă 
variabilă şi a depozitelor overnight este reprezentată de valoarea contabilă a acestora. Valoarea justă estimată a depozitelor 
purtătoare de dobândă fixă se bazează pe fluxurile de numerar actualizate, folosind rata dobânzii pe piaţa monetară pentru datorii 
cu un risc de credit şi o scadenţă rămasă similare. 
 
b. Credite și avansuri acordate clienților 
 
Creditele şi avansurile acordate clientelei sunt calculate net de provizioanele pentru depreciere. Valoarea justă estimată a creditelor 
şi avansurilor reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare estimate a fi primite. Fluxurile de numerar estimate sunt 
actualizate la rata de piaţă în vederea stabilirii valorii juste. 
 
c. Depozite şi împrumuturi contractate  
 
Valorile juste estimate ale depozitelor care nu au o scadenţă declarată, care includ depozite fără dobândă, sunt reprezentate de suma 
rambursată la cerere. Valoarea justă estimată a depozitelor cu dobândă fixă şi altor împrumuturi fără preţ cotat pe piaţă se bazează 
pe fluxurile de numerar actualizate utilizând rata dobânzii pentru datoriile noi cu scadenţă rămasă similară. 
 
Nu există diferențe semnificative între valoarea justă a depozitelor clienților și valoarea contabilă, costul amortizat se consideră că 
aproximează valorile juste ale acestora, întrucât o parte semnificativă a acestor elemente au scadențe pe termen scurt (a se consulta 
de asemenea Nota 33.5 pentru scadența depozitelor clienților) și au dobânzi care reflectă condițiile actuale de piață. 
 
Valoarea împrumutului subordonat se bazează pe rate ale dobânzii variabile, nu există diferenţe semnificative între valoarea justă şi 
valoarea contabilă. 
 
d. Titluri de plasament la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 
 
Valoarea justă a titlurilor de plasament este stabilită prin utilizarea unor tehnici de evaluare și modele dezvoltate intern. Acestea 
includ folosirea analizelor de fluxuri de numerar actualizate după determinarea unei curbe teoretice de randament zero şi prin 
aplicarea unei marje în vederea cuantificării riscului de lichiditate. Curba teoretică de randament zero este calculată prin folosirea 
preţurilor de piaţă furnizate de Reuters (preţul ofertei pentru obligaţiuni), determinând printr-o metodă recursivă curba de 
randament cu 9 puncte pentru RON şi 4 puncte pentru EUR care ar minimiza diferenţa dintre rezultatele obţinute şi preţurile pieţei. 
 
e. Activele și datoriile financiare derivate 
 
La 31 decembrie 2021, valoarea instrumentelor financiare derivate este calculată folosind ratele de dobândă Euribor/Libor pentru 
devize aşa cum sunt publicate pe Reuters. Ratele de dobândă pentru valuta locală sunt determinate pe baza ratelor de dobândă 
Euribor/Libor şi punctelor swap pentru EUR/RON care sunt preluate de pe Reuters şi calculate ca medie aritmetică a două din cele 
mai mari bănci din România. 
 
Conducerea Băncii consideră ratele publicate de cele două bănci ca fiind relevante, având în vedere mărimea și importanța lor pentru 
sistemul bancar românesc, precum și prezența lor activă pe piață. În consecință, se utilizează o medie aritmetică a celor două cotații 
care elimină efectul valorilor extreme. În plus, cele două bănci sunt parteneri importanți pentru Bancă. 
 
Pe baza punctelor swap, cursul de schimb spot EUR/RON și rata implicită Euribor/Libor aferente EUR/RON se obțin ratele necesare și 
ca urmare se calculează punctele swap aferente perechilor valutare USD/RON, CHF/RON, GBP/RON. 
 
În plus, aceste rate ale dobânzilor și cursurile de schimb aferente altor valute/RON, publicate de către BNR sunt utilizate pentru a 
determina punctele swap/forward care sunt utilizate pentru evaluarea instrumentelor swap/forward. 
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34 PREZENTAREA VALORII JUSTE (CONTINUARE) 
 
f. Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit sau pierdere („FVTPL”) 
 
Creanța de despăgubire față de Piraeus Bank S.A este evaluată printr-un raport de evaluare independent folosind standardul ANEVAR 
SEV 430 „Evaluare în scopuri de raportare financiară” (Standarde ANEVAR emise în 2020) și IFRS 13 „Evaluarea valorii juste” ca „prețul 
care ar fi primit pentru a vinde un activ sau plătit pentru a stinge o datorie într-o tranzacție în condițiile de pe piață la data evaluării”. 
Conform standardelor de evaluare ANEVAR, conceptul de valoare justă definit în IFRS este în concordanță cu conceptul de valoare de 
piață definit de standardele de evaluare. Conform Standardelor Internaționale de Evaluare, valoarea de piață este definită ca „suma 
estimată pentru care un activ sau o datorie ar trebui schimbată la data evaluării între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât 
într-o tranzacție în condiții de concurență, după un marketing adecvat în care părțile au avut fiecare a acţionat în cunoştinţă de cauză, 
prudent şi fără constrângere”. 
 
g. Investiții în capitaluri proprii  
 
Titlurile de capital la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global includ titluri cu o valoare contabilă de 
1.353 mii RON (31 decembrie 2020: 1.353 mii RON) care nu sunt tranzacţionate pe o piață activă. Datorită naturii pieţelor de capital 
locale, nu este disponibilă o valoare de piață pentru aceste titluri.  
 
Managementul nu poate estima valoarea justă a investițiilor Băncii în acțiuni la Biroul de Credit SA, Transfond SA, Casa de Compensare 
București SA, Fondul de Compensare a Investitorilor SA, SWIFT, Depozitarul Central. Titlurile sunt înregistrate la cost de 46 mii RON, 
326 mii RON, 3 mii RON, 2 mii RON, 150 mii RON, 398 mii RON.  Entitățile în care Banca a investit prin achiziționare de acțiuni nu și-
au publicat situaţiile financiare, acțiunile nu sunt cotate și valori recente în ceea ce privește prețul lor de tranzacționare nu sunt 
accesibile public.  
 
Conducerea nu intenționează să vândă aceste acțiuni în viitorul apropiat. 
 
 

35 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE  
 
Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Banca a efectuat tranzacții semnificative sau a avut solduri semnificative la 31 decembrie 
2021 și 31 decembrie 2020 este prezentată în continuare. 
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35 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (CONTINUARE) 
 
Conducerea Băncii este definită în conformitate cu cadrul de reglementare (OUG 99/2006 modificată și Regulamentul 5 /30 decembrie 2013) după cum urmează: membrii ai organului de conducere cu 
funcție de supraveghere (Consiliul de Administrație), membri ai organului de conducere (Comitetul de Direcție), conducerea superioară, conducerea de mijloc pentru diverse activități și persoanele 
cheie.  
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

 
Persoanele cheie 

din conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 
 Persoanele cheie 

din conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

        
Active          
Conturi curente la bănci - - -  - - - 
Plasamente la bănci - - -  - - - 
Credite acordate conducerii 2.935 - -  2.886 - - 
Instrumente financiare derivate - - -  - - - 
Investiții in filiale - - -  - - - 
Alte active - - -  - - - 
        
Total active 2.935 - -  2.886 - - 

     
   

Datorii     
   

Conturi curente și depozite de la bănci - - -  - - - 
Datorii din administrarea activelor (capital și dobândă) - - -  - - - 
Datorii către clienți - - -  - - - 
Datorii subordonate - - -  - - - 
Depozite ale conducerii 7.191 - -  10.478 - - 
Instrumente financiare derivate - - -  - - - 
Alte datorii - - -  - - - 
        
Total datorii 7.191 - -  10.478 - - 
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35 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (CONTINUARE) 
 
 

 31 decembrie 2021  31 decembrie 2020 

 
Persoanele cheie 

din conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 
 Persoanele cheie 

din conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

        
Venituri          
Dobânzi din credite 99 - -  70 - - 
Dobânzi din plasamente interbancare - - -  - - - 
Câștiguri nete aferente contracte swap - - -  - - - 
Alte venituri din comisioane - - -  4 -  
Alte venituri - - -  - - - 

        
Total venituri 99 - -  74 - - 

     
   

Cheltuieli     
   

Dobândă la depozitele clienților (24) - -  (85) (61) - 
Dobândă la depozitele altor Bănci - - -  - - - 
Cheltuieli cu salariile conducerii (24.143) - -  (25.300) - - 
Comisioane şi cheltuieli cu servicii  
   executate de terţi - - - 

 
- - - 

Cheltuieli cu comisioanele - - -  - - - 
Alte cheltuieli - - -  - - - 
        
Total datorii (24.167) - -  (25.385) (61) - 
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36 IMPACTUL COVID-19 
 
La 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că răspândirea coronavirus este o pandemie, iar la 16 martie 2020, 
Guvernul României a declarat instituirea stării de urgență. Ca răspuns la potențiala amenințare gravă pe care COVID-19 o prezintă 
pentru sănătatea publică, autoritățile guvernamentale române au luat măsuri pentru a limita răspândirea, prin introducerea de 
restricții la circulația transfrontalieră de persoane, restricții de intrare a turiștilor străini și de „închidere” a anumitor industrii, în 
așteptarea unor noi evoluții. În special, companiile aeriene și-au suspendat zborurile internaționale de pasageri în și din anumite țări 
afectate de COVID-19, școlile, universitățile, restaurantele, cinematografele, teatrele, muzeele și unitățile sportive, magazinele 
comerciale, cu excepția celor din industria alimentară, magazinelor alimentare și farmaciilor, au fost închise. În plus, principalii 
producători de automobile au decis să-și suspende operațiunile atât în România, cât și în alte țări din Europa. 
 
În cursul anului 2020, Consiliul Băncii Centrale Europene (BCE) a decis o serie de măsuri pentru a se asigura că băncile direct 
supravegheate își pot îndeplini în continuare rolul în finanțarea economiei reale, având în vedere efectele economice ale Covid-19. 
 

(a) Măsurile luate de Banca Centrală Europeană, de Autoritatea Bancară Europeană și Banca Națională a României  
 
În perioada 2020 și 2021, Consiliul de Administrație al Băncii Centrale Europene (BCE) a decis o serie de măsuri pentru a se asigura că 
băncile supravegheate  pot continua să își îndeplinească rolul în finanțarea economiei reale, având în vedere efectele economice ale 
Covid-19. .  
 
De asemenea, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a emis mai multe declarații pentru a explica o serie de aspecte interpretabile 
privind funcționarea cadrului prudențial în ceea ce privește clasificarea împrumuturilor aflate în incapacitate de plată, identificarea 
expunerilor restructurate și tratamentul contabil al acestora. Aceste clarificări contribuie la asigurarea coerenței și comparabilității în 
indicatorii de risc în întregul sector bancar al UE, care sunt cruciale pentru monitorizarea efectelor crizei actuale. 
 
 Aceste măsuri sunt detaliate în raportul de transparență (raportul Pilonului 3), publicat pe site-ul Băncii la secțiunea Rapoarte 
Financiare.  
 
În 2021 BNR a luat suplimentar următoarele măsuri: 

- După reducerea ratei de politică monetară cu un punct procentual (pp) în total în cursul anului 2020, BNR a finalizat ciclul 
de relaxare în ianuarie 2021 cu o ultimă reducere cu 0,25 pp până la 1,25%; 

- Ca urmare a diminuării incertitudinilor privind evoluțiile economice și financiare, Consiliul de Administrație al BNR a anunțat 
în luna martie că a aprobat calendarul ședințelor pe probleme de politică monetară pentru anul 2021, după ce acesta a fost 
suspendat în anul precedent, și au avut loc ședințe de politică monetară. oricand e necesar 
 
(b) Măsuri luate de Guvern 

 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 care impune băncilor să ofere moratoriu tuturor clienților afectați de Covid-19 a fost 
adoptată la 30 martie 2020, iar Normele de aplicare au fost adoptate la 6 aprilie 2020; aceasta acoperă o perioadă maximă de 9 luni 
de amânare a plății, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, la cererea clienților. 
 
Moratoriul a fost prelungit după sfârșitul anului 2020, până la 31 martie 2021 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 227 / 
30.12.2020), iar clienții aui putut sa își amâne rambursările până la 31 martie 2021, dar cu perioadă totală maximă de amânare de 9 
luni (cumulat cu ratele amânate în timpul primului moratoriu). 
 
Dobânzile acumulate în timpul moratoriului pentru toate împrumuturile, cu excepția împrumuturilor ipotecare acordate persoanelor 
fizice, au fost capitalizate și plata acestora a fost defalcată pe perioada împrumutului. Pentru împrumuturile ipotecare ale persoanelor 
fizice, dobânda considerată în perioada de suspendare a fost înregistrată drept creanță individuală, care urmează să fie recuperată în 
maximum 5 ani de la încheierea suspendării, fără a se aplica dobânzi, fiind garantată în procent de 100% de Ministerul de Finanțe, iar 
principalul a fost defalcat pe perioada prelungită a împrumutului. 
 
Din punct de vedere contabil, moratoriul legat de Covid-19 nu a determinat derecunoașterea expunerilor la credite, datorită faptului 
că valoarea actualizată netă a împrumutului nu este afectată semnificativ de această restructurare. Mai mult, având în vedere că 
dobânzile se vor acumula la plata întârziată, nu se așteaptă în general pierderi din modificare, cu excepția creditelor ipotecare pentru 
persoane fizice datorită diferitelor reguli legate de acumularea dobânzilor. 
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1. Mediul Macroeconomic 
 

Creșterea economică: 
În anul 2021, PIB-ul a avansat cu 5,9%, faţă de 2020, când a scăzut cu 3,9%, sub aşteptările pieţei, care au fost de 6-7% 
pentru tot anul 2021. Principala cauză a încetinirii economiei din ultimele trei luni din 2021 a fost reintroducerea 
restricţiilor în T4/2021, când economia a scăzut faţă de trimestrul anterior, iar produsul intern brut a înregistrat o 
creştere cu 2,2%, comparativ cu T4/2020. 
 
