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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
 

Către Acționarii, 
First Bank S.A. 
 
Opinie 
 
1. Am auditat situațiile financiare consolidate și individuale ale First Bank S.A. („Banca”) și ale filialei sale (împreună 

„Grupul”), 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 consolidată și individuală a poziției financiare la 
data de 31 decembrie 2019 și situația consolidată și individuală a contului de profit si pierdere si altor elementele 
ale rezultatului global, situația consolidată și individuală a modificărilor capitalurilor proprii și situația consolidată 

și individuală a 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 2019 se identifică astfel:  
 
Situațiile financiare consolidate 
 

 Total capitaluri proprii:    816.631 mii RON  
 Profitul net al exercițiului financiar:       118.830 mii RON 

 
Situațiile financiare individuale 
  

 Total capitaluri proprii:     722.284 mii RON   
 Profitul net al exercițiului financiar:           23.063 mii RON 

 
3. În opinia noastră: 
 
4. situațiile financiare consolidate anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară 

consolidată a Grupului la data de 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară consolidată și fluxurile sale de 
trezorerie consolidate 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 si completările următoare („Ordinul 
27/2010”).  

 
5. situațiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară 

individuala a Băncii la data de 31 decembrie 2019 și performanța sa financiară individuala și fluxurile sale de 
trezorerie individuale aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu IFRS si cu Ordinul 
27/2010. 
 

Baza pentru opinie 
 
6. 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 Grup, 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. 

 
Observații 

 
7. Atragem atenția asupra Notei 38 „Evenimente ulterioare” la situațiile financiare consolidate și individuale, care 

descrie evaluarea Managementului cu privire la potentialul impact al efectelor Coronavirusului Covid 19 asupra 
Grupului și a Băncii. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect. 
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Aspectele cheie de audit   
 
8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai 

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

 

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

Deprecierea colectiva a creditelor și a 
avansurilor acordate clienților 

 

Așa cum este prezentat în Nota 2.8 la situațiile 
financiare consolidate si individuale, Grupul și Banca 
înregistrează pierderi așteptate din credite (ECL) 
pentru creditele si avansurile acordate clientilor în 
conformitate cu politicile contabile, în baza 
prevederilor IFRS 9 – Instrumente financiare („IFRS 
9”):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 2.15 din situațiile 
financiare.  

La 31 decembrie 2019, liniile cheie din situațiile 
financiare ale Grupului si ale Băncii sunt creditele și 
avansurile acordate clienților: 

- de catre Grup in suma de 4.095.022 mii 
RON (net de provizioanele pentru depreciere 
aferente în valoare de 157.799 mii RON).   

- de catre Banca in suma de 3.312.582 mii 
RON (net de provizioanele pentru depreciere 
aferente în valoare de 151.504 mii RON). 

Grupul si Banca exercită un nivel semnificativ de 
judecată profesională, folosind ipoteze subiective 
privind momentul înregistrării și valoarea care trebuie 
înregistrată drept depreciere pentru credite si 
avansuri. Întrucât creditele și avansurile constituie o 
parte semnificativă din activele Grupului si ale Băncii, 
și datorită semnificației judecăților profesionale 
aplicate de Conducere în clasificarea creditelor și a 
creanțelor în cele 3 stadii stipulate de IFRS 9 și în 
stabilirea nivelului de depreciere corespunzător, 
această arie de audit constituie un aspect cheie de 
audit. 

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

 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 din credit preconizate pentru 
evaluarea riscului de credit aferent expunerii 
și fluxurilor de numerar viitoare așteptate de 
la clienți;  

 Identificarea expunerilor cu un nivel ridicat 
de deteriorare a calității creditului. 

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 folosite 
de către Conducere conform descrierii aspectului cheie de 
audit. 

Procedurile noastre au constat în: 

1) 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 recuperărilor viitoare. 

2) Obținerea și analizarea informațiilor care susțin 
ipotezele folosite în:  

 dezvoltarea si/sau calibrarea/validarea 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; 

 calibrarea/validarea modelelor privind pierderile 
din credit preconizate;  

 calibrarea/validarea modelelor privind alocarea pe 
stadii; 

 calibrarea/validarea modelelor care să reflecte 
impactul eventual al condițiilor economice viitoare 
in calculul ECL.  

3) Verificarea implementării metodologiei 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.  

4) Am evaluat acuratețea și completitudinea prezentării 
creditelor si avansurilor acordate clienților, precum și a 
provizioanelor aferente acestora, în conformitate cu 
cerințele standardelor IFRS. 
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Natura ariei de interes Cum a abordat auditul nostru aspectul cheie de audit 

Recunoașterea veniturilor din dobânzi și 
comisioane 

 

Facem referire la notele 26 și 27 din situațiile 
financiare. 

Pentru perioada încheiata la 31 decembrie 2019, 
veniturile din dobânzi sunt în valoare de 323.864 
mii RON pentru Grup si 291.640 mii RON pentru 
Banca, iar veniturile din comisioane sunt în valoare 
de 115.415 mii RON pentru Grup si 108.278 mii 
RON pentru Banca, provenind în principal din 
creditele acordate clienților. Aceste venituri sunt 
principalii contribuitori la venitul din exploatare al 
Grupului si 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. 

 comisioane 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 reduse 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 elaborarea și eficiența funcțională a controalelor 
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 Grup si de 
Banca referitor la comisioanele percepute clienților pentru 
a stabili dacă metodologia a respectat cerințele 
standardelor de contabilitate aplicabile. 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 Grupului si ale 
Băncii. 

- Am evaluat acuratețea și completitudinea prezentării 
veniturilor din dobânzi si comisioanelor în conformitate cu 
cerințele standardelor IFRS.  

 
Alte informații – Raportul administratorilor 
 
9. 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 consolidate 
și individuale și raportul auditorului cu privire la acestea. 

 
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare consolidate și individuale 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 consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2019, 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. 
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În ceea ce privește Raportul consolidat și individual al 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 si articolele 32-33. 
 
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare consolidate și 
individuale, în opinia noastră: 
 
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost 

întocmite situațiile financiare consolidate și individuale sunt în concordanța, în toate aspectele 
semnificative, cu situațiile financiare consolidate și individuale; 

 
b) Raportul administratorilor, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul 

Băncii Naționale a României nr. 27/2010, articolele 12-16 si articolele 32-33; 
 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Grup și la mediul acestuia dobândite în cursul 
auditului situațiilor financiare consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 
decembrie 2019, 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  
 
10. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare consolidate și 

individuale 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. 

 
11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Grupului 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 
Grupul sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

 
12. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 

financiară al Grupului. 
 
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 
 
13. 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. 

 
14. 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 
Grupului. 

 
 Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al 

prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 
 
 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 Grupului 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 Grupul să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității 
activității. 
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 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. 
 

 Obținem, probe de audit suficiente și adecvate cu privire la informațiile financiare ale entităților sau 
activităților de afaceri din cadrul Grupului, pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare 
consolidate. Suntem responsabili pentru coordonarea, supravegherea și executarea auditului grupului. 
Suntem singurii responsabili pentru opinia noastră de audit. 
 

15. 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.  

 
16. 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.  

 
17. 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  
 
18. Am fost numiți de Adunarea Generala a Acționarilor la data de 07.05.2019 sa auditam situațiile financiare ale 

First Bank Romania S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntreruptă a 
angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate  de la 31 decembrie 2017 pana la 
31 decembrie 2019.  

 
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 Grup. 

 
 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, Director 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 8 și etajul 9, Sector 1 
București, România 

6 mai 2020 
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  Grup Bancă 

    

  
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

 Nota    retratat 

      
Numerar și disponibilități la 

Banca Centrală 4, 5 812.005 821.969 672.888 821.969 

Active financiare derivate 11 8 1.820 8 1.820 
Alte active financiare 

recunoscute la valoarea justă 
prin contul de  profit sau 
pierdere 6 1 2.359 1 2.359 

Credite și avansuri acordate 
băncilor 7 437.824 206.751 281.500 206.751 

Investiții în instrumente de 
datorie, din care  9 1.766.488 1.430.829 1.680.479 1.430.829 

- în titluri  1.766.488 1.430.829 1.589.934 1.766.488 

- în filiale  - - 90.545 - 
Credite și avansuri acordate 

clienților 8, 33 4.095.022 3.671.277 3.312.582 3.671.277 
Creanțe cu clauză de 

răscumpărare 10 50.823 317.467 50.823 317.467 

Investiții imobiliare 12 30.948 30.220 30.948 30.220 
Avansuri privind impozitul pe 

profit curent 32 7.443 4.101 4.101 4.101 
Creanțe privind impozitul pe 

profit pe termen lung 33.8 41.717 41.717 41.717    41.717 

Alte active financiare 16.1 105.517 15.870 104.770 15.870 

Alte active nefinanciare 16.2 17.930 8.925 14.149 8.925 
Creanțe privind impozitul pe 

profit amânat 32 6.261 1.936 1.741 1.936 

Imobilizări necorporale 15 54.884 43.489 51.540 43.489 

 Imobilizări corporale 13 27.090 115.450 20.062 115.450 
Active aferente dreptului de 

utilizare 14 136.203 - 117.603 - 

Active reposedate 17 29. 085 32.065 27.006 32.065 

      