România atinge la sfârşitul lui 2021 un PIB de circa 1.190 miliarde lei, aproximativ 240 miliarde euro, un record istoric. 
În ciuda celei mai mari crize din ultimele decenii, PIB-ul României a crescut în 2021 cu 17 miliarde euro faţă de 2019 
(un an fast al economiei globale în care am avut PIB de 223 miliarde euro). PIB-ul în 2021 este cu 21 mld euro mai mare 
decât cel de anul trecut (218,9 mld euro) când a fost apogeul crizei economice provocate de pandemie. 
 
Vânzările din comerțul cu amănuntul, principala componentă a PIB au crescut în 2021 cu 7%. Creșterea s-a datorat 
vânzărilor de produse nealimentare (+7,8%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4,7%), iar al 
carburanţilor pentru autovehicule cu 7,4%.  
 
Producția industrială a crescut in anul 2021 față de anul anterior cu 7.1% an/an, datorită creşterilor înregistrate de 
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+11,3%) şi industria 
prelucrătoare (+7,0%), in timp ce industria extractivă a scăzut cu 2,3%. 
 

Contul Curent: 
România a încheiat 2021 cu un deficit de cont curent de 16,95 mld euro, cu 55% peste nivelul de 10,98 mld euro din 
2020, cea mai mare parte provenind din schimbul internaţional de bunuri, care a avut un deficit de 23 mld euro, cu 4,1 
mld euro peste anul anterior. 
 
Deficitul comercial al României a crescut la 2,34 mld EUR în decembrie 2021 de la 1,96 mld EUR în aceeași lună a anului 
precedent. Exporturile au crescut cu 28,7% față de anul 2020, până la 6,53 mld EUR, iar importurile au crescut cu 26,2%, 
până la 8,87 mld EUR. 
 
Datoria externă totală a României, publică şi privată, a crescut în 2021 cu 7,44 mld euro, la un total de 134,2 mld euro. 
Din volumul total, la 31.12.2021 datoria externă pe termen lung a însumat 97 mld. euro (72,3% din totalul datoriei 
externe), în creştere cu 3,7% faţă de decembrie 2020, iar datoria externă pe termen scurt a fost de 37,2 mld. euro 
(27,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 11,9%. 
 
La 31 decembrie 2021, datoria publică directă a fost de 57,9 mld euro, în creştere cu 679 mil. euro faţă de finalul anului 
trecut, când a înregistrat valoarea de 57,3 mld euro. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată 
la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2021 a fost de 82,3%, comparativ cu 90,3% la 31 
decembrie 2020. 
 
Investiţiile straine directe au crescut în 2021 cu 141,66%, la 7,25 mld de euro, comparativ cu 3.0 mld eur in anul 
anterior. Din totalul investițiilor străine directe, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au fost 
la valoarea netă de 5,77 mld de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 1,47 mld de euro. 
 
Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut în 2021, cu 43,8%, comparativ cu perioada 
similară din 2020, la 5.871 de unităţi. Cele 5.871 de societăţi noi aveau un capital social subscris în sumă totală de 42,4 
mil Eur, cu 85,1% mai mare faţă de cel al firmelor înmatriculate în 2020, de 22,9 mil Eur. La 31.12.2021, în România 
existau 236.847 societăţi cu participare străină la capitalul social. Valoarea capitalului subscris se situa la 57,1 mld Eur. 
 

Politica Fiscală: 
Bugetul consolidat a incheiat anul 2021 cu un deficit 6,72% din PIB, sub estimarea initiala de peste 7% din PIB. Deficitul 
a fost mai mic decât cel înregistrat în 2020, când a fost de 9,6% din PIB. 
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Evoluția deficitului bugetar a fost determinată de creșterea veniturilor bugetare cu 1,4% din PIB, influențată 
preponderent de dinamica încasărilor din TVA și impozit pe profit și de reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,5 puncte 
procentuale din PIB (an/an), în principal ca urmare a diminuării ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile și cu asistența 
social. 
 
În cursul anului 2021, veniturile bugetare au crescut cu 17,7% până la 379,6 mld de lei (aproape 32% din PIB). Această 
evoluție favorabilă a fost influențată atât de încasările reduse din anul anterior - ca efect al unor măsuri de sprijinire a 
contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, 
respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). 
 
Cheltuielile publice au fost de 459,6 mld de lei, în creștere cu 8,3% față de anul precedent. Exprimate ca procent din 
PIB, cheltuielile au înregistrat o scădere de la 40,1% din PIB în anul 2020 la 38,6% din PIB în anul 2021. Totdată, la 
sfârșitul anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,1 mld de lei mai mari decat in 2020, iar plățile cu caracter 
excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 14,76 mld de lei.  
 
Pentru anul 2022 bugetul a fost construit pe o ţintă de deficit bugetar estimată la 5,8% din PIB, în timp ce Comisia 
Naţională de Strategie şi Prognoză a revizuit prognoza de creştere economică pentru anul 2022 la 4,3%, în scădere faţă 
de 4,6% cât a fost estimata initial.  
 

Inflația: 
Rata anuală a inflației crescut in 2021 la 8,19% față de 2,06% anul anterior si peste peste proiecţia BNR de 7,5%. 
 
Principala creștere s-a înregistrat la gaze naturale 51,57% și energie electrica 28,10%. Alimentele au înregistrat și ele 
creșteri ale preturilor, raportate la decembrie 2020: uleiul cu 27%. carnea, preparatele și conservele din carne 4,41%, 
laptele și produsele lactate cu 4,93%, prețurile băuturilor alcoolice 3,56%. 
 
Pentru trimestrul 4 2022, BNR estimeaza o rata a inflației la 9,6%, după un maxim estimat pentru trimestrul 2 2022 de 
11,2%. 
 

Ratele dobânzii: 
În anul 2021, ca urmare a impactului pe care pandemia de COVID l-a avut asupra economiei romanesti, Consiliul de 
Administratie al BNR a redus in luna ianuarie 2021 nivelul ratei dobânzii de politică monetară pana la 1.25 % de la 
1.50%. Incepand cu luna octombrie BNR a majorat de doua ori ratele dobânzii de politica monetara de la 1.25% la 
1.50%, iar in noiembrie de la 1.50% la 1.75%, cand a extins si coridorul simetric format de ratele dobânzilor facilităților 
permanente din jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±0,75 puncte procentuale, de la ±0,50 puncte procentuale, 
iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) a fost majorata la 2,50% pe an, de la 2% si rata dobânzii 
pentru facilitatea de depozit a ramas nemodificata la 1,00%. 
 
ROBOR a inregistrat cresteri pe parcursul anului 2021 la nivelul maturităților 3M, 6M și 12M. 
 
Cotațiile pentru ROBOR 3M-12M au avut o tendința medie de crestere, care a ținut până la sfarsitul  trimestrului 4: în 
cazul ROBOR 3M 3,01% la sfarsitul anului, fata de 2,01% in ianuarie 2021 (crestere de 49.75%), în cazul ROBOR 6M la 
3,13% la 31 decembrie, fata de 2,09% la inceputul anului (crestere de 49,76%), iar în cazul ROBOR 12M la 3,23% la 
sfarsitul anului, fata de 2,12% in ianuarie 2021 (crestere de 52,35%). 
 

Cursul de schimb: 
Pe parcursul anului 2021, leul românesc s-a depreciat cu 1,61% față de euro în contextul unei volatilități relativ scăzute 
(4,9481 la 31.12.2021 fata de 4,8694 la 04.01.2021), în timp ce în cazul paritatii USD/RON  moneda nationala a 
inregistrat o depreciere de 10,20%  (4,3707 la 31.12.2021 fata de 3,9660 la 04.01.2021). Pentru paritatea CHF/RON a 
fost inregistrata o depreciere de 6,41%, iar pentru GBP/RON moneda nationala s-a depreciat cu 8,84%.  
 
 

2. Piața bancară 
 
Împrumuturile au crescut cu 14% a/a, până la 312,9 mld lei. Împrumuturile în moneda locală au crescut cu 19% a/a, 
până la 230 mld lei, în timp ce creditele în monedă străină au crescut cu 2% a/a, până la 82,8 mld lei. 
 
Depozitele au crescut cu 14% a/a până la 459,2 mld lei. Depozitele persoanelor fizice au crescut cu 11% a/a, până la 
283,9 mld lei, în timp ce depozitele companiilor au crescut cu 19% a/a, până la 175,3 mld lei. 
 
Indicatorii de adecvare a capitalului se situează mai jos decât în 2020, dar încă la niveluri confortabile, cu mult peste 
cerințele minime. Rata împrumuturi la depozite puțin sub 69%, pe o tendință ascendentă față de 2020 (<66%), ca 
urmare a schimbării comportamentului consumatorilor datorată încrederii în evoluția pandemiei de Covid19. 

Inflația 
8,19% 

ROBOR 3 luni 
1,82% (medie) 

RON/EUR 
4,9481 (final de 

an) 

Credite 
+14% a/a 
Depozite 
+14% a/a 
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Rata creditelor neperformante a urmat o tendință descendentă până la cel mai scăzut nivel (3,35%). ROA agregat ridicat 
(1,38%) și ROE (13,45%) în 2021, în principal, ca urmare a costului riscului mai scăzut comparativ cu 2020. Activele 
totale au crescut cu 14% până la aproape 640 de mld de lei. 
 

3. Banca și acționarii săi 
 
First Bank este o entitate bancară care deține toate autorizațiile în România, cu sediul în str. Nicolae Titulescu nr. 29-
31, sector 1, București. Banca este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul  J40/1441/1995, CUI 7025592. 
 
First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii pentru clienții locali și internaționali, inclusiv persoane fizice, IMM-
uri și corporații bancare. În plus, First Bank oferă servicii de administrare a portofoliului de credite. În prezent, FB se 
ocupă de creditele persoanelor fizice și juridice pentru doi creditori majori din Grecia (Piraeus Bank și Eurobank).  
 

Acționarii: 
Principalul acționar al Băncii este JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l cu sediul social în strada 5 Guillaume Kroll, L-1882 
Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului. 
 
J.C. Flowers & Co. este o societate privată de investiții care investește la nivel global în industria serviciilor financiare. 
Înființată în 1998, societatea a investit aproape 16 mld de USD capital în 60 de companii din portofoliu din 18 țări, 
acoperind o serie de sub-sectoare ale industriei, printre care domeniul bancar, de asigurări și reasigurări, firme de valori 
mobiliare, finanțe de specialitate și managementul serviciilor și a activelor. Deoarece J.C. Flowers & Co. se axează 
exclusiv pe sectorul serviciilor financiare, amploarea expertizei și a experienței relevante ale J.C. Flowers este unică 
printre investitorii de private equity, ceea ce conferă J.C. Flowers posibilitatea de a adăuga o valoare semnificativă 
societăților în care a investit și, în special First Bank. Printre alte investiții valoroase în sectorul financiar, portofoliul J.C. 
Flowers & Co include: HSH Nordbank, OneSavings Bank UK, BTG Pactual Brazilia, One West Bank SUA, Sehinsei Bank 
Japonia, NIBC Olanda, Hamburg Commercial Bank Germania. Cu mai mult de 6 mld USD de active în administrare, J.C. 
Flowers & Co. are birouri în New York și Londra. 
 
Acționarii minoritari (persoane fizice si juridice), dețin numai 0,019487% din capitalul Băncii. 
 

Capitalul social: 
Capitalul social al Băncii este format din 11.960.886.950 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON. 
 

4. Guvernanța corporativă 
 
Guvernanța corporativă a First Bank reprezintă un proces continuu în care integritatea, responsabilitatea și 
transparența sunt elemente fundamentale în luarea deciziilor corecte și stabilirea obiectivelor care contribuie la 
creșterea încrederii acționarilor în eficiența economică a societății, creștere durabilă și stabilitate financiară. La First 
Bank, toate părțile implicate înțeleg importanța majoră a unei guvernanțe corporative eficiente pentru buna 
funcționare a Băncii. 
 

Adunarea generală a acționarilor: 
Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se 
întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 130 de zile de la încheierea exercițiului financiar, iar Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor se întâlnește ori de câte ori este necesar. 
 
Banca depune toate eforturile, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, pentru a facilita participarea 
acționarilor la Adunările Generale ale Acționarilor, precum și exercitarea deplină a drepturilor acestora. 
 
Adunarea Generală Ordinară decide asupra situațiilor financiare anuale (pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul 
de Administrație și de auditorul financiar), a dividendelor, alegerea / revocarea membrilor Consiliului de Administrație, 
Comitetului de Audit și a auditorului financiar, remunerația membrilor Consiliului de Administrație, descărcarea de 
gestiune a membrilor Consiliului în ceea ce privește activitățile din exercițiul financiar anterior, bugetul pentru 
exercițiul financiar următor. 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor decide asupra: modificării formei juridice a Băncii, schimbării sediului, 
modificării obiectului de activitate, modificării duratei Băncii, dizolvării anticipate a Băncii, deschiderii procedurii de 
insolvență asupra Băncii, majorării sau reducerii capitalului social, fuzionării cu o altă societate sau divizării, divizării 
sau desființării Băncii, înființării, modificării sau dizolvării de filiale, oricărei eventuale achiziții, înstrăinări, închirieri, 
înlocuiri sau creări de garanții asupra activelor deținute de Bancă, a căror valoare depășește jumătate din valoarea 
contabilă a activelor Băncii, oricărei modificări a Actului Constitutiv. 