Total active  7.619.249 6.746.245 6.411.918 6.746.245 

       
Datorii din instrumente 

financiare derivate 11 2.821 1.437 2.821 1.437 
Datorii financiare recunoscute la 

valoarea justă prin contul de 
profit sau pierdere 6 - 2.357 - 2.357 

Depozite de la bănci 18 584.156 620.544 311.136 620.544 

Depozite de la clienți 19 5.713.698 5.132.903 4.929.318 5.132.903 

Datorii subordonate 22 191.326 186.678 191.326 186.678 
Datorii din contractele de 

leasing 14 135.224 - 116.263 - 

Alte datorii financiare 20.1 49.291 54.433 46.271 54.433 
Provizioane pentru riscuri și 

cheltuieli 21 55.752 117.437 54.873 117.437 
Datorii cu impozitul pe venit 

amânat 32 23.592 - - - 

Alte datorii nefinanciare 20.2 44.758 22.472 37.626 22.472 

      

Total datorii  6.800.618 6.138.261 5.689.634 6.138.261 

 
 





 
SITUAŢIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE ȘI A ALTOR 

ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 
LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

                                                 

                                                                     

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare. 
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Grup 

 
Bancă 

 

      

  Nota 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie  

2018 
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

     retratat 

          

Venituri din dobânzi și asimilate  323.864 266.320 291.640 266.320 
Cheltuieli cu dobânzile și 
asimilate  (79.675) (59.611) (75.826) (59.611) 

 
Venituri nete din dobânzi 26 244.189 206.709 215.814 206.709 

 
Venituri nete din reluarea 
deprecierii creditelor 33.1 29.975 21.266 32.666 21.266 

 
Venituri nete din dobânzi 
după pierderile nete din 
deprecierea creditelor  274.163 227.975 248.480 227.975 

       

Venituri din comisioane şi speze  115.415 113.125 108.278 113.125 
Cheltuieli cu comisioane şi 
speze  (21.737) (18.408) (19.285) (18.408) 

       
Venituri nete din comisioane  
şi speze 27 93.678 94.717 88.993 94.717 

       
Venituri nete din 
tranzacționarea în valută 29 27.188 22.769 23.020 22.769 
Venituri nete din instrumente   
financiare derivate 28 2.904 19.057 2.904 19.057 
Venituri nete din vanzarea 

instrumentelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului 
global 25 5.980 1.480 5.980 1.480 

Venituri nete din tranzacționare  265 - 265 - 

Alte venituri operaționale 30 24.529 5.983 24.563 5.983 
Cheltuieli administrative și alte 
cheltuieli 
 operaționale 31 

              
(405.085) 

              
(387.642) (375.175) 

              
(387.642) 

Cheltuieli cu vânzarea activelor 
reposedate   din contracte de 
credite 17 

                     
(6.606) 

                     
(9.072) (6.606) 

                     
(9.072) 

Venituri din vânzarea activelor 
reposedate din contracte de 
credite 17 9.229 10.822 9.229 10.822 

Câștig din achiziția filialei  2.32 112.687 - - - 

      
Profit / (Pierdere) înainte de 

impozitul pe profit  138.932 (13.911) 21.653 (13.911) 

       
(Cheltuiala)/Venitul cu impozitul 

pe profit 32  (20.102)  (14.401) 1.410  (14.401) 

      
Profit / (Pierdere) 

aferent(ă) perioadei   118.830  (28.312) 23.063  (28.312) 

 
 
 
 
 









 

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE  

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel)                             

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare. 
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  Grup Banca 

 
Nota 

31 decembrie  
2019 

31 decembrie  
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
     

Fluxuri de numerar din 
activitatea de exploatare      

Dobânzi încasate   281.096  239.752 251.014 239.752 

Dobânzi plătite   (65.909) (55.575) (62.399) (55.575) 

Comisioane și speze încasate   109.669  113.229 102.532 113.229 

Comisioane și speze plătite   (21.737) (18.998) (19.285) (18.998) 
Venituri din tranzacționarea 

titlurilor  265 (0) 265 (0) 
Venituri obținute din instrumente 

financiare derivate  6.100 13.397 6.100 13.397 
Venituri obținute din 

tranzacționarea în valută  13.839 18.801 9.615 18.801 

Venituri obținute din investiții  5.980 1.480 5.980 1.480 

Alte cheltuieli operaționale  (71.799) (22.914) (66,904) (22.914) 
Vânzări de credite și recuperări din 

credite scoase în afara bilanțului  63.084 52.114 61,357 52.114 

Plăți în numerar către angajați  (147.772) (145.449) (131,547) (145.449) 

Plăți în numerar către furnizori  (138.578) (122.317) (136,269) (122.317) 

Impozit pe venit (plătit)/încasat  - (43.210) - (43.210) 

 
Fluxuri de numerar din 

activități  
de exploatare înainte de 

modificările activelor și 
datoriilor  34.236 30.310 20.459 30.310 

 
Modificări ale activelor de 

exploatare:       

(Creșterea)/Descreșterea creditelor 
și avansurilor acordate băncilor  (8.955) (10.461) (9.021) (10.461) 

(Creșterea)/Descreșterea creditelor 
și avansurilor acordate clientelei  328.692 (298,507) 320.182 (298.507) 

(Creșterea)/Descreșterea altor 
active  (110.755) (2.899) (107.039) (2.899) 

 
Total modificări ale activelor de 

exploatare  208.983 (311.867) 204.122 (311.867) 

 
Modificări ale datoriilor de 

exploatare:      

 
(Descreșterea)/Creșterea 

depozitelor de la alte bănci  (328.901) (335.303) (309.307) (335.303) 
(Descreșterea)/Creșterea 

depozitelor clientelei  (207.335) 769.033 (205.807) 769.033 
(Descreșterea) Creșterea altor 

datorii  12.427 (83.943) 13.500 (83.943) 

 
Total modificări ale datoriilor de 

exploatare  (523.809) 349.789 (501.614) 349.789 
 

     
Numerar net generat de / 

folosit în activitatea de 
exploatare  (280.590) 68.232 (277.033) 68.232 

 
 





 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 
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1 ENTITATEA RAPORTOARE 
 
Grupul First Bank („Grupul") constă din First Bank S.A. ca societate-mamă („Banca”) și filiala sa la 31 decembrie 2019, 
Bank Leumi Romania S.A. („Filiala” sau „Bank Leumi”). Situațiile financiare consolidate conțin situațiile financiare ale 
First Bank S.A. și ale filialei sale, Bank Leumi, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 precum și situațiile financiare 
comparative ale First Bank S.A. 
 
First Bank S.A. este înregistrată în România din anul 1995 ca societate pe acțiuni și este autorizată de Banca Națională 
a României să desfășoare activități bancare.   
 
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 59 sucursale și agenții (31 decembrie 2018: 99) din țară. La 31 
decembrie 2019, Banca avea 955 de angajați (31 decembrie 2018: 1.294). 
 
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  
2019 

31 decembrie 
 2018 

 
  

JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l 99,99995% 99,99994% 

Persoane fizice 0,00005% 0,00006% 
 

  
Total 100,00% 100,00% 
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1        ENTITATEA RAPORTOARE (continuare) 
 
Filiala Grupului la 31 decembrie 2019 este Bank Leumi (31 decembrie 2018: nicio filială), în urma achiziției în data de 
10 iulie 2019, a unei participații de 99,9235% în capitalul social al Bank Leumi Romania S.A, dată la care Banca a 
obținut controlul. 
 
Bank Leumi Romania S.A.  
 
Bank Leumi Romania S.A. este o bancă ce are sediul în România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J/40/2496/2002 și în Registrul Bancar sub nr. R.B.-P.J.R.-12-01112/1999. 
 
Sediul social al Băncii este situate în București, Bd. Aviatorilor nr. 45, sector 1.  
 
Principalul obiect de activitate al Băncii este furnizarea de servicii bancare zilnice clienților persoane fizice și juridice. 
Printre acestea se numără: depozite clienți, plăți interne și internaționale, tranzacții în valută, finanțarea capitalului 
circulant, facilități pe termen mediu, garanții bancare, acreditive și finanțarea micro-întreprinderilor și întreprinderilor 
mici care activează în România etc. 
 
La 31 decembrie 2019, Bank Leumi operează prin 14 unități situate în România. La 31 decembrie 2019, Bank Leumi 

are 187 de angajați.  
 
 
 
 
 
2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE 
 

2.1 Bazele întocmirii situațiilor financiare 
 

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare  
 
Aceste situații financiare consolidate și individuale ale Grupului și 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 şi pierdere. Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor 
situaţii financiare individuale sunt prezentate mai jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent pentru toate 
perioadele prezentate, dacă nu este menționat altfel.  
 
Situațiile financiare consolidate cuprind situațiile financiare ale First Bank S.A. și ale filialei sale, Bank Leumi S.A. 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 și situațiile financiare comparative ale First Bank SA. Grupul și-a pregătit 
primul set de situații financiare consolidate la 31 decembrie 2019, în urma achiziționării Bank Leumi România S.A la 10 
iulie 2019. 
Situațiile financiare ale filialei au fost pregătite pentru aceeași perioadă de raportare ca Banca, folosind aceleași politici 
contabile. 
 

Procesul de fuziune prin absorbție a Bank Leumi S.A. a intrat în vigoare la 30 aprilie 2020, data stabilită în proiectul de 
fuziune și aprobată de către acționarii Băncii prin hotărârea AGEA din 24 februarie 2020. 
 
b) Bazele consolidării 
 
La 10 iulie 2019, First Bank a achiziționat o investiție în capitalurile proprii ale Bank Leumi reprezentând 99,9335% din 
capitalul său social. First Bank a ales ca data achiziției să fie începutul lunii datei efective de achiziție (1 iulie 2019). 
Grupul aplică prevederile IFRS 10 Situații financiare consolidate, prin urmare, Filiala este inclusă în consolidare 
începând de la data transferului controlului către Grup, respectiv data achiziției, 1 iulie 2019. 
 