  

Acționari minoritari 

J.C.Flowers & Co.

AGOA  

31.12.2021: 2 

AGEA 

31.12.2021: 1 
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In cursul anului 2021, au avut loc 3 Adunări Generale ale Acționarilor: 2 Adunări Generale Ordinare ale Acționarilor 
(care au avut loc în data de 11 Martie 2021, și 4 Mai 2021) și 1 Adunare Generala Extraordinara Acționarilor (care a 
avut loc în data de: 11 Martie 2021). 
 

Administrarea și Conducerea Băncii 
First Bank a adoptat un sistem unitar de management care este pe deplin compatibil cu principiile guvernanței 
corporative, transparența informațiilor corporative relevante, protecția acționarilor și a altor părți interesate, și ale 
unei operațiuni eficiente. 
 
Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție promovează standarde etice și profesionale înalte și o puternică 
cultură a controlului intern. Structura, mărimea și competențele membrilor sunt potrivite pentru mărimea și 
complexitatea activității Băncii. 
 
Membrii Consiliului de Administrație și ai Comitetului de Direcție trebuie: 

- să aibă o bună reputație și expertiza necesară pentru a-și îndeplini responsabilitățile în conformitate cu 
normele practicilor bancare prudențiale și sănătoase; 

- să aibă experiența profesională care presupune cunoștințe teoretice și practice adecvate naturii, amplorii și 
complexității activității bancare și responsabilităților încredințate; 

- să asigure condițiile de competență colectivă a organelor de conducere pentru o administrare eficientă și 
performantă a Băncii; 

- să aloce suficient timp responsabilităților lor, manifestându-și angajamentul și implicarea în exercitarea 
responsabilităților. 

 
Exercitarea responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație și ale Comitetului de Direcție este condiționată 
de obținerea aprobării Băncii Naționale a României. 
 

Consiliul de Administrație: 
Structura Consiliului de Administrație asigură un echilibru între membrii executivi și cei neexecutivi. Consiliul de 
Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial. 
 
Structura Consiliului de Administrație la 31 Decembrie 2021 a fost următoarea: 

- dna Ilinca Rosetti, Președinte (membru neexecutiv) 
- dl. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper (membru executiv) 
- dl Andrea Secci, Membru (membru neexecutiv)  
- dl Bogdan Ciobotaru, Membru (membru neexecutiv) 
- dl Richard Carrion, Membru (membru neexecutiv) 
- dl Paul Nabavi, Membru (membru neexecutiv)   
- dna Oana Petrescu (membru independent neexecutiv) 
- dl. Richard Wilson (membru independent neexecutiv, a fost aprobat de Banca Națională a Romaniei în data 

de 8 Februarie 2021) 
- Dl. Nicholas Tesseyman (membru independent neexecutiv, a fost aprobat de Banca Națională a Romaniei în 

data de 1 Martie 2021) 
 

În vederea dezvoltării și menținerii bunelor practici de administrare a afacerilor, Consiliul de Administrație a înființat 
șase comitete care îl asistă în îndeplinirea atribuțiilor sale: Comitetul de Audit, Comitetul de Risc de Consiliu, Comitetul 
de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Credit al Consiliului, Comitetul de Transformare și Comitetul de Direcție. 

 
Comitetul de direcție 

Gestionarea și coordonarea activității curente a Băncii este delegată de Consiliul de Administrație directorilor executivi. 
Directorii executivi ai Băncii sunt aleși de Consiliul de Administrație, din rândul administratorilor sau din afara Consiliului, 
și acționează împreună în cadrul Comitetului Executiv. Întâlnirile Comitetului de Direcție se desfășoară cel puțin o dată 
pe săptămână sau ori de câte ori activitatea Băncii o cere. Există 17 comitete care asistă Comitetul Executiv în 
îndeplinirea atribuțiilor sale. 
 
Structura Comitetului de Direcție la 31 Decembrie 2021, a fost următoarea: 

- Dl. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Președinte 
- dna Mădălina Otilia Teodorescu, Vice-Președinte 
- dna Anca Mihaela Petcu, Vice-Președinte 
- dl Nikolaos Chaniotis, Vice-Președinte 
- dl Cosmin Ciobanu, Vice-Președinte 
- dl Razvan Filcescu, Vice-Președinte 

 
  

Consiliul de 
Administrație 

Comitetul de 
Direcție 



 

 

7 

De la data raportării, au avut loc următoarele schimbări în structura Comitetului: în data de 28 Ianuarie 2021, Consiliul 
de Administratie a numit-o pe dna. Anca Mihaela Petcu in functia de Vice-presedinte, membru al Comitetului de 
Directie, incepand cu data de 24 martie 2021. Dna. Anca Mihaela Petcu a fost aprobată de Banca Națională a Romaniei 
în data de 28 Mai 2021. 
 

5. Rezultatele financiare la decembrie 2021 
 

Elemente de bază: 
2021 a reprezentat un an provocator și imprevizibil pentru First Bank, precum și pentru întreaga piață bancară. 
Pandemia de Covid19 a accelerat procesul de digitalizare și automatizare care începuse deja înainte de pandemie, 
urmărind creșterea eficienței și sustenabilitatea pe termen lung. 
 
Accentul în această perioadă a fost pus pe procesele de transformare care vizează repoziționarea băncii ca platformă 
de afaceri agilă și eficientă. 
 

Poziția financiară la decembrie 2021: 
Analiza de mai jos a poziției financiare a Băncii este realizată pe baza situațiilor financiare întocmite conform 
Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2021 și perioada 
comparativă din 2020. 
 

Active: 
Activele totale la 31 decembrie 2021 au scăzut față de anul trecut cu 5% ajungând la 6.935 mil. RON (2020: 7.310 
mil. RON).  
 
Structura activelor este următoarea: 

 

 

  

Active 

6,9 mld RON 

-5% 
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Credite și avansuri acordate clienților: 
Portofoliul de credite al Băncii a ajuns la 31 decembrie 2021 la un sold de 3.910 mil. RON (2020: 3.712 mil. RON), în 
creștere față de sfârșitul anului precedent, datorită concentrării strategice pe împrumuturile ipotecare și cu ajutorul 
programului finanțat de stat IMM Invest. Evoluția ascendentă susținută și de cererea agregată solidă.  
 
Structura portofoliului de credite ale Băncii este echilibrată, segmentul de persoane juridice reprezentând 57% din 
total portofoliu (2020: 57%), în timp ce creditele persoanelor fizice contribuie cu 43% în total credite (2020: 43%).  
 
Structura portofoliului de credite este prezentată în tabelul următor: 

 
 
Calitatea portofoliului de credite al Băncii s-a menținut în cursul anului 2021; nivelul de credite neperformante a rămas 
constant la 4,5% (2020: 4,5%). Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane a crescut față de anul trecut, 
ajungând la 59,7% (2020: 57,7%). 
 

Active lichide 
În cursul anului 2021, lichiditatea s-a situat la niveluri sigure, poziționându-se cu mult peste cerințe. Evoluția este în 
în concordanță cu tendința depozitelor și este monitorizată cu prudență, având în vedere obiectivele de lichiditate și 
eficiență. 

  
 

 Lichiditatea 
Rata de acoperire a lichidității pentru Bancă a fost 225% la 31 decembrie 2021 (2020: 294%), în timp ce Rata de 
finanțare stabilă netă a fost 1,75 (2020:1.69). Raportul dintre împrumuturi și depozite a crescut față de 2020 de la 
72% la 80% la 31 decembrie 2021. 
Obligațiunile libere de sarcini (purtătoare de risc suveran în România) au înregistrat o scădere de la 25% la 18% din 
totalul activelor Băncii. 

 

Credite și avansuri acordate clienților 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Persoane juridice, din care: 2.363.169 57% 2.259.431 57%

Entități corporative mari 1.299.574 32% 1.335.517 34%

Entităţi mijlocii 880.680 21% 754.767 19%

Entităţi mici 182.915 4% 169.147 4%

Persoane fizice, din care: 1.749.780 43% 1.688.009 43%

  Credite pentru consum 392.900 10% 401.622 10%

  Credite nevoie personale garantate 311.608 8% 309.785 8%

  Credite ipotecare 996.181 24% 923.078 23%

  Descoperit de cont 29.763 1% 33.086 1%

  Carduri de credit 19.328 0% 20.438 1%

Total credite și avansuri acordate 

clienților brute
4.112.949 100% 3.947.440 100%

Minus ajustări pentru pierderi așteptate -202.764 -5% -235.239 -6%

Total credite și avansuri acordate 

clienților nete
3.910.185 3.712.201

% din 

total

% din 

total

Active lichide 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Numerar 203.968 8% 196.798 6%

Casa și disponibilități la Banca Centrală 605.195 23% 615.070 19%

Rezerva obligatorie 458.067 18% 444.503 14%

Depozite la vedere 147.128 6% 170.567 5%

Sume datorate de alte bănci 521.116 20% 586.926 18%

Titluri negajate 1.281.590 49% 1.826.225 57%

Total active lichide 2.611.869 100% 3.225.019 100%

% din 

total

% din 

total

Credite 

3,9 mld RON 

+5%  

Active lichide 

2,6 mld RON 

-19% 

Rata de 
acoperire a 
lichidității 

225% 

Raportul 
Credite / 
Depozite  

80% 
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Imobilizări corporale și necorporale 
Imobilizările corporale și necorporale reprezintă 1,4% din totalul activelor Băncii (2020: 1%). Valoarea totală a 
investițiilor (intrări de imobilizări corporale și imobilizări necorporale) s-a ridicat la aproape 42 mil. RON la 31 
decembrie 2021, in creștere cu 56% comparativ cu anul anterior (2020: aproape 27 mil. RON). 
 
Începând cu anul 2019, conform IFRS 16, un activ a fost recunoscut la valoarea actualizată a tuturor plăților viitoare 
aferente contractelor de închiriere reprezentând 1,2% din totalul activelor. O parte din activele cu drept de utilizare 
de 82.5 mil. RON sunt legate de închirierea clădirii Titulescu. 

 
Active cu impozitul 

La 31 decembrie 2021, Banca are active rezultate din taxe în valoare de 42,4 mil. RON în urma controlului fiscal 
încheiat în 2018. Banca a contestat rezultatul controlului fiscal și a înregistrat un activ cu impozitul incert pe baza unei 
evaluări foarte riguroase a șanselor de câștig.  

 
Alte active financiare 

Cel mai mare element este reprezentat de un activ care reprezintă despăgubiri cumpărate de la acționarul principal 
(tranzacție la nivelul pieței) pentru creanțele aferente riscului operațional, care sunt despăgubite de fosta societate-
mamă, Piraeus Bank (100 mil. RON). 

 
Datorii 

În cursul anului 2021, Banca a continuat să se bucure de o bază de finanțare stabilă și solidă.  
Situația comparativă a datoriilor aferente lunii decembrie 2021 și 2020 este după cum urmează: 

 
 
Conturile clienților 

Conturile clienților reprezintă 84% din datorii, reprezentând fonduri pentru 74% din totalul activelor Băncii. 
Tabelele de mai jos prezintă structura și evoluția conturilor clienților: 

 
 

Depozite de la clienți 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Conturi curente 2.898.512 56% 2.365.024 43%

Depozite la termen 2.157.358 42% 3.032.887 55%

Depozite colaterale 106.072 2% 76.038 1%

Depozite fiduciare 1.042 0% 3.580 0%

Total 5.162.984 100% 5.477.529 100%

Depozite de la clienți locali 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Persoane juridice 2.496.790 48% 2.503.742 46%

Persoane fizice 2.666.194 52% 2.973.787 54%

Total 5.162.984 100% 5.477.529 100%

% din 

total

% din 

total

% din 

total

% din 

total

Datorii 

6,1 mld RON 
-6% 

Conturile 
clienților 

5,2 mld RON 

-6% 
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Împrumuturile inter-bancare 
La 31 decembrie 2021, sumele atrase de la alte bănci au reprezentat 8% din mixul de împrumuturi al Băncii (7% din 
totalul activelor), față de 10% la sfârșitul lui 2020 (9% din totalul activelor). 
 

 
 
La 31 decembrie 2021, Grupul/Banca avea un împrumut subordonat în valoare de 40 milioane EUR acordat de fosta 
companie-mamă (Piraeus Bank S.A. – Grecia). Împrumutul subordonat are scadența în iunie 2023.  
 

Provizioane 
La 31 decembrie 2021, Banca avea provizioane în valoare de 105 mil. RON (+62%) acoperind riscul legal asociat în 
principal practicilor comerciale anterioare.  
 

 
 

Capitaluri proprii 
Capitalurile proprii ale acționarilor au crescut cu 6% față de anul anterior, influențate pozitiv de profitul net de 57,1 
mil. RON, parțial contrabalansate de rezultatul negativ 13 mil RON înregistrat în rezerva din reevaluarea titlurilor 
datorită câștigurilor reclasificate în profit sau pierdere la vânzare. 
 
Structura capitalurilor proprii este prezentată în tabelul de mai jos. 

 
 
La 31 decembrie 2021, Banca a înregistrat o rată totală de adecvare a capitalului de 23,14% (31 decembrie 2020: 
23,19%) și o rată CET1 de 21,43% (31 decembrie 2020: 20,53%), peste limitele legale. Ratele au inclus rezultatul la 
decembrie 2021. 
 