În consecință, situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2019 conțin rezultatele operațiunilor First Bank pentru 
perioada de 12 luni care se încheie la 31 decembrie 2019 și profitul și pierderea și fluxurile de numerar ale Bank Leumi 
pentru perioada de șase luni care se încheie la 31 decembrie 2019. 
 
În situațiile financiare consolidate întocmite după achiziția controlului în Bank Leumi, First Bank aplică dispozițiile IFRS 
3 „Combinări de întreprinderi”, care conține principiile care trebuie aplicate de către cumparator atunci când recunoaște 
și evaluează activele identificabile dobândite și datoriile asumate ca parte a unei combinări de întreprinderi: 
 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

16 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.1 Bazele întocmirii situațiilor financiare (continuare) 
 
b) Bazele consolidării (continuare) 
 
i) Principiul recunoașterii constă în aceea că activele identificabile dobândite și datoriile asumate sunt recunoscute 

separat de fondul comercial la data achiziției. 

ii) Principiul de evaluare constă în aceea că activele identificabile dobândite și datoriile asumate ca parte a unei 
combinări de întreprinderi sunt evaluate la valoarea justă la data achiziției. 

iii) First Bank înregistrează achiziția Bank Leumi în situațiile financiare consolidate prin aplicarea metodei de 
achiziție. Astfel, consolidarea este efectuată pe baza următoarelor principii:  

1. Activele și datoriile Băncii și ale filialei sale sunt agregate în situația financiară consolidată - adică 100% 
din activele și datoriile Băncii evaluate la valoarea lor contabilă și 100% din activele și datoriile Bank 
Leumi evaluate la valoarea lor justă, în conformitate cu IFRS 3; 

2. Imobilizările necorporale identificabile obținute sunt recunoscute în situațiile financiare consolidate, 
separat de câștigul din achizitia filialei rezultat la data achiziției. 

3. Câștigul din achiziția filialei care rezultă din consolidare este calculat în conformitate cu IFRS 3. 

4. Activele și / sau datoriile cu impozitul amânat sunt recunoscute în situațiile financiare consolidate, luând 

în considerare impactul ajustărilor la valoarea justă și al imobilizărilor necorporale recunoscute. În plus, 
beneficiile fiscale care rezultă din pierderile fiscale reportate ale filialei care nu au fost recunoscute 
anterior de către filială sunt recunoscute în situațiile financiare consolidate dacă Banca are profituri 
impozabile viitoare, pentru care se poate aplica beneficiul fiscal nerecunoscut. 

5. Soldurile și tranzacțiile intra-grup și profiturile nerealizate rezultate sunt eliminate integral. 

6. Interesele care nu controlează sunt determinate ca ponderea proporțională din valoarea justă a activelor 
nete ale Bank Leumi deținute de acționarii minoritari. 

7. Rezervele pre-achiziție sau rezultatul reportat ale/al Bank Leumi nu sunt consolidate; rezultatul reportat 
și rezervele consolidate cuprind numai rezultatul reportat și rezervele First Bank și câștigurile și rezultatul 
reportat și rezervele post-achiziție ale Bank Leumi. 

 

2.2 Moneda funcţională şi de prezentare 
 
a) Moneda funcţională şi de prezentare 
 
Moneda funcţională a Grupului/Băncii este moneda mediului economic în care aceasta operează. Situaţiile financiare 
consolidate și individuale sunt prezentate în lei româneşti („RON”), moneda funcţională şi de prezentare a 
Grupului/Băncii, rotunjită la cea mai apropiată zecimală, cu excepția cazului în care se menționează altfel. 
 
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 şi 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 2019 rata cursului de schimb folosit pentru conversia soldurilor în valută era EUR 1 = RON 4,7793 (31 
decembrie 2018: EUR 1 = RON 4,6639), USD 1 = RON 4,2608 (31 decembrie 2018: USD 1 = RON 4,0736) și CHF 1 = 

RON 4,4033 (31 decembrie 2018: CHF 1 = RON 4,1404).  
 
Câştigurile sau pierderile rezultate din conversia activelor şi datoriilor monetare în valută sunt reflectate în contul de 
profit şi 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. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

 

2.3 Utilizarea de estimări și raționamente 
 
Întocmirea situaţiilor financiare consolidate și individuale 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 consolidate și individuale, 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 individuale. 
 

2.4 Informații comparative 
 
Aceste situații financiare consolidate și individuale includ informații comparative ori de câte ori aceste informații au fost 
aplicabile. Pentru a alinia prezentarea din anul anterior la prezentarea perioadei curente, a fost necesară retratarea 
prin reclasificare a cifrelor comparative la 31 decembrie 2018. 
 
Informațiile și prezentarea incluse în Nota 33.1 Riscul de credit au fost retratate prin reclasificarea sumei de 25,8 
milioane RON din pierderile din deprecierea creditelor din segmentul Persoane fizice (în principal segmentele de Credite 
de nevoi personale garantate și Credite ipotecare) pe segmentele Entități corporative și Micro și IMM-uri. 
 
Efectul reclasificării asupra informațiilor prezentate în Nota 33.1 Riscul de credit este reflectat în pierderile din 
deprecierea creditelor și valoarea contabilă netă a creditelor și avansurilor către clienți, așa cum sunt prezentate mai 
jos.  
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3 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.4 Informații comparative (continuare) 

 

Bancă    

Raportat Expunere brută Provizion Valoare contabilă netă 

12/31/2018 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

                

Carduri credit și 

descoperit de 

cont  57.208 2.945 2.254 - 62.406 1.702 202 2.080 - 3.983  55.506   2.743   174   -   58.423  

Credite de 

consum  396.462 8.475 18.940 1.652 425.530 5.978 574 17.991 1.332 25.875  390.485   7.901   949   320   399.655  

Credite nevoi 
personale  168.932 146.053 51.535 15.635 382.155 392 8.313 42.403 7.530 58.639  168.540   137.740   9.131   8.105   323.516  

Credite ipotecare 590.224 112.850 14.499 1.408 718.981 1.408 3.236 12.968 853 18.465  588.816   109.614   1.531   555   700.516  

Micro și IMM-uri 744.562 81.098 39.278 2.294 867.232 8.068 851 11.967 719 21.605  736.494   80.246   27.311   1.575   845.626  

Corporate 1.049.318 236.327 89.980 - 1.375.625 9.918 6.649 15.519 - 32.086  1.039.400   229.678   74.461   -   1.343.539  

                

TOTAL: 3.006.707 587.747 216.486 20.989 3.831.929 27.466 19.825 102.927 10.435 160.653 2.979.241   567.922   113.558   10.555  3.671.276  

  

Bancă    

 

 

Retratat Expunere brută Provizion 

 

 

Valoare contabilă netă 

12/31/2018 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

                

Carduri credit și 

descoperit de 

cont   57.208   2.945   2.254   -     62.406   1.702   202   1.295   -     3.199   55.506   2.743   959   -     59.207  

Credite de 

consum   396.462   8.475   18.940   1.652   425.530   5.978   574   18.385   1.335   26.272   390.485   7.901   555   317   399.258  

Credite nevoi 
personale   168.932   146.053   51.535   15.635   382.155   392   8.313   25.326   4.907   38.938   168.540   137.740   26.209   10.728   343.217  

Credite 

ipotecare  590.224   112.850   14.499   1.408   718.981   263   3.236   8.712   489   12.700   589.961   109.614   5.787   919   706.281  

Micro și IMM-uri  744.562   81.098   39.278   2.294   867.232   8.068   851   18.495   922   28.336   736.494   80.246   20.783   1.373   838.896  

Corporate  1.049.318   236.327   89.980   -     1.375.625   9.918   6.649   34.640   -     51.207   1.039.400   229.678   55.340   -     1.324.418  

                

TOTAL: 3.006.707   587.747   216.486   20.989  3.831.929   26.321   19.825   106.853   7.653   160.653  

 

2.980.386   567.922   109.633   13.336  

 

3.671.277  
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.4 Informații comparative (continuare) 
 

Bancă 
 

Diferențe din reclasificare   

 Expunere brută Provizion 

 

Valoare contabilă netă 

12/31/2018 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

                

Carduri credit și 

descoperit de 

cont   -  -  -  -  -  -  -  (785)  - (785)  -  -  785  -  - 

Credite de 
consum   -  -  -  -  -  -  -  394   3  397  -  -  (394)   (3)  - 

Credite nevoi 

personale   -  -  -  -  -  -  -  (17.078)  (2.623)  (19.701)  -  -  17.078  2.623  - 

Credite ipotecare  -  -  -  -  -  (1.145)  -  (4.255)  (364)  (5.764)  1.145  -  4.255  364  - 

Micro și IMM-uri  -  -  -  -  -  -  -  6.529   202  6.731  -  -  (6.529)   (202)  - 

Corporate  -  -  -  -  -  -  -  19.121   -  19.121  -  -  (19.121)   -  - 

                

TOTAL:  -  -  -  -  - (1.145)   -  3.926  (2.781)  -   1.145   - (3.926)  (2.781)  -  

 
 
 
b) Efectul reclasificării asupra Situației individuală a altor elemente ale rezultatului global la cea mai apropiată perioadă comparativă, este prezentată mai jos la 1 ianuarie 2018: 
 

  

1 ianuarie  
2018 

1 ianuarie 
 2018 

1 ianuarie 
 2018 

 
Capitalurile proprii ale acționarilor   înainte de reclasificare Reclasificare Retratată  

     

Capital social 24 1.163.834 - 1.163.834 

(Pierdere acumulată) / Rezultat reportat  (604.568) (23.550) (628.118) 

Alte rezerve 25 80.480 23.550 104.030 

 
Total capitaluri proprii  639.746 - 639.746 

 

Conducerea Băncii a decis să aibă o abordare prudentă cu privire la clasificarea poziției Alte rezerve în valoare de 23.550 mii RON (constituite anterior în 
conformitate cu cerințele de reglementare) și a reclasificat această poziție din Rezultat reportat în Alte rezerve. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 

2.5 Corecția erorilor  
 
În 2019, Banca a constatat că următoarele comisioane: comision de administrare pentru perioada 28 iunie 2018 - 31 
decembrie 2018, onorariu de succes pentru administrarea portofoliului de credite transferat Piraeus Bank S.A. - 
Sucursala din Londra și comisionul de administrare pentru administrarea portofoliului de contracte de leasing al Piraeus 
Leasing România, nu au fost recunoscute în situațiile sale financiare individuale la 2018. De asemenea, Banca a 
constatat că 184 mii RON reprezentând taxe și comisioane datorate de clienți pentru tranzacțiile prin card pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2018, nu au fost recunoscute în situațiile financiare individuale la 2018. 
 
În consecință, veniturile din comisioane au fost subevaluate în situațiile financiare individuale ale Băncii pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2018. 
 
Erorile au fost corectate prin retratarea perioadei anterioare, efectul corecției reflectându-se în rândul rezultat reportat 
în situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019.  
  
Următorul tabel sintetizează impactul asupra prezentelor situații financiare: 
 
Situația poziției financiare 
 
  Raportat Efectul corecției Retratat  

  
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2018 

     
Sume datorate de alte bănci   200.703  6.048 206.751 
Alte active financiare  14.571 1.299 15.870 

      

Total active  215.274  7.347  222.621  

 
 
Situația poziției financiare 
 
  Raportat Efectul corecției Retratat  

  
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2018 

     

Capital social   1.163.834  -  1.163.834  

(Pierdere cumulată) / Câștiguri reportate   (663.777) 7.347  (656.430) 
Alte rezerve   100.580  -  100.580  

      
Total capitaluri proprii acționari   600.637  7.347  607.984  

 
 
Situația profiturilor și pierderilor  
 
  Raportat Efectul corecției Retratat  

  
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2018 

     

Venituri din comisioane   105.778 7.347 113.125 

Cheltuieli cu comisioanele  (18.408) - (18.408) 

      

Venituri nete din comisioane   87.370  7.347  94.717  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.6 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 în perioada curentă: 
 
 IFRS 16 „Contracte de leasing” – aprobat de UE la 31 octombrie 2016 (în vigoare pentru perioadele anuale 

începând cu sau după 1 ianuarie 2019), 
 
• Amendamente la IFRS 9 „Instrumente financiare” – caracteristici de plată anticipată prin compensare negativa - 

aprobat de UE la 22 martie 2018 (în vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019) 
 Modificările permit activelor financiare cu caracteristici de plată anticipată care permit sau solicită unei părți la 

un contract fie să plătească, fie să primească o compensație rezonabilă pentru încetarea anticipată a 
contractului (astfel încât, din perspectiva titularului activului, poate exista o „compensație negativă”), care 
urmează să fie evaluată la costul amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. 

 
• IFRIC Interpretarea 23 „Incertitudini privind tratamentul impozitului pe profit” 
 Interpretarea se referă la contabilitatea impozitului pe profit atunci când tratamentele fiscale implică 

incertitudini care afectează aplicarea IAS 12. Interpretarea oferă îndrumări privind luarea în considerare a 
tratamentelor fiscale incerte separat sau împreună, examinarea de către autoritățile fiscale, metoda adecvată 
pentru a reflecta incertitudinea și contabilizarea modificărilor în fapte și circumstanțe. 

 
• IASB a emis Îmbunătățirile Anuale la IFRS ciclul 2015 – 2017, care conțin o colecție de îmbunătățiri la IFRS. 
 IAS 12 Impozitul pe profit: Modificările clarifică faptul că consecințele în impozitul pe profit ale plăților cu 

instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii ar trebui recunoscute în funcție de situația în care 
tranzacțiile sau evenimentele anterioare care au generat profituri distribuibile au fost recunoscute.  

  
 IAS 23 Costurile de îndatorare: Modificările clarifică punctul 14 din standard că, atunci când un activ cu ciclu 

lung de fabricație este gata pentru utilizarea sau vânzarea prevăzută, iar unele dintre împrumuturile specifice 
aferente acelui activ cu ciclu lung de fabricație rămân restante la acel moment, împrumutul trebuie să fie inclus 
în fondurile pe care o entitate le împrumută în general.  

 
• Amendamente la IAS 19 „Beneficiile angajaților” – Modificarea, reducerea sau decontarea unui plan – adoptat 

de UE la data de 13 martie 2019 (în vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019). 
 
• Amendamente la IAS 28 „Investiții în entități asociate și asocieri în participațiune” – Interese pe termen lung în 

entități asociate și asocieri în participațiune – adoptat de UE la data de 8 februarie 2019 (în vigoare pentru 
perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019). 

 
Cu excepția IFRS 16 și IFRIC 23, Grupul și Banca consideră că adoptarea acestor standarde, revizuiri și interpretări nu 
a dus la modificări semnificative ale situațiilor financiare consolidate și individuale ale acestuia/acesteia pentru perioada 
încheiată la 31 decembrie 2019, cu excepția celor prezentate deja în notele la situațiile financiare consolidate și 
individuale. 
 
Tranziția la IFRS 16 „Contracte de leasing” 
 
Grupul/Banca a adoptat pentru prima dată IFRS 16 Contracte de leasing la 1 ianuarie 2019.  
 
IFRS 16 stabilește principiile pentru recunoașterea, evaluarea și prezentarea contractelor de leasing pentru ambele 
părți la un contract, respectiv clientul („locatar”) și furnizorul („locator”). Noul standard solicită locatarilor să 
recunoască majoritatea contractelor de leasing în situațiile financiare. Locatarii vor avea un model de contabilitate unic 
pentru toate contractele de leasing, cu anumite excepții.  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.6    Noi standarde și interpretări (continuare) 
 
(a) Adoptarea standardelor IFRS noi/actualizate/modificate (continuare) 
 
Contabilitatea locatorilor este substanțial neschimbată. 
 
Banca recunoaște un activ cu drept de utilizare și o datorie de leasing la data începerii contractului de leasing. Banca 
este locatar pentru clădiri și mijloace de transport și a înregistrat la 1 ianuarie 2019 o datorie aferentă dreptului de 
utilizare / de leasing de 75.687 mii RON (vă rugăm să consultați Nota 14). Dreptul de utilizare recunoscut la achiziția 
Bank Leumi (1 iulie 2019), în situațiile financiare consolidate, este în valoare de 20.525 mii. 
 
Activul cu drept de utilizare este inițial evaluat la cost și ulterior este amortizat folosind metoda liniară de la data 
începerii la sfârșitul duratei de viață utilă a activului de drept de utilizare sau la sfârșitul termenului de închiriere, 
oricare survine prima. În plus, activul cu drept de utilizare este redus prin pierderi din depreciere, dacă este cazul, și 
ajustat pentru anumite reevaluări ale datoriei de leasing. 
 
Datoria de leasing este evaluată inițial la valoarea actualizată a plăților de leasing care nu sunt plătite la data începerii, 
actualizată folosind rata dobânzii implicită în leasing sau, dacă rata nu poate fi determinată cu ușurință, Banca a 
stabilit o rată de împrumut incrementală. Rata de împrumut incrementală determinată de Grup/Bancă și aplicată ca 
rată de actualizare la 1 ianuarie 2019/data achiziției, 1 iulie 2019, a fost 4%. 
 
Datoria de leasing este ulterior evaluată la costul amortizat și este ulterior majorată cu costul dobânzii aferent datoriei 
și scăzut prin plățile efectuate. Aceasta este reevaluată atunci când există o modificare a plăților de leasing viitoare 
care rezultă dintr-o modificare a unui indice sau a unei rate, o modificare a estimării sumei preconizate să fie plătită în 
baza unei garanții de valoare reziduală sau, după caz, modificări în evaluarea dacă acesta va exercita o opțiune de 
cumpărare, extindere sau reziliere. 

 
Grupul/Banca prezintă activul cu drept de utilizare separat de alte active în situația poziției financiare. Atunci când un 
activ cu drept de utilizare îndeplinește definiția investiției imobiliare, Banca o va prezenta în situația poziției financiare 
ca investiție imobiliară. 
 
Abordarea de tranziție 
 
Grupul/Banca a aplicat IFRS 16 folosind abordarea retrospectivă modificată, în care nu s-au retratat sumele 
comparative, iar datoria de leasing a fost calculată ca valoarea actualizată a chiriilor și plăților de leasing restante, 
actualizate folosind o rată la data tranziției. Rata de actualizare utilizată este de 4,0% la 1 ianuarie 2019. Activul cu 
drept de utilizare a fost apoi stabilit la nivelul datoriei de leasing. 
 