Contul de profit și pierdere: 
În cursul anului 2021, Banca a înregistrat un profit de 57,1 milioane RON, determinată de reversarea unor provizioane 
pentru riscul de credit, venituri nete din comisioane și taxe în creștere, un rezultat din tranzacționare mai bun ca 
urmare a reevaluării derivativelor, tranzacțiilor de curs de schimb efectuate de către clienți precum si de reciclarea 
rezervei din din reevaluarea titlurilor, în timp ce s-au efectuat economii importante la nivelul cheltuielilor 
administrative și operaționale. 
Rezultatul global total de 43,8 milioane RON a fost influențat de rezultatul asociat activelor financiare măsurate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI). 

  

Depozite de la bănci 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Depozite la vedere 244.852 50% 262.784 41%

Depozite la termen 248.056 50% 85.008 13%

Operatiuni repo cu bănci 0 0% 0 0%

Împrumuturi de la alte bănci 0 0% 289.491 45%

Total 492.908 100% 637.283 100%

% din 

total

% din 

total

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Provizioane pentru litigii 22.478 21% 20.996 32%

Provizioane pentru clauze contractuale 52.980 50% 33.438 51%

Alte provizioane 29.960 28% 10.583 16%

Total 105.418 100% 65.017 100%

% din 

total

% din 

total

Capitaluri proprii 31 Dec. 2021 31 Dec. 2020

(mii RON)

Capital social 1.246.880 0% 1.246.880

Prima de fuziune -94 -94

(Pierdere cumulată) / Rezultat reportat -558.210 -9% -613.061

Profit/(pierdere) aferent(ă) anului 57.071 -181% -70.766

Pierderi fiscale reportate -615.281 13% -542.295

Alte rezerve 108.534 -9% 119.544

Total capitaluri proprii 797.110 6% 753.269

an/an

Împrumuturile 
inter-bancare 
0,5 mld RON 

-23% 

Datorii 
subordonate 
0,2 mld RON 

+2% 

Capitalurile 
proprii 

0,8 mld RON 
+6% 

Rata totală de 
adecvare a 
capitalului 

23,14% 

Profit 
57,1m RON 
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Tabelul de mai jos prezintă comparativ contul de profit și pierdere pentru 2021 și 2020: 

 
Factori care au influențat rezultatul Băncii in anul 2021 

Venitul net din dobânzi a scăzut cu 9%, reflectând mediul nefavorabil al ratelor de dobândă. În ceea ce privește 
veniturile, veniturile din dobânzi aferente creditelor acordate clienților au scăzut cu 10% influențate de ratele de 
referință ROBOR (1,82% în medie în 2021 comparativ cu 2,39% în 2020). Veniturile din dobânzi la titlurile de stat au 
scăzut cu 37% datorită volumelor mai mici si a scăderii generalizate a ratelor de dobândă. În ceea ce privește 
finanțarea, dobânda plătită pentru conturile clienților a scăzut cu 47%, reflectând competitivitatea îmbunătățită a 
dobânzilor și excesul de lichiditate de pe piață, în timp ce costurile cu finanțarea interbancară au scăzut cu 38% 
datorită ratelor de dobândă scăzute din piața monetară tot ca urmare a lichidității în exces.  
 
Veniturile nete din comisioane, cu excepția celor din administrarea activelor, au crescut cu 10%, influențate pozitiv 
de creșterea tranzacțiilor cu cardurile si a veniturilor din  intermedierea asigurărilor. Veniturile din administrarea 
activelor au crescut cu 26% datorită unei activități de colectare a creanțelor mai bună. 
 
Veniturile băncii din activitatea de tranzacționare au crescut puternic cu 130% datorita câștigurilor din swapul pe rata 
dobânzii (+8,1 milioane lei comparativ cu o pierdere de 11 milioane lei generată in 2020), în timp ce câștigurile din 
tranzacționarea în valută străină s-au îmbunătățit (+12%). Un câștig de 14 milioane lei asociat activelor financiare 
măsurate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) a fost recunoscut in prima parte a anului 
2021, contribuind la performanța globală. 
 
Costurile de funcționare ale băncii au scăzut puternic cu 22%, ca urmare a creșterii eficienței operaționale după 
măsurile luate in trecut, în timp ce alte proiecte care au generat costuri ridicate în anul 2020 s-au finalizat (integrarea 
Leumi, lansarea aplicației de mobile banking, etc).   

  

Venitul net din 
dobânzi 

-9% 

Veniturile nete 
din comisioane 

+10% 

Costuri -22 % 
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Costul riscului de credit a scăzut în 2021 cu 67% față de 2020 pe măsură ce riscurile legate de pandemia Covid-19 nu 
s-au materializat și o parte din provizioanele înregistrate în 2020 au fost reversate. Această evoluție nu a avut impact 
asupra acoperirii cu provizioane a creditelor neperformante, acest indicator crescând de la 57,7% la 59,7%, un pas 
mai aproape de a ajunge la media pieței. 
 

Sumele recuperate din împrumuturile derecunoscute au rămas un contribuitor important la rentabilitatea generală, 
în ciuda unei scăderi ușoare. 
 

Rezultatul din 2021 a fost puternic influențat de schimbările structurale care au fost implementate, ceea ce permite 
băncii să realizeze profitabilitate durabilă pe termen lung și eficiență operațională. 

 

6. Controlul intern asupra raportărilor financiare 
 

Controlul intern asupra raportărilor financiare este un proces menit să ofere o asigurare rezonabilă cu privire la fiabilitatea 
raportării financiare și la întocmirea situațiilor financiare ale Băncii pentru raportarea externă, în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Controlul intern asupra rapoartelor financiare include 
controalele de prezentare și procedurile destinate prevenirii denaturărilor. 
 

Principalele riscuri din raportarea financiară sunt că fie situațiile financiare nu prezintă o imagine fidelă și justă din cauza 
unor erori inadvertente sau intenționate (fraudă), fie publicarea situațiilor financiare nu se face în timp util. Aceste riscuri 
pot reduce încrederea acționarilor sau pot cauza prejudicii reputaționale și pot avea consecințe juridice. Lipsa unei 
prezentări fidele apare atunci când una sau mai multe sume din situațiile financiare sau note conțin denaturări (sau 
omisiuni) care sunt semnificative. 
 

Denaturările sunt considerate semnificative dacă ar putea, în mod individual sau colectiv, să influențeze deciziile 
economice pe care utilizatorii le iau pe baza situațiilor financiare. Pentru a limita aceste riscuri de raportare financiară, 
Banca a stabilit controale interne specifice, în scopul de a oferi o asigurare rezonabilă, dar nu absolută, împotriva 
denaturărilor semnificative din situațiile sale financiare. 
 

Controalele din cadrul sistemului de control intern asupra rapoartelor financiare sunt efectuate de toate funcțiile de 
afaceri și funcțiile de infrastructură, cu implicarea în revizuirea fiabilității registrelor și a înregistrărilor care stau la baza 
situațiilor financiare. Cu toate acestea, controalele interne privind raportarea financiară implică personalul angajat în 
principal pe următoarele funcții: Financiar, Gestionarea Datelor, IT, Operațiuni și Risc. 
 

Divizia Financiară este responsabilă de pregătirea periodică a situațiilor financiare și funcționează independent de 
unitățile de afaceri. Divizia Financiară are responsabilități de control care contribuie la procesul general de pregătire: 
 

- Specialiștii financiari sunt responsabili pentru revizuirea calității datelor financiare prin efectuarea validării și 
controlului. Ei sunt într-o strânsă legătură cu mediul de afaceri și își folosesc cunoștințele specifice pentru a aborda 
problemele de raportare financiară apărute pentru produse și tranzacții, precum și validarea rezervărilor și alte 
ajustări bazate pe expertiză. 

- Specialiștii financiari sunt responsabili pentru activitățile care includ pregătirea informațiilor financiare și de 
management, bugetarea și planificarea și raportarea financiară în materie de reglementare. Divizia Financiară 
stabilește calendarele de raportare, efectuează procesele de consolidare, efectuează înregistrările de eliminare 
pentru activitățile inter și intra grup, controlează procesele de încheiere și ajustare a perioadei, întocmește situațiile 
financiare ale băncii, analizează și încorporează comentariile făcute de conducerea superioară. 

- Divizia Financiară este responsabilă pentru interpretarea și aplicarea consecventă a Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară în cadrul Băncii. Divizia Financiară oferă servicii de consiliere și consultanță contabilă unităților 
de afaceri și este responsabilă pentru rezolvarea în timp util a problemelor contabile specifice. 

- Divizia Financiară este responsabilă pentru furnizarea de îndrumări pentru metodologiile de evaluare, angajându-
se în același timp in activitatea de control a evaluării, analizând rezultatele evaluării. 

- Funcția fiscală este responsabilă pentru producerea datelor financiare. 

- Controalele interne privind raportarea financiară sunt, de asemenea, susținute de Gestionarea Datelor, IT, 
Operațiuni și Administrae Riscuri. Deși aceste funcții nu sunt implicate direct în procesul de pregătire financiară, 
acestea contribuie semnificativ la producerea informațiilor financiare:  

- Gestionarea Datelor și IT se asigură că informațiile din sub-registru și înregistrările din registrul general sunt 
susținute în mod corespunzător de un cadru robust de gestionare a datelor și o infrastructură adecvată. 

- Divizia Operațiuni este responsabilă pentru confirmarea tranzacțiilor cu contrapartida bancară și efectuează 
reconcilierea soldurilor conturilor nostro. 

- Direcția de Administrare Riscuri este responsabilă pentru elaborarea politicilor și procedurilor de gestionare 

a riscurilor semnificative. Direcția de Administrare Riscuri elaboreaza proceduri pentru identificarea 

deprecierii și calcularea provizioanelor de credit și riscurilor operaționale si evaluează caracterul adecvat al 

acestora.  
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7. Administrarea riscurilor 
 

Administrarea eficientă a riscurilor este considerată vitală pentru ca Banca să-și atingă obiectivele strategice și să asigure 
profit pentru acționarii săi. Banca pune un accent special pe monitorizarea și administrarea eficientă a riscurilor, în 
vederea menținerii stabilității, a solidității financiare și a continuității operațiunilor sale. În acest context, cadrul de 
administrare a riscurilor include ansamblul strategiilor, politicilor, procedurilor, guvernanței și sistemelor pe care Banca 
le dezvoltă și le pune în aplicare pentru a identifica, măsura, monitoriza, controla și reduce în mod adecvat riscurile care 
decurg din operațiunile sale, menținând nivelul acestora în limitele apetitului pentru risc și ale capacității Băncii de 
gestionare a riscurilor. 
 

Pe lângă obiectivul efectiv de gestionare a riscurilor, activitatea de gestionare a riscurilor și sistemul de control intern au 
fost dezvoltate pentru a îndeplini cerințele externe și, în special, cerințele de reglementare. 
 

Strategia de Risc este modalitatea de a identifica și de a gestiona riscurile semnificative ale Băncii, care ar putea avea loc 
în condițiile normale de afaceri și de a formaliza un cadru solid pentru gestionarea și controlul acestora in conformitate 
cu obiectivele strategiei generale de afaceri. 
 

Obiectivele principale ale Strategiei de Risc sunt următoarele: 

- O bază puternică de lichidități, menținerea ratei de adecvare a capitalului și administrarea creditelor 
neperformante sunt obiective cheie în acest context. 

- Îmbunătățirea permanentă a cadrului de administrare a riscurilor și monitorizarea implementării și eficienței 
controalelor. 

- Dezvoltarea și menținerea conștientizării și a culturii de risc la toate nivelurile (strategic, tactic și operațional) 
Băncii.   

- Respectarea cadrului actual de reglementare, a cerințelor organismelor de supraveghere privind 
administrarea riscurilor și respectarea bunelor practici internaționale. 

- Stabilirea de limite care să țină riscurile la niveluri acceptabile conform apetitului pentru risc al Băncii.  

- Implementarea de bune practici în administrarea riscurilor care să corespundă dimensiunii, profilului de risc, 
strategiei de afaceri a Băncii și alinierea și respectarea permanentă cu cerințele de reglementare. 

- Contribuirea la îmbunătățirea sistemului de control intern al Băncii și a modelelor de guvernanță corporativă.  

- Permanenta monitorizare și îmbunătățirea a mecanismelor de control în operațiunile Băncii, în ceea ce 
privește administrarea riscurilor.  

- Sprijin în alocarea optimă a capitalului și randamentul ajustat la risc pe unitate de afaceri/client.  
 

Strategia de risc se bazează pe trei dimensiuni principale: apetitul pentru risc, profilul de risc și capacitatea de suportare 
a riscurilor. 
 

Apetitul la risc reprezintă nivelul absolut al riscurilor pe care Banca este pregatită să și-l asume în mod aprioric, date fiind 
condițiile de afaceri actuale pentru asigurarea realizării obiectivelor sale strategice.  
 

Toleranța la risc reprezintă nivelul maxim al riscului care ar putea fi asumat de Bancă, date fiind baza de capital, lichiditatea 
disponibilă și restricțiile legislative. 
 

Profilul de risc este definit ca nivelul de expunere la risc, la un moment dat, pe tipuri de risc, identificat de Bancă. Profilul 
de risc, evaluat prin matricea de risc, nu este o simplă măsură statică, ci trebuie să ofere o evaluare dinamică a evoluției 
riscurilor. Scopul profilului de risc este de a determina dimensiunea fiecărui risc semnificativ și nivelul total al riscului, pe 
baza indicatorilor cheie de risc. 
 