Grupul/Banca folosește următoarele avantaje practice pentru aplicarea IFRS 16 la contractele de leasing: 
 
- Grupul/Banca a ales să aplice excepția în calculul dreptului de utilizare pentru contractele de leasing pe termen 

scurt, pe perioade mai scurte de 12 luni,  
- Grupul/Banca a ales să aplice excepția în calculul dreptului de utilizare și contractele de leasing care implică 

active cu valoare redusă. 
 
Prin urmare, Grupul/Banca a ales pe baza avantajelor practice de mai sus, să nu recunoască activele cu drept de 
utilizare și datoriile de leasing pentru anumite contracte de leasing (bancomate, sucursale închise în 2019). Banca 
recunoaște plățile de leasing asociate acestor contracte de leasing ca o cheltuială pe bază liniară pe durata contractului 
de leasing. 
 
Tabelul de mai jos rezumă impactul asupra situațiilor financiare individuale al tranziției la IFRS 16, la data tranziției la 
1 ianuarie 2019:  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.6    Noi standarde și interpretări (continuare) 
 

mii RON  1 ianuarie 2019 

  
Active cu drept de utilizare prezentate separat în contul de profit și 
pierdere 75.687 

Active cu drept de utilizare aferente investițiilor imobiliare - 

Datorii din contractele de leasing (75.687) 

Rezultat reportat  -  
 
Tabelul de mai jos explică diferența dintre angajamentele de leasing operational prezentate în situațiile financiare 
anuale la 31 decembrie 2018 și datoriile de leasing recunoscute în situația poziției financiare la data aplicării inițiale, 1 
ianuarie 2019: 
 

mii RON  1 ianuarie 2019 

  
Angajamente de leasing operațional la 31 decembrie 2018 conform 
contractelor de leasing operațional irevocabile (perioada irevocabilă) 59.417 
Plăți de leasing neincluse anterior în angajamentele de leasing operațional 
irevocabile (întreaga perioadă de leasing conform IFRS 16) 39.321 

Scutiri de la recunoașterea chiriei pentru sucursalele închise  (16.880) 
Scutiri de la recunoașterea contractelor de leasing pentru active cu valoare 
scăzută și contractelor de leasing pe termen scurt  (2.183) 
Efectul actualizării utilizând rata de îndatorare incrementală la 1 ianuarie 
2019  (3.988)  

  

Datorii de leasing la 1 ianuarie 2019 75.687 

 

 
(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 individuale: 
 
 Amendamente la IFRS 10 „Situații financiare consolidate" si IAS 28 „Investiții in asocieri si asocieri 

in participațiune" - Vânzarea sau contribuția activelor intre un investitor si asociatul sau o întreprindere mixta 
si modificările ulterioare (data efectiva este amânata pe o perioada nedeterminata până la proiectul de cercetare 
metoda de echitate a fost încheiată), 

 
 Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare" si IAS 8 „Politici contabile, modificări in 

estimările contabile si erori" - definiția materialului (in vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 
ianuarie 2020 sau ulterior acestei date), 

 
 Amendamente la IFRS 3 „Combinări de întreprinderi”. Amendamentele au redus și au clarificat definiția 

unei întreprinderi. De asemenea, acestea permit o evaluare simplificată dacă un set de activități dobândite și 
active reprezintă un grup de active și nu o întreprindere (în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau 
după 1 ianuarie 2020), 

 

 Amendamente la IFRS 9 „Instrumente financiare”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și 
evaluare” și IFRS 7 „Instrumente financiare: informații de prezentat” – Reforma indicelui de referință 
a ratei dobânzii (aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020); 

 

 Amendamente la referințele la Cadrul conceptual din Standardele IFRS emise la 29 martie 2018 
(aplicabile pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2020). 

 
(c) Adoptarea anticipată a standardelor 

 
Grupul/Banca nu a adoptat standarde noi sau modificate anticipat în 2019. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.7 Principiul continuității activității 
 
Conducerea Grupului/Băncii a efectuat o evaluare a capacității Grupului/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 consolidate și individuale sunt întocmite pe baza continuității 
activității. 
 
2.8 Contabilizarea efectului hiperinflaţiei 
 
România a înregistrat anterior niveluri relativ ridicate ale inflației și a fost considerată hiperinflaționistă conform 
definiției din IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” („IAS 29”). În conformitate cu IAS 29, 
situaţiile financiare ale unei entităţi a cărei monedă funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste trebuie 
prezentate în unitatea de măsură curentă la data încheierii bilanţului (elementele nemonetare sunt retratate folosind 
un indice general al preţurilor de la data achiziţiei sau a contribuţiei). Deoarece caracteristicile mediului economic din 
România indică încetarea hiperinflației, începând cu 1 ianuarie 2004, Banca nu mai aplică prevederile IAS 29. În 
consecință, sumele exprimate în unitatea de măsură curentă la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca bază pentru valorile 
contabile din aceste situații financiare individuale. 
 
2.9 Active și datorii financiare  
 
2.9.1 Active financiare 
 
a) Clasificare 
 
În conformitate cu clasificarea IFRS 9, Grupul/Banca clasifică activele financiare în următoarele categorii:  

 
- active financiare evaluate la cost amortizat; 

- active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI); 

- active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere (FVPL). 
 
Clasificarea și evaluarea ulterioară a activelor financiare se bazează, în general, pe modelul de afaceri al 
Grupului/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 
 
Grupul/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 Grupul/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, Grupul/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 și 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.  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.9 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.9.1 Active financiare (continuare) 
 
a) Clasificare (continuare) 
 
Active financiare evaluate la cost amortizat 
 
Grupul/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, Grupul/Banca evaluează contractele de împrumut cu privire la colectarea exclusivă a 
de principal și dobânzi, denumită în continuare testul SPPI. 
 
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 și 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 și pierdere.  
 
Pentru aceste instrumente de capitaluri proprii, Grupul/Banca nu efectuează o evaluare pentru depreciere. 
 
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și 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. 
- cele pe care Grupul/Banca le-a desemnat, la recunoașterea inițială, la valoarea justă prin contul de profit și 

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 și pierdere). 

 
La data de raportare, Grupul/Banca nu a desemnat, la recunoașterea inițială, niciun activ financiar ca fiind evaluat la 
valoarea justă prin contul de profit și pierdere. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.9 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.9.1 Active financiare (continuare) 
 
b) Recunoaștere, derecunoaștere și evaluarea inițială 
 
Grupul/Banca recunoaște un activ financiar în situația poziției financiare numai atunci când Banca devine parte la 
dispozițiile contractuale ale instrumentului. 
 

În mod regulat, cumpărarea sau vânzarea de active financiare este recunoscută fie prin contabilizarea datei tranzacției, 
fie prin contabilizarea datei de decontare. Grupul/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 Grupul/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 Grup/Bancă. Contabilitatea datei de decontare 
se referă la 

 
(i)  recunoașterea unui activ în ziua în care acesta este primit de către Grup/Bancă, și 

(ii)  derecunoașterea unui activ și recunoașterea oricărui câștig sau pierdere din cedare în ziua livrării de către 
Grup/Bancă. 

 
La recunoașterea inițială, Grupul/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 și 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 Grupul/Banca stabilește că valoarea justă la recunoașterea inițială diferă de prețul tranzacției, 
Grupul/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. Grupul/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 încasa fluxuri de numerar din activele financiare au 
expirat sau în cazul în care Grupul/Banca a transferat substanțial toate riscurile și avantajele aferente proprietății. 
Transferul este considerat efectiv doar dacă prețul activelor financiare transferate este primit de Grup/Bancă. 
 
Prețul va fi recunoscut ca venit în momentul primirii acestuia. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.9 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.9.1 Active financiare (continuare) 
 
b) Recunoaștere, derecunoaștere și evaluarea inițială (continuare) 
 
Atunci când Grupul/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"), Grupul/Banca tratează tranzacția ca transfer al unui activ financiar dacă și numai dacă 
sunt îndeplinite toate cele trei condiții următoare.  
 
(a) Grupul/Banca nu are obligația de a plăti sumele către eventualii beneficiari decât dacă încasează sume 

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

 
(b) Grupului/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) Grupul/Banca are obligația de a transfera toate fluxurile de numerar pe care le colectează în numele 

eventualilor beneficiari fără întârzieri semnificative. În plus, Grupul/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. 

 
c) Evaluarea ulterioară 
 

După recunoașterea inițială, Grupul/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 și pierdere. 
 

Grupul/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 și 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. Grupul/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 
Grupului/Băncii pentru gestionarea activelor financiare este atins și, în special, modul în care se obțin fluxurile de 
trezorerie. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.9 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.9.1 Active financiare (continuare) 
 
c) Evaluarea ulterioară (continuare) 
 
Grupul/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, Grupul/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 și pierdere ca ajustare din reclasificare. În cazul în 
care activul financiar este reclasificat din categoria valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, 
Grupul/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. 
 
Dacă un instrument financiar care a fost recunoscut anterior ca activ financiar este evaluat la valoarea justă prin contul 
de profit și 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. 
 
Banca își clasifică investiția în Filială în situațiile financiare individuale la 31 decembrie la cost, în conformitate cu IAS 
27. 
 
Activele financiare sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit și 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 și pierdere 
este unul în care Grupul/Banca gestionează activele financiare cu scopul de a obține fluxurile de trezorerie prin 
vânzarea activelor. Grupul/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. 
 
Atunci când Grupul/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. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.9 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.9.1 Active financiare (continuare) 
 

d) Reclasificare  
 
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 și 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 Grupul/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 Grupul/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 Grupul/Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin contul de profit și 
pierdere, rata dobânzii efective este determinată pe baza valorii juste a activului la data reclasificării. 
 
Dacă Grupul/Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la cost amortizat în categoria de evaluare la 
valoare justă prin contul de profit și 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 și pierdere. 
 
Dacă Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin contul de profit și pierdere în 
categoria de evaluare la cost amortizat, valoarea sa justă la data reclasificării devine noua sa valoare contabilă brută. 
 
Dacă Grupul/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 Grupul/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. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.9 Active și datorii financiare (continuare) 
 
2.9.1 Active financiare (continuare) 
 
d)   Reclasificare (continuare) 
 
Dacă Grupul/Banca reclasifică un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justă prin contul de profit și 
pierdere în categoria de evaluare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, activul financiar continuă să 
fie evaluat la valoarea justă. 
 
Dacă grupul/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 și 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 și 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), Grupul/Banca stabilește valoarea justă prin utilizarea tehnicilor 
de evaluare și a modelelor dezvoltate pe plan intern.  
 
2.8.2 Datorii financiare 
 
Grupul/Banca clasifică toate datoriile financiare ca fiind evaluate ulterior la cost amortizat, cu excepția:  

 
(a) datoriilor financiare la valoarea justă prin contul de profit și 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 și pierdere. 

 
Derecunoașterea datoriilor financiare 

 
Grupul/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 și pierdere.  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 

2.10 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. 
 
2.11 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”. 
 
Banca le oferă clienţilor produsul –„Aur de cont” (e-gold) – permiţându-le acestora să cumpere aur, fără a-l primi în 
formă fizică, dar având expunere la fluctuaţia preţurilor. Pentru Bancă nu există o poziţie deschisă, toate tranzacţiile cu 
clienţii fiind imediat compensate cu tranzacţii încheiate cu banca furnizoare. Câştigul net din acest produs este 
prezentat în Câştig/pierdere din derivative (Nota 28) – rândul Aur de cont (e-gold).  
 
2.12 Venituri și cheltuieli din dobânzi  
 
Veniturile şi cheltuielile din dobânzi sunt înregistrate în contul de profit şi 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, Grupul/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. 
 
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 și pierdere. În aceste cazuri, comisioanele sunt recunoscute ca venituri 
sau cheltuieli la recunoașterea inițială a instrumentului. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.12 Venituri și cheltuieli din dobânzi  (continuare) 
 
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 
Grupul/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, Grupul/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. Grupul/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.  
 
2.13 Venituri din comisioane şi speze 

 
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 Grupului/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.  
 
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, Grupul/Banca acţionează ca agent al Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra şi 
încasează venituri din comisioane pentru serviciile de administrare prestate și garanțiile reposedate.   
 
Venitul din comisioanele de administrare este calculat prin aplicarea unui procent la valoarea expunerii zilnice brute a 
portofoliului transferat și respectiv aplicat la soldul net zilnic al activelor reposedate. Comisionul de administrare se 
calculează zilnic și este plătit lunar de către Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra. 
 
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. 
 
Începând cu luna iulie 2018, Banca oferă servicii de administrare similare unui alt creditor grec (Eurobank) pentru 
împrumuturile provenite de la fosta sa filială (Bancpost S.A.).  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

 
2.14 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 individuale 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. 
 
2.15 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 re-garanta 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. 
 
2.16 Deprecierea activelor financiare  
  
Pierderi din deprecierea creditelor din împrumuturi și avansuri acordate clienților, angajamente de credit 
netrase, acreditive și scrisori de garanție 
 
Grupul/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 și 
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 starii 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.  
 
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 dobandite la achiziția Filialei); (ii) 

expunerile pentru care riscul de credit nu a fost depreciat semnificativ de la recunoașterea inițială; 
 
 Stadiul 2: include expunerile de credit care, deși sunt performante, au înregistrat o depreciere semnificativă a 

riscului de credit de la recunoașterea inițială. 
 
 Stadiul 3: include expunerile de credit depreciate (inclusiv credite dobandite la achiziția Filialei). 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.16 Deprecierea activelor financiare (continuare) 
 
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, deprecierea este egală cu pierderea preconizată calculată pe o perioadă de până la un 
an. Pentru expunerile din Stadiul 2 sau 3, deprecierea este egală cu pierderea preconizată 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, 
Grupul/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. 
 

 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; 
 

- bazat pe 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). 
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2      REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.16  Deprecierea activelor financiare (continuare) 

 
d)  Calculul pierderilor de credit preconizate (continuare) 
 
Sistemul de notare al Băncii pentru persoane fizice și sistemul de rating pentru persoane juridice reprezintă baza 
pentru segmentarea portofoliului. 
 
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 EUR / CHF și evoluția ROBOR. 
 
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. 
 
De asemenea, deprecierea individualizată este evaluată pe baza scenariilor multiple și include informații prospective. 
Mai jos sunt prezentați indicatorii macroeconomici luați în calcul și nivelul previzionat general, pe baza faptelor și a 
circumstanțelor aplicabile la 31 decembrie 2019: 

 

An PIB CPI 
Rata  

șomajului  EUR/RON EUR/CHF 
ROBOR  

3 luni 

 
2020  3,10  3,415 5,005 4,772 1,19 2,7589 

2021  3,10  3,085 5,105 4,779 1,15 2,7397 

2022  3,04  2,634 5,105 4,819 1,14 2,8364 

2023  2,93  2,634 5,105 4,829 1,14 2,8519 
 
Pentru angajamentele de creditare, Grupul/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 Grup/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. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.16  Deprecierea activelor financiare (continuare) 

 
e) Prezentarea pierderilor de credit preconizate în situațiile financiare individuale 

 
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 și 
pierdere în contul de rezerve.  
 

f) Pierderi din deprecierea creditelor aferente depozitelor și avansurilor de la alte bănci și 
obligațiunilor 

 
Grupul/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 și 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, Grupul/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 și pierdere. 
 
2.17 Garanții reposedate  
 
Garanţiile reposedate reprezintă active financiare şi nefinanciare recuperate de Grup/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 Grupul/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 și 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. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.18 Aur  
 
Banca desfășoară tranzacții cu aur în forma fizică cu clientela sa. Soldurile sunt prezentate în cadrul stocurilor, în nota 
privind alte active nefinanciare. Banca a aplicat metoda costului mediu ponderat pentru evaluarea stocurilor sale de 
aur. Câștigurile/pierderile nete din aceste tranzacții sunt prezentate în nota privind veniturile nete din comisioane şi 
speze (Nota 28). 
 
2.19 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 Grup/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 și 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. 
 
2.20 Imobilizări corporale  

 
Cost 
 
Imobilizările corporale sunt prezentate la cost, retratat la puterea de cumpărare a leului românesc la 31 decembrie 
2003 pentru active achiziționate înainte de data de 1 ianuarie 2004, minus amortizarea acumulată şi provizionul pentru 
depreciere, acolo unde este necesar. Costul include costurile îndatorării asociate fondurilor generale sau specifice 
împrumutate pentru finanţarea creării de active cu ciclu lung de producţie.  

 
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. 

 
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 

 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

38 

2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.21 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 și 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. 
 
2.22 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. 
 
2.23 Contracte de leasing 
 
Începând din 1 ianuarie 2019, Banca a adoptat IFRS 16 Contracte de leasing și aplică un model unic de contabilitate 
pentru toate contractele de leasing, cu anumite excepții (a se vedea nota 2.5 (a)). Contabilitatea locatorului este 
substanțial nemodificată. 
 
Înainte de 1 ianurie 2019, Banca aplica următoarele politici contabile în calitate de locatar: 
 
Datorii din leasing financiar 
 
În cazul în care Banca este locatar în cadrul unui contract de leasing și îşi asumă toate riscurile şi beneficiile aferente 
proprietăţii, activele ce fac obiectul respectivului contract sunt capitalizate în clădiri şi echipamente la iniţierea 
leasingului la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a proprietăţii aflate în regim de leasing şi valoarea prezentă a 
plăţilor minime de leasing. Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată 
constantă a dobânzii pe durata rambursării. Obligaţiile legate de contractul de leasing, nete de costurile de finanţare 
viitoare, sunt incluse în împrumuturi.  
 
Cheltuielile cu dobânda sunt înregistrate în contul de profit sau pierdere pe toata durata contractului utilizându-se 
metoda dobânzii efective. Activele obţinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt amortizate pe parcursul 
duratei de viaţă utilă sau pe perioada contractului de leasing, daca aceasta este mai scurtă, dacă Banca nu este în mod 
rezonabil sigură că va obţine dreptul de proprietate asupra activului respectiv până la sfârşitul perioadei de leasing. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.23 Contracte de leasing (continuare) 
 
Contracte de leasing operațional 
 
Contractele de leasing încheiate de Bancă sunt majoritatea contracte de leasing operațional.  Plăţile totale efectuate 
pentru leasingul operațional sunt înregistrate în contul de profit sau pierdere pe baza metodei liniare, pe durata 
contractului de închiriere.   

 
Atunci când un contract de chirie este denunțat înainte de termen, orice plată către locator reprezentând penalitate 
este recunoscută drept cheltuială în perioada în care contractul a fost denunțat. 
 