Cadrul intern de reglementare în care operează Banca acoperă următoarele aspecte:  
- identificarea, evaluarea/ măsurarea, administrarea și monitorizarea riscurilor; 
- stabilirea, alocarea și monitorizarea limitelor de risc (inclusiv cele reglementate) în colaborare cu structurile de 

business responsabile (deținătorii riscului), precum și procesul de escaladare in ceea ce privește depășirile de limite; 
- dezvoltarea și implementarea de metodologii pentru susținerea cadrului de administrare a riscurilor, inclusiv 

sisteme de avertizare timpurie, modele de credit și prețuri ajustate în funcție de risc; 
- instrucțiuni și instrumente / metodologii în scopul gestionării riscurilor; 
- folosirea în cadrul testelor de stres a unor scenarii adaptate la mediul de afaceri actual, pentru întreaga gamă de 

activități și tipuri de risc din Bancă; 
- estimarea alocării capitalului pentru diferite structuri de business; 
- implementarea cerințelor de raportare pentru administrarea riscurilor (interne și externe); 
- procesul de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, în concordanță atât cu factori idiosincratici, cum sunt planul 

de afaceri, profilul și apetitul la risc, cât și cu factori sistemici (mediul macroeconomic, așteptările pieței); 
- publicarea informațiilor referitoare la adecvarea capitalului și riscurile asumate și administrate, cu scopul de a 

furniza informații publice valide și de a se conforma cerințelor reglementate; 
- capacitatea de agregare a riscurilor și practicile de raportare.  
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Principalele categorii de riscuri la care este expusă banca sunt: riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul 
operațional, riscul reputațional, riscul strategic, riscul de rată a dobânzii pentru activități din afara portofoliului de 
tranzacționare, riscul utilizării excesive a efectului de levier și adecvarea capitalului. 

 

Riscul de credit 
Riscul ca o contrapartidă a unui instrument financiar să ducă la o pierdere financiară pentru altă contrapartidă prin faptul 
că nu reușește să-și îndeplinească o obligație sau riscul ca o contrapartidă a unei tranzacții să dea faliment înainte de 
decontarea finală a fluxurilor de trezorerie ale tranzacției. 
 

Banca recunoaște și gestionează riscul intrinsec de credit în toate produsele și activitățile. Banca are criterii definite 
specific și adecvat de acordare a creditului, care reflectă obiectivele pieței și includ o evaluare aprofundată a debitorilor, 
contrapărților și garanților, precum și scopul, tipul de finanțare, tipul de garanție / colateral și sursa de rambursare. 
 

Banca a definit în mod clar politicile și procedurile de aprobare a noilor credite, precum și restructurarea, reînnoirea, 
refinanțarea creditelor existente sau lichidările, în timp ce abordează eventualele abateri excepționale cu cea mai mare 
atenție. Banca are o structură limitată care permite gruparea și compararea limitelor de credit pentru diferite tipuri de 
expunere la risc la diferite niveluri, cum ar fi la nivelul debitorului (inclusiv debitorii în relații cu acesta), nivelul 
contrapartidei, nivelul sectorului și nivelul de produs.  
 

Se efectuează teste periodice de criză și analiza scenariilor, pentru a identifica eventualele evenimente sau schimbări 
viitoare ale condițiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra expunerilor de credit ale Băncii. 
 

Riscul de concentrare al băncii este monitorizat atât la nivelul activității economice a portofoliului de afaceri (expunerile 
bilanțiere și extra-bilanțiere), conform clasificării principale NACE II, cât și la nivel individual, analizând expunerile față de 
clienții mari. Pentru evaluarea riscului de concentrare la nivel individual, se utilizează indexul de concentrare Herfindahl-
Hirschman (HHI). 
 

Gestionarea proactivă și eficientă a clienților incerți și a cazurilor care necesită o atenție specială în timp util și eficient, 
inclusiv acțiuni necesare pentru corectare.  
 

Strategia de risc de credit a băncii ia în considerare următoarele caracteristici: tipul de expunere, sectorul economic, tipul 
de proprietate, categoria de contrapartidă, reședința, zona geografică, moneda, maturitatea inițială și expunerile speciale.  

- Tipul expunerii - Banca intenționează să acorde credite pe termen scurt (pana la 1 an); mediu (1-5 ani) și lung 
(peste 5 ani). 

- Sectorul economic – Banca își propune să acorde credite cu precădere companiilor cu o situație financiară solidă 
din sectoare cu potențial de creștere.  

- Forma de proprietate – Banca va acorda credite pentru entități private și entități publice.  

- Categoria contrapartidei – Banca finanțează atât persoane fizice, cât și persoane fizice autorizate, 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și corporații. 

- Rezidența – Banca va acorda credite pentru rezidenți si nerezidenți. 

- Moneda - Banca va acorda credite doar în principalele valute cotate (nu se vor efectua operațiuni în valute 
„exotice”). De asemenea, creditele pot fi acordate în monede multiple. 

- Durata inițială – poate fi de la 12 luni la 15 ani pentru creditele acordate clienților corporativi și IMM-urilor și de la 
6 luni la 30 ani (în funcție de tipul creditului) pentru persoane fizice. 

- Expuneri față de persoane afiliate cu Banca. Limitele specifice acestei categorii de expuneri sunt stabilite prin 
Procedura privind expunerile față de persoane afiliate. 

- Expuneri mari - Limitele specifice acestei categorii de expuneri sunt stabilite prin Procedura privind identificarea, 
monitorizarea și raportarea expunerilor mari. 

 

În vederea diminuării și controlării riscului de credit, Banca întreprinde o serie de acțiuni: 

- separarea activităților de analiza și aprobare a creditelor, tragere a creditului și urmărire și recuperare, astfel încât 
să se desfășoare în structuri organizatorice distincte; 

- alocarea activităților băncii pe linii de activitate și identificarea structurilor organizatorice implicate în desfășurarea 
respectivelor activități; 

- elaborarea de politici și proceduri detaliate pentru categoriile de credite acordate de către Bancă, pentru a acoperi 
toate riscurile care pot apărea în activitatea de creditare; 

- activitățile de creditare si management al riscurilor sunt realizate de personal specializat; 

- specializarea acestui personal pe domenii distincte de activități de creditare si anume analiză, urmărire, recuperare 
credite, etc.;  

- efectuarea de instruiri specifice fiecărui domeniu de activitate de creditare; 

- aprobarea expunerilor mari (ce depășesc 10% din fondurile proprii de nivel 1 ale Băncii) de către un nivel 
corespunzător de competență, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare și cu principiile de 
guvernanță internă ale Băncii; 

- utilizarea unor limite de credit în scopul administrării, controlului și diminuării riscului de credit.  
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În plus, Banca a implementat procese specifice de măsurare, evaluare și monitorizare a riscului de credit pe baza 
următoarelor: 
- Profilului de risc, prin utilizarea unor indicatori relevanți și a unor limite corespunzătoare; 
- Indicatorilor privind evoluția și calitatea portofoliului de credite;  
- Dimensiunii și evoluției cerințelor de capital reglementate pentru riscul de credit; 
- Dimensiunii și evoluției necesarului de capital intern pentru riscul de credit; 
- Metodologiei privind testele de stres pentru riscul de credit. 
 
Riscul de piață 
Riscul de piață este riscul de a suferi pierderi în bilanț și în afara bilanțului din cauza mișcărilor nefavorabile ale pieței (cum 
ar fi, de exemplu, prețurile acțiunilor, ratele dobânzilor, cursurile de schimb valutar). 
 
Banca are politici și proceduri clar definite pentru a asigura gestionarea activă a riscului de piață. Banca dispune de sisteme 
adecvate pentru a măsura și evalua riscul de piață, respectând în același timp provocările actuale de reglementare și de 
mediu bancar. 
 
Fiecare activitate care expune banca la riscul de piață, inclusiv la schimbul valutar, este capturată în mod adecvat în 
sisteme, în timp ce orice produs nou este revizuit în avans. Banca evaluează în mod regulat orizontul care permite 
acoperirea eventualelor riscuri de piață semnificative sau pozițiile care trebuie lichidate (evaluarea regulată a lichidității 
pieței). 
 
Cadrul de ajustare a evaluării creditelor (CVA) al Băncii abordează în mod clar procedura aplicată pentru calcularea 
ajustării de evaluare a creditelor pe portofolii de instrumente derivate de la toate departamentele implicate, rolurile și 
responsabilitățile acestora. Banca dispune de mecanisme adecvate pentru monitorizarea activă și administrarea CVA atât 
în scopuri contabile, cât și în scopuri de reglementare. 
 
Strategia de administrare a riscului valutar ține cont de următoarele: 

- Un indicator care măsoară diminuarea veniturilor cauzată de modificarea adversă a cursului de schimb: 
pierderea din activități de schimb valutar. 

- Limite de tranzacționare în concordanță cu Profilul de Risc al Băncii, respectiv: intraday, O/N, stop-loss zilnic si 
lunar, monitorizarea limitelor astfel stabilite, de către Departamentul Back-Office si Departamentul 
Administrarea Riscurilor.  

- Scenarii de criză în piață (stress test scenarios) prin care să se calculeze impactul pe care îl are modificarea 
abruptă a cursului de schimb asupra veniturilor Băncii; 

- Modelul intern de tip Value-at-Risk în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului (ICAAP); 
- Rapoarte periodice către organul de conducere asupra respectării sau încălcării limitelor, precum și a modului 

de încadrare în profilul de risc aprobat.  
 
Riscul de rată a dobânzii pentru activități din afara portofoliului de tranzacționare 
Riscul de rata a dobanzii pentru activitati din afara portofoliului de tranzactionare este riscul unei pierderi potentiale care 
ar putea aparea din cauza unei modificari nefavorabile a nivelului absolut al ratelor de dobanda, in ecartul dintre doua 
rate, sub forma unei curbe de randament fata de orice alta rata de dobanda cu care relationeaza. Sub incidenta acestui 
risc intra in primul rand toate activele si pasivele purtatoare de dobanda, în timp ce active și pasive nepurtătoare de 
dobândă pot fi afectate, de asemenea, in masura in care valoarea acestora este corelata cu nivelul ratelor dobanzilor. 
 
Riscul de rată a dobânzii din afara portofoliului de tranzactionare include următoarele: 

- Un indicator pentru cuantificarea modificării venitului net din dobânzi ca urmare a fluctuațiilor ratei dobânzii 
(adică câștigurile la risc);  

- Un indicator pentru cuantificarea impactului unei schimbări paralele în curbele de randament cu 100 puncte de 
bază în valoarea actualizată a activelor și datoriilor băncii (respectiv, valoare actualizată 100); 

- Un indicator pentru cuantificarea eventualelor schimbări în valoarea economică a băncii datorită fluctuațiilor 
ratei dobânzii cu 200 puncte de bază (respectiv Duration Gap – DGap). 

- Monitorizarea limitelor de către Departamentul Back-Office de Trezorerie și Direcția de Administrare Risc; 
- Rapoarte periodice către organul de conducere privind limitele de respectare și evoluția profilului de risc; 
- Scenariile de teste de stres pentru a evalua impactul posibilelor evoluții adverse ale ratelor dobânzilor asupra 

randamentelor. 
 
Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate reprezintă riscul actual sau viitor al unui impact negativ asupra profitului și capitalului, determinat de 
incapacitatea băncilor de a-și onora obligațiile atunci când devin scadente. 
Cadrul intern privind monitorizarea adecvarii lichiditatii la riscuri definește modul de gestionare a lichidității, a sistemului 
de raportare, a acțiunilor preventive și corective care ar trebuie adoptate pentru a evita situațiile de criză. 
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Procesul de gestionare a lichidităților Băncii, desfășurat în cadrul Băncii și monitorizat de o echipă din Divizia de Trezorerie 
si Piețe Financiare și Direcția de Administrare Riscuri include 

- Finanțarea zilnică, gestionată prin monitorizarea fluxurilor viitoare de numerar în diverse monede și per total 
pentru a se asigura că cerințele pot fi îndeplinite. Acestea includ reînnoirea surselor atrase pe masură ce acestea 
ajung la scadență sau sunt împrumutate de către clienți. Banca menține o prezență activă pe piețele monetare 
globale pentru a permite acest lucru; 

- Menținerea unui portofoliu de active lichide care pot fi ușor lichidate ca protecție împotriva oricărei întreruperi 
neprevăzute a fluxului de numerar; 

- Monitorizarea raporturilor de lichiditate în funcție de cerințele interne și de reglementare; 
- Efectuarea testelor periodice de stres asupra lichidității; 
- Stabilirea planurilor de finanțare care trebuie aplicate în cazul unei crize de lichiditate și testarea acestora periodic; 
- Monitorizarea costului fondurilor băncii și a factorilor care duc la scăderea / creșterea acesteia; și 
- Gestionarea concentrării și profilului scadențelor datoriilor. 

 
Banca efectuează în mod regulat simulări de criză pentru a evalua efectul unor posibile condiții extreme în poziția sa de 
lichiditate și dispune de un “Plan de finanțare pentru situații de urgență” ce asigură identificarea timpurie și administrarea 
promptă a unei crize de lichiditate, prin proceduri prestabilite și acțiuni alternative. 
 
Riscul operațional 
Reprezintă riscul de pierdere care rezultă fie din utilizarea unor procese, persoane sau sisteme interne inadecvate sau 
care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie din evenimente externe, și care include riscul juridic. 
 
Banca recunoaște expunerea sa la riscul operațional, care decurge din operațiunile sale zilnice și din implementarea 
obiectivelor sale de afaceri și strategice. Riscul operațional este asumat și administrat local, la nivel de structură, cât mai 
aproape de sursa acestuia prin dezvoltarea unei „culturi” comune și ușor de înțeles privind administrarea riscului 
operațional în cadrul tuturor nivelurilor organizaționale. 
 
Gestionarea riscului operațional acoperă toate funcțiile de afaceri și de suport ale băncii, vizând atât controlul, cât și 
diminuarea riscului. Cadrul de gestionare a riscului operațional, documentat prin metodologii și procese, este compatibil 
cu identificarea, măsurarea, monitorizarea, controlul și atenuarea riscului. 
Cadrul de gestionare a riscului operațional include autoevaluarea riscului și controlului, colectarea evenimentelor / 
pierderilor de risc operațional, monitorizarea planurilor de acțiune, indicatorii principali de risc și calcularea capitalului 
intern. 
 
Planul de continuitate a afacerii (BCP), reprezintă o abordare clară și organizată pentru diminuarea oricărui impact negativ 
care ar putea afecta continuitatea activității în condiții de criză. Implementarea Planului de Continuitate a Afacerii, asigură 
buna funcționare neîntreruptă a Băncii, tratamentul eficient al riscului operațional și respectarea deplină a cadrului de 
reglementare. 
 
Cadrul de gestionare a riscului operațional include monitorizarea sistematică a datelor referitoare la riscul operațional și 
procesul de colectare a datelor privind pierderile. Se oferă informații adecvate tuturor nivelurilor structurii 
organizaționale pentru a facilita luarea unei decizii eficiente. Polițele de asigurare sunt în vigoare pentru a atenua eficient 
expunerea băncii la riscul operațional. 
 
Riscul reputațional 
Este definit ca riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului determinat de percepția nefavorabilă 
asupra imaginii Băncii de către clienți, contrapartide, acționari, investitori sau autorități de supraveghere. 
În ceea ce privește gestionarea eficientă a evenimentelor de risc reputațional, Banca își propune:  
- identificarea permanenta a potențialelor elemente declanșatoare de risc reputațional; 
- monitorizarea indicatorilor cheie de risc pentru a determina nivelul riscului; 
- menținerea unei structuri responsabile cu identificarea factorilor declanșatori de risc reputațional si a măsurilor 

adecvate de gestionare a crizelor, cu coordonarea acțiunilor întreprinse de persoane relevante, în scopul 
reducerii/ eliminării efectelor potențialei crize si cu implementarea sau executarea deciziilor executive; 

- asigurarea continuității afacerii în situații neprevăzute;  
- monitorizarea imaginii Băncii în mass-media și identificarea oricărui zvon ce poate conduce la risc reputațional, și 

în special a acelor zvonuri ce pot afecta în cele din urma lichiditatea  Băncii. 
 
Riscul strategic 
Riscul strategic reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și a capitalului, determinat de 
schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa 
de reacție la schimbările din mediul de afaceri. 
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Banca administrează riscul strategic prin mecanisme solide de control intern la nivelul strategic al guvernanței corporative. 
Aceasta acoperă toate aspectele și procesele de luare a deciziilor strategice. 
Banca monitorizează cu strictețe perspectivele economice și mediul de afaceri în care iși desfășoară activitatea. Bugetul 
și planul de afaceri sunt reajustate periodic pentru a reflecta condițiile economice în schimbare. 
 
Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier 
Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier reprezintă riscul rezultat din vulnerabilitatea băncii față de un efect 
de levier sau un efect de levier contingent care poate necesită măsuri neplanificate de corectare a planului de afaceri, 
inclusiv vânzarea de active în regim de urgență, ceea ce ar putea duce la pierderi sau la reevaluări ale activelor ramase. 
 
Principalele obiective strategice cu potențial de impact asupra riscului folosirii excesive a efectului de levier sunt: 

- menținerea capitalului la nivelul preexistent; 
- creșterea organică a capitalului prin restabilirea capacității de generare de profit. 

Managementul riscului de folosire excesivă a efectului de levier se realizează prin măsurarea și monitorizarea unui 
indicator specific. 
 
Riscul de conformitate 
Riscul de conformitate este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor și a capitalului, care poate duce la pierderi 
financiare semnificative sau care poate afecta reputația unei instituții de credit, ca urmare a încălcărilor sau nerespectării 
cadrului legal și de reglementare, cu acordurile, practicile recomandate sau standardele etice. 
 
Banca adoptă politici și proceduri specifice pentru a gestiona riscul de conformitate în diferitele domenii de conformitate, 
după cum urmează: 

- Managementul conflictelor de interese este o prioritate permanenta, personalul fiind responsabil de 
identificarea, raportarea si gestionarea situatiilor care ar putea genera conflicte de interese; 

- Angajații Băncii, indiferent de funcția pe care o dețin în cadrul Băncii, au obligația să respecte și să respecte 
politica și procedurile privind managementul riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului; 

- Banca are toleranță zero cu privire la mită și corupție; 
- Banca asigură un cadru necesar privind abuzul de piață; 
- Banca ia toate masurile necesare pentru respectarea stricta a legislatiei si a cadrului de reglementare 

aplicabil. 
 
Gestionarea capitalului și adecvarea capitalului 
Banca recunoaște importanța menținerii unei baze de capital puternice pentru riscurile asumate.  
Administrarea adecvării capitalului are ca obiectiv păstrarea unei baze solide de capital, capabil să sprijine planul(urile) 
strategic(e)/ de afaceri al/ale Băncii. 
 
Banca calculează cerințe de capital pentru toate riscurile cu care se confruntă și raportează adecvarea capitalului în 
conformitate cu cerințele reglementate. Banca se asigura ca informațiile privind adecvarea capitalului sunt întotdeauna 
transparente si credibile.  
 
Orice activitate care expune Banca la risc de credit, risc de piață si operațional și care face obiectul cerințelor de capital 
este stocată și procesată corespunzător în sistemele Băncii. Adecvarea capitalului este administrată într-o manieră 
dinamică, prin luarea în considerare a condițiilor economice prospective.  
 
În conformitate cu articolul 148 din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, 
cu modificările ulterioare și Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, Banca 
dispune de un proces de evaluare internă a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Procesul intern de evaluare a adecvării 
capitalului la riscuri este integrat în procesul de administrare și gestionare al Băncii și în cultura sa decizională. Banca 
efectuează periodic o evaluare a adecvării capitalului intern la riscuri prin compararea fondurilor proprii disponibile cu 
cerințele de capital intern. Cadrul general ICAAP este revizuit anual, iar monitorizarea adecvării capitalului este efectuată 
trimestrial. 
 
Riscul de Securitate si Infrastructura IT 
Precum orice instituție financiara, First Bank este expusă mai multor tipuri de riscuri IT, printre care enumeram: 

- Risc de securitate IT - definit prin atacuri cibernetice de tip malware sau DDoS, acces neautorizat la sisteme 
sau date confidențiale, pierderi de date prin furt sau criptare, indisponibilitatea sistemelor, etc. 

- Risc asociat infrastructurii IT – definit prin capacitatea infrastructurii si a aplicatiilor de a raspunde nevoilor 
generate de organizatie 

 
În contextul necesității digitalizării dar și a evoluției continue a modului în care atacatorii cibernetici realizează atacurile 
asupra instituțiilor guvernamentale și private - mențin banca în fața unor provocări permanente pentru combaterea 
acestor acțiuni din ce in ce mai sofisticate. 
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Pentru a răspunde eficient acestor provocări, First Bank a definit un cadru de gestionare a riscurilor de securitate IT prin: 
- Definirea și menținerea la zi a politicilor și procedurilor în conformitate cu cerințele și recomandările Instituțiilor 

de Reglementare, cu reglementările interne ale Băncii, dar și în acord cu principiile ghidurilor internaționale de 
bune practici; 

- Implementarea și optimizarea unor tehnologii de securitate IT cât mai moderne și mai eficiente; 
- Definirea și îmbunătățirea proceselor de control;  
- Efectuarea scanărilor de securitate, testelor de penetrare asupra aplicațiilor critice, teste de reziliență     
- Pregătirea și conștientizarea periodică a angajaților cu privire la respectarea cerințelor de securitate în utilizarea 

sistemelor informatice. 
 
Pe parcursul anului 2021, cadrul de gestionare a riscurilor IT (infrastructura si securitate) a fost îmbunătățit prin 
următoarele acțiuni: 

- A fost redefinit modul de lucru in divizia IT – prin prisma organizarii interne  
- Organigrama IT a crescut cu un numar de noi roluri, pozitii care au fost partial adresate 
- A fost startat proiectul de relocare a centrului de date primar, care cuprinde si inlocuirea sistemului de 

comunicatii principal 
- A fost implementat sistemul de monitorizare DynaTrace , cu focus pe zona de aplicatie mobila 
- A fost inceputa consolidarea sistemului de raportare (DWH) catre BNR, cu focus pe rapoartele interne si externe 
- A fost modernizata infrastructura de storage la nivel de datacenter, pentru a face fata incarcarii existente si 

previsionate pe sisteme. 
- Au fost actualizate procedurile cu privire la colectarea și monitorizarea logurilor din sistemele informatice, 

scanările de securitate a sistemelor informatice; 
- Au fost elaborate/actualizate planurile de securitate pentru aplicațiile: Internet și Mobile Banking, Sistemele 

Electronice de Plați și sistemul de Video Bank;  
- A fost actualizat Planul de Continuitate a Afacerii (BCP) și testat în baza exercițiilor de simulare a unor situații 

neprevăzute sau a unor acțiuni concrete, de exemplu, relocarea centrului de date primar; 
- D-au efectuat optimizări la nivelul sistemelor de securitate IT prin revizuirea și actualizarea regulilor și politicilor 

în conformitate cu noile scenarii si vectorii de atac (Email Security Gateway, Trafic Monitor, EndPoint 
Protection, SIEM); 

- S-au realizat teste de penetrare asupra aplicațiilor de Internet și Mobile Banking, Ipotecarium, SME și KYC;  
- S-a realizat exercițiul de testare a rezilienței cibernetice la atacuri a infrastructurii informatice utilizată pentru 

procesarea plăților prin intermediul căruia a fost simulat un furt de date din interiorul băncii. Execuția 
scenariului de testare a rezilienței cibernetice s-a realizat printr-un exercițiu de tip table-top și o discuție 
deschisă prin intermediul mijloacelor electronice, la care au participat reprezentații cheie din cadrul First Bank;   

- Pentru platforma internă de E-learning a fost elaborat primul material de training în domeniul Securității 
Informației, training pe care toți angajații băncii au obligativitatea de a-l parcurge și promova printr-un test de 
evaluare; 

- Au fost intensificate campaniile de conștientizare a angajaților băncii cu privire la respectarea măsurilor de 
securitate IT. 

 

8. Dezvoltarea afacerii – Inovare 
 
Pe parcursul anului 2021, FirstBank și-a continuat strategia de digitalizare, cu același scop declarat, de a oferi clienților 
săi o experiență digitală cu interacțiune umană, îmbunătățind aplicațiile mobile și platforma de internet banking. Ca o 
mărturie a eforturilor noastre, aplicațiile noastre sunt foarte apreciate de clienți atât în Apple Store, cât și în Google 
Pay, obținând ratinguri ridicate (la 25.03.2022 - 4.8 în App Store și 4.4 pe Google Play).  
 
În conformitate cu strategia propusă, banca a realizat mai multe proiecte importante: 

a) În martie 2021 am adaugat o noua serie de functionalitati aplicatiei de mobile banking: istoric tranzactii, 
definire beneficiari, reinitiere plati, confirmari de incasare; 

b) În mai 2021 am lansat aplicația digitală Mortgage E2E – Ipotecarium, un flux ușor, digital pentru aplicațiile de 
credite ipotecare, cu semnarea electronică a documentelor, disponibilă atât în Video Banking, cât și în 
sucursale. Acest proces a redus semnificativ numărul de vizite la sucursala clientului pentru a semna toată 
documentația, clientul avand la dispozitie si un spatiu virtual privat in care poate semna sau transmite 
documente; 

c) În iunie 2021 am implementat pentru clienții First Bank care dețin smartwatch-uri Fitbit sau Garmin 
posibilitatea de a efectua plăți la terminale POS care acceptă plăți contactless, folosind doar dispozitivul de pe 
încheietura mâinii; 

d) În august 2021 am implementat o serie de noi funcționalități în aplicația de mobile banking: 
• Account Top Up pentru persoane fizice, clientii avand posibilitatea de a credita instant contul curent First Bank 

folosind carduri de debit sau de credit emise de alte banci din Romania 
• Alerte & Notificari push pentru evenimente de tip credit/debit la nivel de cont cat si notificari pentru alte 

produse detinute 
• First Bank in Huawei App Gallery 
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e) În august 2021,  am finalizat portalul web  de  actualizare a datelor clienților, KYC E2E, disponibil atât pentru 
clienții persoane fizice, cât și pentru clienții persoane juridice.Acesta permite clienților să parcurga un proces 
simplu și sigur de la distanță, fără nicio interacțiune cu sucursala, disponibil 24/7. 

f)  În august 2021, au fost lansate in aplicatia Micro Creditum, produsele cu fonduri (aferente programului IMM 
invest si produsele standard cu garantie FNGCIMM), completand astfel gama de produse deja existenta in noua 
aplicatie dedicata (aplicatie ce a automatizat partial procesul de creditare Micro) 

g) În septembrie 2021 am schimbat design-ul cardurilor din portofoliul First Bank. Prin acest redesign, imaginea 
noilor carduri reflectă rebrandingul First Bank și look-ul său modern. Acestea se transformă în niște accesorii 
artistice, care transmit clienților valorile noastre, precum și povestea artiștilor moderni americani, care au 
revoluționat istoria artei. 

h) Începand din septembrie 2021, cardurile First Bank au fost disponibile pentru inrolare  in Google Pay, 
permitand utilizatorilor de telefoane cu system de operare Android să facă orice plată contactless. 

i) Începand din noiembrie 2021, cardurile First Bank au fost disponibile pentru inrolare  in Apple Pay, permitand 
utilizatorilor de telefoane Apple să facă orice plată. In aceiasi luna, o alta dezvoltare majora a fost integrarea 
de marketing cu Google si Facebook. Aceasta dezvoltare ne-a permis sa tintim mai bine clientii potentiali in 
mediul online.    