2.24 Creanțe din leasing financiar 

 
În situaţia în care Grupul/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. 
 

Pierderile din depreciere sunt recunoscute în contul de profit şi 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. 
 
2.25 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. 

 
2.26 Provizioane 
 
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Grupul/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. 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

40 

2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.27 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 şi 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.  
 
2.28 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. 
 
2.29 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  

 
Grupul/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 și pierdere pe măsură 
ce sunt suportate. Grupul/Banca nu are niciun alt fel de obligații. 
 
(c) Alte beneficii 

 
În conformitate cu politicile interne, Grupul/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 Grupului/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. 
 
Grupul/Banca nu are nicio obligație de a furniza servicii ulterioare foștilor sau actualilor angajați. 
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.30 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. 
 
2.31 Impozitul pe profit 
 
Pentru a înregistra atât cheltuielile cu impozitul pe venitul curent, cât și cu impozitul pe venitul amânat pentru anul 
încheiat, Grupul/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 2019 este de 16% (31 decembrie 2018: 16%).  
 
(a) Impozitul pe profit curent 
 
Grupul/Banca îşi înregistrează cheltuiala cu impozitul pe profit pe baza prezentelor situaţii financiare individuale 
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.  

 
(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. 
 
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. 
 
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.  
 
2.32 Cifre comparative 

 
Cifrele comparative au fost modificate, după caz, în conformitate cu prezentările IFRS din anul în curs. Modificările se 
referă la sume nesemnificative la nivelul situațiilor financiare individuale luate în ansamblu. Pentru a consulta aceste 
modificări, a se vedea nota 2.3 si 2.4.  
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2       REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
2.33 Combinări de întreprinderi 
 
O combinare de întreprinderi este contabilizată folosind metoda de achiziție la data obținerii controlului, cu excepția 
cazurilor în care combinarea implică entități sau părți aflate sub control comun. 
 
Activele și datoriile identificabile achiziționate sunt evaluate la valoarea justă la data achiziției, în conformitate cu IFRS 
3 Combinări de întreprinderi. Interesele minoritare în entitatea dobândită îndreptățesc deținătorul la o cotă 
proporțională din activele nete ale entității în cazul lichidării și sunt evaluate fie la valoarea justă, fie proporțional cu 
deținerea în activele nete identificabile ale entității. La achiziția Bank Leumi, Banca a evaluat interesele care nu 
controlează în situațiile financiare consolidate ca pondere proporțională a valorii juste a activelor nete ale Bank Leumi 
deținute de acționarii minoritari. 
 
Fondul comercial și fondul comercial negativ apar la achiziția unei filiale într-o combinare de întreprinderi. Fondul 
comercial este evaluat prin deducerea activelor nete identificabile obținute din totalul contraprestației transferate, a 
oricăror interese minoritare în entitatea dobândită și a valorii juste la data achiziției participației în capitalurile proprii 
ale entității dobândite anterior deținută de entitatea dobânditoare. Dacă dobânditorul obține un câștig dintr-o achiziție, 
acest câștig va fi recunoscut în contul de profit și pierdere după ce conducerea reevaluează dacă toate activele au fost 
dobândite și toate datoriile și datoriile contingente au fost asumate printr-o evaluare adecvată. 
 
La achiziția Bank Leumi la 10 iulie 2019, valoarea justă a activelor nete achiziționate, ajustată pentru cota First Bank, a 
fost de 203,2 milioane RON stabilită pe baza raportului de alocare a prețului de achiziție întocmit de un expert extern, 
iar contraprestația plătită a fost 90,5 milioane RON. Castigul din achizitia Leumi Bank, determinat ca diferența dintre 
pretul plătit și cota din valoarea justă a activelor și datoriilor Leumi Bank, în valoare de 112,7 milioane RON, a fost 
recunoscut în situația consolidată a profitului sau pierderii Grupului pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019. 
Câștigul din achiziția filialei este în mare parte atribuibil dorinței vânzătorului de a-și vine cota parte în Leumi Bank 
România cât mai curând posibil, permițând astfel First Bank să o achiziționeze la un preț mult mai mic decât valoarea 

justă a activului net. 
 
 
Câștig din achiziția filialei la data achiziției Bank Leumi (mii RON) 
 

Prețul plătit 90.545 

Valoarea justă a activelor nete achiziționate (ajustate la acțiunile First Bank în Bank 
Leumi) 203.232 

Câștig din achiziția filialei  

112.687 

 
 
Tabelul de mai jos reprezintă un sumar al activelor nete dobândite la data achiziției, înainte de ajustarea activului net 
la acțiunile First Bank în Bank Leumi (99,9335%).  
 
       mii RON  

Active nete la valoarea contabilă  Ajustări la valoarea justă  Valoarea justă a activelor nete 

 
207.230 (3.863) 203.367 

 
Așa cum este prezentat în nota Evenimente ulterioare din prezentele situații financiare consolidate și individuale, prin 
proiectul de fuziune și aprobarea fuziunii (prin Decizia AGEA a First Bank din 24 februarie 2020), acționarii Băncii au 
decis că în urma fuziunii (respectiv 30 aprilie 2020) Bank Leumi va înceta să existe, fiind dizolvată fără lichidare, 
urmată de radierea din Registrul Bancar păstrat de Banca Națională a României și, respectiv, de la Registrul 
Comerțului.
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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 34.  
 
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. 
 
Grupul/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 
şi 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). 
 
Conform IFRS 9, modelul pierderilor de credit preconizate al Grupului/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  

 
Grupul/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 2019 și 31 decembrie 2018, dacă PD și LGD se schimbă atât pentru creditele performante, cât și 
pentru cele neperformante, provizioanele se vor modifica potrivit tabelului de mai jos: 
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3       ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 

 

Analiza de senzitivitate      
 Grup Grup Bancă Bancă 

 
Toate sumele sunt 
exprimate în mii RON 

31 decembrie  
2019 

31 decembrie 
 2018 

31 decembrie 
 2019 

31 decembrie  
2018 

 

 
Efectul asupra  Efectul asupra  Efectul asupra  Efectul asupra  

Expuneri bilanțiere 

         contului de 
profit și pierdere 

(+/- 5%) 

         contului de 
profit și pierdere 

(+/- 5%) 

         contului de 
profit și pierdere 

(+/- 5%) 

         contului de 
profit și pierdere 

(+/- 5%) 

     
Carduri de credit și 
descoperit de cont  +261/-385 +245/-244 +259/-383 +245/-244 

Credite de consum  +1,188/-1,453 +856/-1,529 +974/-1,241 +856/-1,529 
Credite nevoi personale 
garantate +1,581/-2,707 +1,496/-1,425 +1,581/-2,707 +1,496/-1,425 

Credite ipotecare +813/-1,207 +586/-449 +693/-1,089 +586/-449 

Micro și IMM-uri +1,863/-2,759 +1,224/-955 +1,063/-1,971 +1,224/-955 

Credite corporate +1,994/-2,263 +1,094/-967 +1,264/-1,531 +1,094/-967 

       

TOTAL  +7,700/-10,747 +5,501/-5,569 +5,834/-8,922 +5,501/-5,569 

 
 
c) Provizioane de risc pentru potențiale daune din contractele de credit 
 
Grupul/Banca înregistrează provizioane pentru datorii potențiale rezultate din practici comerciale anterioare (a se 
vedea Nota 21). 
 
Grupul/Banca a elaborat o metodologie pentru a estima provizionul necesar pentru asemenea clauze, 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. 
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 21. 
 
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, câștigul din achiziția filialei va fi recunoscut ca venit separat în 
situațiile financiare individuale. 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 o datorie cu impozitul amânat de 18.030 mii RON. 
 
Deși Banca este de părere că există argumente care susțin opinia conform căreia câștigul din achiziția filialei nu este 
impozabil (argumente care se bazează în principal pe principiul neutralității unei fuziuni în scopuri fiscale), aceasta a 
solicitat, înainte de data intrării în vigoare a fuziunii, emiterea unei soluții fiscale individuale avansate (o decizie 
obligatorie) care solicită confirmarea de către autoritățile fiscale a tratamentului fiscal al câștigului din achiziția filialei. 
Înainte de a obține soluția autorităților fiscale, nu poate fi exclusă probabilitatea ca un inspector fiscal să aibă o 
interpretare diferită de cea a Băncii și această incertitudine este declanșată de faptul că legea fiscală nu acoperă în 
mod specific cazurile de câștiguri din tranzacții la preț avantajos ca urmare a combinărilor de întreprinderi în 
conformitate cu IFRS 3.
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3       ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
e) Derecunoașterea activelor financiare 

 
Grupul/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.  
 