 
În plus, în 2022, intenționăm să ne concentrăm pe îmbunătățirea experienței clienților cu funcționalități precum 
autentificare unica („single signon”), prin care vom facilita clienților noștri să se autentifice în aplicație și să aprobe 
tranzacții cu un singur set de credentiale (biometrice sau de altă natură) pentru mai multe profiluri de persoana fizica 
si-sau juridica. Acest lucru va spori sinergia dintre entitatea juridică și persoana cu drepturi de semnare în calitate de 
utilizator individual. Vom îmbunătăți în continuare capacitățile noastre de deservire a clientilor, pentru a permite 
acestora să gestioneze în mare măsură relația lor cu noi de pe dispozitivul lor mobil. 
 

9. Resurse umane 
 
La 31 decembrie 2021, numărul total de salariați a fost de 1.039 din care activi 980 si 59 contracte suspendate, comparativ 
cu 2020 in care la 31 decembrie in banca erau 1.063 de angajati din care 955 activi. La 31 decembrie 2019, numarul total 
de salariati a fost de 924 din care activi 885. La finalul anului 2021 raportul dintre numarul de salariati in sediu fata de cei 
din retea era de 59% sediu si 41% retea.   
 
In 2021 Divizia de Resurse Umane care trecuse deja in 2020 printr-o transformare de model operational, s-a concentrate 
pe consolidarea sistemelor de management introduse ,prin facilitarea adoptarii acestora la nivel de procese interne si in 
ciclul de viata al angajatilor.  
 
Nivelul de angajament si eNPS au devenit indicatori relevanti la nivel de management. Indexul de Engagement a crescut 
de la 6.8/10 in octombrie 2020 cand a fost introdus, la 7.5 / 10 in octombrie 2021 cand a fost masurat pentru ultima data 
in an.  
 
Controlul costurilor aferente fortei de munca a fost monitorizat cu strictete ceea ce a generat o executie bugetara sub 
limita proiectata la finalul anului, avand de asemenea ca factor favorizant si nivelul flcutuatiei de personal din cursul anului 
care s-a mentinut la cote ridicate, in special in zona de retea teritoriala, o arie de business in special afectata de reducerea 
numarului de sucursale. In cursul anului, s-a demarat un proiect prin care se urmareste adresarea tuturor factorilor 
relevanti in fluctuatia de personal din reteaua teritoriala, proiect al carui prima etapa s-a si incheiat la finele lui 2021 si care 
va da rezultate in prima jumatate a lui 2022.  
 
Aria de dezvoltaree a competentelor a fost selectata ca prioritara in demersul de diferentiere ca angajator pe piata muncii 
astfel ca investitia in acest pilon a reprezentat o alocare bugetara peste media pietei bancare ca medie per angajat in 2021. 
Noi abilitati si competente su fost introduse in planul de training executat pana la final de an: Design Thinking, o gama 
larga de abilitati soft, abilitati si compentente functionale. Programul Manager role a constituit un program de anvergura  
prin care au fost instruiti aproape 200 de manageri intr-un process de blended learning cu scopul de a isi insusi tehnicile 
de management si mentalitatea de leadership necesare lucrului cu echipele.   
 
Platforma ‘one stop shop’ utilizata pentru comunicarea interna si activarea angajatilor a castigat in popularitatea interna 
fiind adoptata de organiatie in proportie mult mai mare decat in 2020 .  
 
Divizia de Resurse umane s-a concentrat in mod deosebit pe aria de reglementare in 2021. In decursul anului au fost 
actualizate in proportie de peste 95% toate politicile si procedurile de resurse umane si toate practicile interne au fost 
actualizate si adaptate pentru a raspunde noillor reglementari impuse de Regulamentul 11 / 2020 al Bancii Nationale a 
Romaniei. 
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Anexa: 1 DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ 
 
Descrierea modelului de afaceri 
Banca oferă o gamă largă de produse și servicii, care acoperă o larga diversitate de produse de economisire, finanțare pentru 
persoane fizice și companii, factoring, leasing financiar, co-finanțare pentru fonduri europene și servicii pentru piața de capital. 
Banca are o platformă digitală complexă, care oferă acces la o gamă largă de servicii bancare. 
 
Banca functionează în baza unui model de afaceri axat pe client, având clientul în centrul tuturor activităților. Banca se 
concentrează pe clienți persoane fizice, întreprinderi mici și mijlocii, urmărind să ofere servicii excepționale clienților săi. Relatia 
cu clienții va constitui fundamentul de baza pe care banca dorește să o dezvolte cu clienții săi. 
 
Pilonii principali ai strategiei noastre sunt următorii: 

- Axarea pe client, cu cunoștințe avansate despre aceștia; 
- Resurse umane de înaltă calitate care operează la niveluri ridicate de eficiență; 
- Implementari de solutii tehnice pentru manipularea eficienta a datelor si obtinerea de rapoarte ce furnizeaza 

informatii valoroase; 
- Execuție disciplinată și conformă și guvernare care oferă o rentabilitate constantă și durabilă. 

 
Banca își propune să asigure competitivitatea pe termen lung prin obținerea de excelență la nivel operațional. Obiectivul 
rămâne acela de a asigura generarea de capital prin rentabilitate durabilă. Banca țintește o poziție de capital puternică, 
străduindu-se să mențină tampoane de capital adecvate, aliniate la profilul său de risc. Banca își propune să asigure un nivel al 
lichiditații stabil, având ca pilon principal depozitele clienților, maximizând depozitele de bază prin servicii de înaltă calitate și 
eficiență. 
 
Banca dorește să atragă, să păstreze și să angajeze profesioniști calificați, capabili să ofere clienților servicii de înaltă calitate și 
să garanteze durabilitatea și succesul afacerii. 
 
Misiunea noastră 
Misiunea noastră este de a servi ca un partener de încredere pentru clienții noștri, oferind în mod responsabil produse și servicii 
financiare sigure, simple și la îndemână. 
 
Suntem aici pentru a oferi cea mai bună experiență clienților, deschizând în același timp ușa către noi oportunități și consolidând 
împreună viitorul. 
 
Ne-am angajat să ne dedicăm oamenii, tehnologia și expertiza unui scop comun: să ajutăm clienții, acționarii și comunitățile pe 
care le servim să crească. 
 
Credem în integritate, clientul pe primul loc, pasiune pentru rezultate durabile, muncă în echipă, inovație, implicare în 
comunitate. 
 
Brand 
În 2021, First Bank a urmarit să îmbunătățească percepția și interesul consumatorilor asupra brandului sau. 
 
După vârful înregistrat în octombrie 2020, brand awareness pentru First Bank a scăzut ușor (de la 12% total spontan în iunie la 
10% în octombrie 2021), în concordanță cu piața. Aceasta pare a fi o tendință de piață mai generală în ultima perioadă – ceea 
ce înseamnă că băncile nu sunt atât de prioritare pentru consumatori și ocupă mai puțin din atentia consumatorilor (reflectat 
in cheltuielile media mai scăzute în întregul sector în 2021) - contextul pandemiei Covid. Cu toate acestea prin indicatorul de 
awareness spontan de 10%, First Bank ocupă locul 10 in piață, primul dintre băncile mijlocii/mici. 
Intr-o notă pozitivă, brandul începe să apară în primele mențiuni ale clientilor (top of mind awareness) în București și printre 
clienții cu venituri peste medie. 
 
Indicatorul de Ad awareness pentru First Bank înregistrează o ușoară creștere în ultima perioadă a anului 2021 (de la 5% la 6% 
în awareness spontan și de la 15% la 18% în awareness total) 
Din punct de vedere al imaginii, First Bank reuseste sa mentina o imagine clara de: banca moderna, inovatoare si orientata 
catre tehnologie. 
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Responsabilitatea socială corporativă 
La First Bank, integritatea, transparența, securitatea și a oferi înapoi din ceea ce avem sunt câteva dintre principalele noastre 
valori. Acest lucru ne ajută să inovăm și să oferim clienților noștri servicii și produse inteligente și ușor de utilizat. De asemenea, 
acest lucru înseamnă adaptarea unui mediu de lucru și a unei culturi incluzive, inspiratoare și sigure pentru angajații noștri, 
încurajându-i totodată să îi sprijine pe cei care au nevoie. 
 
Suntem mereu concentrați pe a aduce contribuții importante societății, atât prin a le oferi servicii și produse bancare eficiente 
oamenilor, cât și prin dezvoltarea programelor de CSR. În 2021, copiii nevoiași au fost în atenția noastră și astfel colegii noștri 
au oferit cadouri de Crăciun copiilor din instituțiile de îngrijire care au scris scrisori către intițiativa Banca de Haine. De 
asemenea, anul trecut au fost lansate și alte apeluri la implicare și acțiuni pentru ca colegii noștri să doneze copiilor care au 
nevoie de ajutor, Asociația Magic fiind unul dintre beneficiari. Continuăm, de asemenea, să lucrăm îndeaproape cu partenerii 
noștri de afaceri pentru a susține propriile lor agende de CSR. 
 

i. Livrăm pentru clienții noștri 
 
Dăm valoare clienților noștri oferindu-le ceea ce isi doresc în cel mai convenabil mod, făcând procesele mai inteligente și 
experiențele clientului mai bune. Facem acest lucru folosindu-ne de tehnologia inteligentă, abilitățile și experienta angajaților 
noștri. 
 
Ascultăm și răspundem cererilor clienților noștri, înțelegând nevoile in continuă schimbare, lucrând împreună pentru a ne 
asigura că ne ridicăm la nivelul așteptărilor acestora. Ne străduim să oferim excelență la nivel operațional și ne angajăm să 
menținem și să îmbunătățim serviciile pe care le oferim clienților noștri. 
 
Pentru a înțelege nivelul maxim al satisfacției clienților, am implementat mecanisme regulate de feedback. Acest lucru ne ajută 
să identificăm unde trebuie să muncim mai mult și unde există potențial pentru a aduce un plus de valoare operațiunilor.  
 

ii. Oamenii și cultura noastră 
 
Atragerea și păstrarea talentelor: 
Pentru a recruta și a păstra cel mai bun talent, trebuie să oferim un loc de muncă in care angajații să se simta integrați, inspirați 
si sa simtă suportul nostru. Ne dorim ca angajații să fie responzabilizați și motivați, permițându-le să ia decizii mai bune și să 
răspundă nevoilor clienților noștri în mod eficient. În acest sens, am creat un mediu în care fiecare angajat poate avea acces la 
o varietate de acțiuni de dezvoltare. Pentru angajații cu potențial ridicat și cei talentati, am continuat programul de mentorat 
în care mentorii selectați au participat la diferite acțiuni de dezvoltare și au avut obiective de îmbunătățire a capacităților de 
conducere. 
 
Atragerea talentelor este o provocare pentru cele mai multe industrii, prin urmare, am dezvoltat politici care promovează o 
evaluare obiectivă a candidaților interni și externi în conformitate cu criteriile de selecție stabilite. Prioritatea este acordată 
angajaților existenți, ca parte a eforturilor băncii de a sprijini și promova propriile resurse umane. În acest sens, toate posturile 
vacante sunt prezentate angajaților și sunt încurajați să aplice. Există criterii de selecție transparente dezvoltate și există definiții 
clare ale categoriilor de locuri de muncă și nivelurilor ierarhice, precum și a potențialului traseu al carierei. 
 
Procesul de recrutare se bazează pe proceduri adecvate, fără discriminare, folosind sisteme specifice de selecție a candidaților, 
folosind instrumente moderne de evaluare și selecție. Aceste instrumente pot varia în funcție de nivelul educațional și de 
experiență al candidatului și includ atât teste de competență, cât și teste profesionale.  
 
Încorporarea valorilor noastre: 
Avem un set comun de valori, care se reflectă în politicile noastre și sunt încorporate în activitatea noastră. Aceste valori și 
comportamente asociate, modelează cine suntem ca afacere și stau la baza succesului nostru. Codul nostru etic a fost dezvoltat 
în concordanță cu valorile noastre in baza caruia se care stabilesc angajamentele și se asigură că angajații noștri sunt liberi sa 
vorbească dacă văd comportamente care nu sunt în concordanță cu acesta. 
 
Managementul talentelor: 
Muncim din greu pentru a construi și a păstra echipe puternice, stabile și cu putere de conducere. Folosim acest lucru împreună 
cu sistemul nostru de management al performanței pentru a identifica persoane cu potențial ridicat. Stim că pentru a oferi 
servicii de calitate clienților noștri trebuie să ne asigurăm că angajații noștri detin aptitudini conforme. Dezvoltăm programe de 
instruire pentru angajati, inclusiv programe de integrare, standarde și e-learning. Aceste programe oferă angajaților 
oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile, in vederea creării si susținerii unor echipe performante pentru putea face față 
provocărilor în cadrul activității lor.  
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Diversitate și integrare: 
Diversitatea forței de muncă aduce cu sine perspective noi și ne ajută să creăm soluții cu adevărat inovatoare, de care să 
beneficieze clienții noștri și să contribuie la îmbunătățirea competitivității. Ne-am angajat să dezvoltăm o cultură care să reflecte 
diversitatea clienților noștri, a clienților lor și a tuturor comunităților în care lucrăm. 
 
Sănătate si sigurantă: 
Asigurând sănătatea și siguranța oamenilor noștri, reducem riscurile în activitatea noastră, protejându-ne reputația și pe cea a 
clienților noștri. Avem un sistem de management al sănătății și securității bine pus la punct și toți angajații trebuie să incheie 
instruirea ca parte a procesului de integrare. 
 
Bunăstarea angajaților: 
Știm că o forță de muncă sănătoasă și motivată este bună pentru afaceri, reducând absența din cauza bolii și creșterea ratelor 
de retenție. Suntem concentrați să ajutăm oamenii să-și gestioneze mai ușor activitatea și viața personală. Politicile noastre de 
HR sunt concepute pentru a ajuta oamenii să se reîncarce, să fie alaturi de familiile lor, să își îndeplinească angajamentele și să 
isi poată susțină provocările personale. 
 
Recompensă și recunoaștere: 
Vrem să păstrăm cel mai bun talent în afacerea noastră și credem în recunoașterea și recompensarea angajaților care ne pun 
valorile în practică. Politica de remunerare își propune să creeze un cadru pentru remunerare și să sprijine cultura bazată pe 
performanță, care aduce obiectivele băncii în conformitate cu obiectivele părților interesate (angajați, conducere și acționari) 
și motivează angajații să continue să acționeze în interesul băncii. 
 
Implicarea angajaților: 
Ascultarea si aprecierea opiniilor oamenilor ajută productivitatea și ne ajută la modelarea activitatii pe viitor. Ne conectam cu 
angajații noștri prin diferite moduri, asigurându-ne că primesc actualizări periodice, inclusiv cele referitoare la performanța 
activității noastre. Îi încurajăm să ne transmit feedback-ul lor, tinând cont de faptul că ei au o viziune clară a operațiunilor 
noastre, iar ideile lor ne ajută să oferim clienților noștri ceea ce isi doresc. 
 
Negocierea colectivă și libertatea de asociere: 
Banca respectă toate principiile care reglementează resursele umane. Toate reglementările privind resursele umane sunt 
determinate de principiile drepturilor omului. Banca oferă oportunități egale angajaților săi și aplică politici similare indiferent 
de sex, rasă, culoare, religie, orientare sexuală, naționalitate, aptitudini fizice etc. Șansele egale se referă la tratamentul unitar, 
corect și imparțial al tuturor angajaților și la dezvoltarea condițiilor de muncă, consolidarea și respectarea diversității, 
asigurarea demnității la locul de muncă, într-o viziune mai largă a societății. Astfel de principii sunt încorporate în Contractul 
colectiv de muncă. 
 

iii. Conduită și etică în afaceri: 
 
Reputația noastră pentru integritate este unul dintre cele mai importante atuuri ale noastre. Ne ținem de standarde care nu 
numai că le îndeplinesc pe cele cerute de legile și reglementările care ni se aplică, ci și de principiile noastre, care au la bază 
depășirea așteptărilor clienților noștri. Credem în operarea cu integritate, atât în luarea deciziilor de afaceri, cât și în conduita 
angajaților noștri. Codul nostru de conduită stabilește principiile de bază pentru a ghida conduita angajaților. Codul este susținut 
de politicile și programele de conduită a angajaților și este consolidat prin instruire regulată. 
Avem toleranță zero în ceea ce privește comportamentul ilegal sau neetic și acest lucru este articulat în politicile noastre 
relevante. 
 
Conflicte de interes 
Politica internă specifică oferă consiliere/îndrumare personalului Bancii pentru a identifica situațiile care ar putea genera 
potențiale conflicte de interese si administrarea acestora, daca este cazul. Politica include obligatii ce trebuie respectate atat 
de catre membrii organului de conducere ai Bancii, respectiv de catre membrii Consiliului de Administratie si cei ai Comitetului 
de Directie, cat si de catre angajatii structurilor sale.  
 
Administrarea riscului aferent se realizeaza avand la baza urmatoarele principii: angajamentul managementului (“tone at the 
top”), separarea responsabilităților, controale interne, testare si audit. O parte importanta a acestui program este reprezentata 
de Campania Anuala de dezvaluire a situatiilor potential generatoare de conflicte de interese, ocazie cu care personalului Bancii 
ii revine obligatia de a transmite Directiei Conformitate spre analiza declaratiile de conflicte de interese, acest lucru realizandu-
se prin intermediul Aplicatiei privind Managementul Conflictelor de Interese. 
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Conceptul Whistle Blowing / Avertizor de integritate 
Conceptul de denunțare a fost dezvoltat și implementat în Bancă cu scopul de a stabili în mod proactiv un canal de comunicare 
pentru dezvăluirea anonimă a sesizărilor/reclamațiilor cu privire la o eventuală ilegitimitate, neregulă gravă sau abatere, care 
este depistată cu privire la un angajat, colaborator sau persoană afiliată. Un atribut de bază și inviolabil al Politicii de denunțare 
este protecția anonimatului și a principiului confidențialității datelor persoanelor care depun astfel de rapoarte, precum și 
asigurarea că poziția lor actuală și dezvoltarea lor profesională viitoare nu vor fi afectate, deoarece ca urmare a raportului de 
audit aferent emis. Procesul de denunțare este gestionat de funcția de Audit Intern a Băncii și are drept beneficiari Comitetele 
de Audit și Management al Riscului și Comitetul Executiv. 
 
Anti-corupția și luarea de mită 
First Bank își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română, armonizată cu principiile stabilite de reglementările 
europene aplicabile, UK Bribery Act (“UKBA”) și United States Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”). Banca are toleranță zero 
cu privire la practicile corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, mită și corupție. Personalul băncii nu are voie să ofere, să promită 
sau să accepte nimic de valoare (inclusiv cadouri, ospitalitate sau mese) oricărei persoane în scopul obținerii unui avantaj 
necorespunzător. În mod similar, personalul Băncii nu poate pretinde sau accepta astfel de plăți sau beneficii 
necorespunzătoare. 
 
Prevenirea, detectarea și raportarea luării de mită și a oricăror alte practici corupte sunt responsabilitățile întregului personal 
al Băncii. În plus, tot personalul Băncii trebuie să semneze anual o Certificare Anticorupție pentru a fi de acord în mod oficial cu 
toate regulile Politicii Anticorupție și pentru a raporta eventualele încălcări. Pe parcursul anului 2021, Cadrul Procedural 
Anticorupție al First Bank a fost dezvoltat continuu. Au fost efectuate verificări periodice în cadrul testării de asigurare a 
conformității, cu accent pe riscul terților și integritatea angajaților din perspectiva riscului de corupție. 
 
Combaterea spălării banilor/finanțării terorismului 
Banca a stabilit politici și proceduri CSB/CTF în conformitate cu legislația relevantă și cu cele mai bune practici. Vizăm succesul 
și stabilitatea pe termen lung prin atragerea și gestionarea fondurilor obținute numai din surse legale. 
 
În acest sens, Banca adoptă politici și proceduri privind managementul riscului aferent spălării banilor și finanțării terorismului. 
Politicile și procedurile în vigoare includ, printre altele, dezvoltarea continuă a măsurilor de conformitate și management al 
riscului, monitorizarea continuă a implementării politicilor și procedurilor, implementarea legislației aplicabile, precum și a 
reglementărilor și bunelor practici din sectorul financiar. Toate acestea oferă asigurarea că serviciile și produsele oferite de 
Bancă nu vor fi utilizate în scopuri de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului, ori încălcări ale prevederilor privind 
aplicarea sancțiunilor internaționale. 
 
Aceste reglementări se aplică tuturor angajaților, cărora li se cere să depună toate eforturile pentru a se asigura că produsele 
și serviciile Băncii nu sunt utilizate pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. 
 
Protecția datelor cu caracter personal 
Protejarea datelor cu caracter personal este importantă pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor vizate, pentru respectarea obligațiilor legale și pentru protejarea reputației Băncii. 
 
În acest sens, în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”), Banca a implementat 
măsuri tehnice și organizatorice care includ, printre altele: implementarea politicilor și procedurilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal precum politica de protecție a datelor, procedura de manipulare și evaluarea încălcării datelor, procedura de 
tratare a solicitărilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, procedura privind evaluarea 
impactului asupra protecției datelor;. , emiterea de ghiduri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților; 
informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datele acestora, implementarea măsurilor tehnice și organizatorice 
pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal; implementarea caracteristicilor tehnice pentru colectarea și 
gestionarea consimțământului persoanelor vizate în scopuri de profilare și marketing; alinierea procedurilor de lucru ale Băncii 
la cerințele GDPR; furnizarea de programe de instruire și conștientizare. 
 
Securitate digitală 
Banca respectă pe deplin toate reglementările românești privind securitatea IT. Securitatea digitală este în responsabilitatea 
Chief Information Security Officer. Pentru a combate criminalitatea cibernetică, Banca a implementat soluții pentru a proteja 
activele și tranzacțiile clienților săi (Persoane fizice și Corporate). Banca se străduiește în mod constant să își adapteze măsurile 
de securitate IT pentru a spori protecția clienților săi împotriva amenințărilor de securitate a informațiilor în continuă creștere. 
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iv. Desfășurarea unei afaceri eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor: 
 
Ne angajăm să luptăm cu schimbările climatice și să ne protejăm resursele naturale și, prin urmare, adoptăm o abordare 
proactivă a unui management bun al mediului. Știm că performanța noastră de mediu este importantă pentru clienți, angajați 
și alte părți interesate și poate crea economii financiare pentru a susține sustenabilitatea pe termen lung a afacerii noastre. 
 
Fiind o afacere bazată în principal pe munca de birou, impactul nostru principal asupra mediului provine din emisiile de carbon 
generate de consumul de energie și călătoriile de afaceri, așa că ne concentrăm eforturile asupra acestui lucru. În plus, deși 
consumul nostru de apă nu este semnificativ, am depus eforturi pentru a conserva această resursă. De asemenea, gestionăm 
utilizarea resurselor și a deșeurilor acolo unde este posibil. 
 
Impact direct asupra mediului 
Ne propunem să reducem impactul asupra mediului al operațiunilor noastre prin gestionarea consumului de energie, hârtie și 
apă, servicii de transport și prin reducerea emisiilor și a deșeurilor. În acest sens, ne angajăm să: 
 

- Reducem consumul de energie prin concentrarea pe soluții de eficiență energetică care optimizează utilizarea 
acestuia în clădire și minimizează impactul centrelor de date; 

o Sediul central - investitii in infrastructura de iluminat prin instalarea de senzori de prezenta si reducerea cu 
30% a consumului de energie electrica 

o Sediul central - reducerea temperaturii in zona birourilor in sezonul rece de la 25 la 24 de grade Celsius si 
cresterea temperaturilor in sezonul calduros de la 24 la 25 de grade Celsius. În acest fel urmărim o reducere 
cu 5% a consumului de energie electrică dedicat acestor procese 

o Sediul central – reducerea si relocarea serverelor in locatii superioare din punct de vedere energetic (tip 
cloud). In acest fel se reduce consumul de energie electrica cu 30% 

o Sediul central - Programarea inchiderii monitoarelor si statiilor in afara programului de lucru si astfel 
reducerea consumului de energie electrica cu 20% 

o In rețeaua de sucursale - instalarea sistemelor de programare si monitorizare a consumului de energie 
pentru sezonul rece, pentru reducerea cu 10% a consumului de gaze naturale si energie electrica 

o In reteaua de sucursale - schimbarea sistemelor de aer conditionat si reducerea cu 10% a consumului de 
energie electrica 

o In reteaua de filiale - inlocuirea sistemelor de iluminat, de la neon la LED-uri si reducerea cu 30% a 
consumului de energie electrica 

- Reducem consumul de hârtie și minimizați hârtia utilizată pentru activitățile de marketing și distribuție ori de câte ori 
este posibil 

- Reducem cantitatea de deșeuri pe care le producem și reciclăm, inclusiv deșeurile IT 
- Reducem emisiile provenite de la călătoriile noastre de afaceri prin minimizarea numărului de călătorii pe distanțe 

lungi ale angajaților, stimulând utilizarea mijloacelor alternative de comunicare. Ori de câte ori nu putem evita 
călătoriile de afaceri, vom căuta să facem acest lucru folosind mijloacele de transport cu cel mai mic nivel de impact 
asupra mediului. 

- Cautam furnizori care sa ne sustina in acest demers prin solutii si practici de afaceri 
- Reducerea numărului de mașini cu 27% și utilizarea sistemelor moderne de partajare de tip transport - exemplu UBER 

 
Credem că schimbarea comportamentului nostru este esențială pentru reducerea impactului nostru asupra mediului. Prin 
urmare, vom căuta în permanență să atragem atenția angajaților și a partenerilor de afaceri asupra importanței de a face alegeri 
ecologice și de a ne urma principiile în acest sens. 
 
Impacturi indirecte asupra mediului 
Pe lângă reducerea amprentei noastre asupra mediului, ne străduim să minimizăm impactul nostru indirect asupra mediului 
prin furnizarea de produse și servicii care promovează un comportament ecologic. Dorim să încorporăm considerații legate de 
responsabilitatea corporativă în activitățile noastre de afaceri. Problemele de mediu sunt luate în considerare pentru 
dezvoltarea de noi produse, precum și includerea în criteriile pe care le folosim pentru deciziile de creditare. 
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