Grupul/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 Grupul/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 2019, Grupul/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 Grup/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  

                                                                         

 Grup Bancă 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie 

2018 

 
Numerar (Nota 5) 194.905 190.000 177.338 190.000 
Casa și disponibilități la Banca 
Centrală (Nota 5)  617.168  632.034 495.601 632.034 
Credite si avansuri acordate băncilor 
(Nota 7)   437.963  206.767 281.532 206.767 

Minus depozite colaterale (*)  (67.489) (52.789) (67.489) (52.789) 

 
Total numerar și echivalente de 
numerar  1.182.547 976.012 886.982 976.012 

     
Ajustări pentru pierderi 
așteptate (207) (80) (82) (80) 

     
Total numerar și echivalente de 
numerar 1.182.340 975.932 886.900 975.932 

 
(*) Plasamentele în valoare de 67.489 mii RON (31 decembrie 2018: 52.789 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 Grupului la Banca Centrală și la alte bănci analizată pe 

baza ratingurilor stabilite de Moody’s la 31 decembrie 2019, a fost următoarea: 

 

Grup 

 

Casa şi 
disponibilități  

la BNR, 
incluzând  

     rezerva 
obligatorie                                      

Conturi 
corespondente  

şi plasamente la 
vedere 

Plasamente 
la alte bănci       Total  

 
    

Aaa - - 53.175 53.175 

Aa3 - 2.012 - 2.012 

A1 - 132.858 2.080 134.938 

A2 - 59.035 12.234 71.269 

A3 - - - - 

Baa1 - 243 - 243 

Baa2 - 31.406 38.803 70.209 

Baa3 617.168 34.998 - 652.166 

B1 - - - - 

B2  322 - 322 

B3  7.926 - 7.926 

Caa1 - 11.395 - 11.395 

Caa2 - - - - 

Neclasificat  - 41.549 9.928 51.477 

     
Total disponibilități 
excluzând numerar 617.168 321.744 116.220 1.055.132 

 
 
Calitatea soldurilor de numerar şi echivalente de numerar ale Grupului la Banca Centrală și la alte bănci analizată pe 

baza ratingurilor stabilite de Moody’s la 31 decembrie 2018, a fost următoarea: 
 

 

Casa şi 
disponibilități  

la BNR, 
incluzând  

     rezerva 
obligatorie                                      

Conturi 
corespondente  

şi plasamente la 
vedere 

Plasamente 
la alte bănci  

 

 

Total 

     
Aaa - - 50.839 50.839 

Aa3 - 3.409 1.950 5.359 

A1 - 14.830 - 14.830 
A2 
A3 

- 
- 

100 
110.014 

- 
- 

100 
110.014 

Baa2 - 2.364 - 2.364 
Baa3 – Banca Națională a 

României  631.970 - - 631.970 

Baa3 – alte bănci - 10.611 - 10.611 
B2 
Caa2 

- 
- 

948 
11.558 

- 
- 

948 
11.558 

Caa3 - 128 - 128 

Total disponibilități 
excluzând numerar 631.970 153.962 52.789 838.721 
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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 2019, a fost următoarea (net de ajustări pentru depreciere): 

 

Bancă 

 

Casa şi 
disponibilități  

la BNR, 
incluzând  

     rezerva 
obligatorie                                      

Conturi 
corespondente  

şi plasamente la 
vedere 

Plasamente 
la alte bănci       Total  

 
    

Aaa - - 53.175 53.175 

A1 - 92.804  2.080  94.883  

A2 - 44.290  12.234  56.525  

Baa1 -    243  -    243  

Baa2 -    31.017  26.046  57.063  

Baa3 495.601  -    -    495.601  

B2 - 322 - 322 

B3 - 7.926 - 7.926 

Caa1 -    11.395  -    11.395  

 
Total disponibilități 
excluzând numerar 495.601 187.997 93.535 777.133 

 
 
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 2018, a fost următoarea: 
 

 

Casa şi 
disponibilități  

la BNR, 
incluzând  

     rezerva 
obligatorie                                      

Conturi 
corespondente  

şi plasamente la 
vedere 

Plasamente 
la alte bănci  

 

 

Total 

     
Aaa - - 50.839 50.839 

Aa3 - 3.409 1.950 5.359 

A1 - 14.830 - 14.830 
A2 
A3 

- 
- 

100 
110.014 

- 
- 

100 
110.014 

Baa2 - 2.364 - 2.364 
Baa3 – Banca Națională a 

României  631.970 - - 631.970 

Baa3 – alte bănci - 10.611 - 10.611 
B2 
Caa2 

- 
- 

948 
11.558 

- 
- 

948 
11.558 

Caa3 - 128 - 128 

Total disponibilități 
excluzând numerar 631.970 153.962 52.789 838.721 
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5 NUMERAR ȘI DISPONIBILITĂŢI LA BANCA CENTRALĂ 
                                                                              

 Grup Bancă 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie 

2018 
 

    
Numerar 194.905 190.000 177.338 190.000 

Conturi curente, din care: 590.688 513.209 479.137 513.209 

-   în RON 325.086 350.801 295.715 350.801 

-   în valuta 265.602 162.408 183.422 162.408 

Depozite la termen 26.412 118.760 16.413 118.760 
 

    
Total 812.005 821.969 672.888 821.969 

 
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 2019, cerința de rezervă minimă obligatorie la Banca Națională a României a fost stabilită la 8% 
pentru fondurile exprimate în RON și EUR (31 decembrie 2018: 8% pentru fondurile denominate în RON și EUR). 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 de 0,14-0,22% pe an pentru 
rezervele în RON (2018: 0,09%-0,2%) și 0,01% pe an pentru rezervele denominate în EUR (2018: 0,02 %). Rata 
dobânzii la depozitele overnight la Banca Națională a României a fost de 1,5% în perioada încheiată la 31 decembrie 
2019 (2018: -0,65%). 

 

 

 

6 ALTE ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE RECUNOSCUTE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN CONTUL DE 
PROFIT ŞI PIERDERE 

 

 Grup Bancă 

 
 
 
 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie 

2018 

     

Aur de cont (E-Gold) 1 2.359 1 2.359 

 
Total alte active/datorii 
financiare la valoare     
   justă prin contul de profit şi 
pierdere 1 2.359 1 2.359 

 

 
La 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2018, în categoriile alte active financiare recunoscute la valoare justă prin 
contul de profit şi pierdere precum şi alte datorii financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit şi pierdere 
este inclus Aurul de cont datorită existenţei unei componente derivate, decontarea tranzacţiei având loc în funcţie de 
preţul de piaţă al aurului. 
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7 CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE BĂNCILOR 

 
 Grup Bancă 

 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie 

2018 

     
Conturi curente  245.477 153.978 187.997 153.978 
Plasamente la bănci cu scadență 

inițială mai mare de 3 luni 67.489 52.789 67.489 52.789 
Plasamente la bănci cu scadență 

inițială mai mică de 3 luni 124.999 - 26.046 - 

 
 437.965 206.767 281.532 206.767 

     
Minus ajustări pentru pierderi 

așteptate (141) (16) (32) (16) 

     
Total credite și avansuri acordate 

băncilor 437.824 206.751 281.500 206.751 

 
 
În perioada încheiată la 31 decembrie 2019, ratele de dobânda ale Grupului/Băncii pentru plasamentele în EURO a 
variat de la -0,75% la 0%. Pentru plasamentele în RON ratele dobânzilor au fluctuat între 1,5% și 3,25% (2018: EUR: 

între -1,0% și 1,13%, RON: între 1% și 3%). În ceea ce privește plasamentele în USD, ratele dobânzilor au fluctuat 
între cel mai mic nivel de 0,0% și cel mai mare nivel de 2,0% (2018: între 0,00% și 1,70%). 
 
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. 
 
Grup 
 

31 decembrie 2019 
Stadiul 1  (ECL 

12-luni) 

Stadiul 2 (ECL 
pe durata de 
viață pentru 

SICR)  Total 

     

Conturi curente   234.082   11.395   245.477  

Plasamente la bănci cu scadență mai mare de 3 luni  67.489   -  67.489  
Plasamente la bănci cu scadență inițială mai mică de 3 

luni  124.999   -    124.999  

Sume în curs de decontare - - - 

Minus ajustări pentru pierderi așteptate (117)  (24)  (141) 

    

Total credite și avansuri acordate băncilor 426.453 11.371 437.824 

31 decembrie 2018 
Stadiul 1  (ECL 

12-luni) 

 
Stadiul 2 (ECL 

pe durata de 
viață pentru 

SICR)  Total 

     

Conturi curente   153.978   -   153.978  

Plasamente la bănci cu scadență mai mare de 3 luni  52.789   -   52.789  

Sume în curs de decontare  -   -   -  

Minus ajustări pentru pierderi așteptate (16)  -  (16) 

    
Total credite și avansuri acordate băncilor 206.751  -  206.751 

 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

50 

7       CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE BĂNCILOR (continuare) 

 
Bancă 

 

31 decembrie 2019 
Stadiul 1  (ECL 

12-luni) 

Stadiul 2 (ECL 
pe durata de 
viață pentru 

SICR)  Total 

     

Conturi curente  176.602 11.395 187.997 

Plasamente la bănci cu scadență mai mare de 3 luni 67.489 - 67.489 
Plasamente la bănci cu scadență inițială mai mică de 3 

luni 26.046 - 26.046 

Sume în curs de decontare - - - 

Minus ajustări pentru pierderi așteptate (8) (24) (32) 

    

Total credite și avansuri acordate băncilor 270.129 11.371 281.500 

31 decembrie 2018 
Stadiul 1  (ECL 

12-luni) 

Stadiul 2 (ECL 
pe durata de 
viață pentru 

SICR)  Total 

     

Conturi curente   153.978   -   153.978  

Plasamente la bănci cu scadență mai mare de 3 luni  52.789   -   52.789  

Sume în curs de decontare  -   -   -  

Minus ajustări pentru pierderi așteptate (16)  -  (16) 

    

Total credite și avansuri acordate băncilor 206.751  -  206.751 

 
 
8 CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI 

                                                                                                   

 Grup Bancă 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Persoane juridice 2.511.369 2.242.857 1.934.933 2.242.857 

Persoane fizice, din care:  1.741.452 1.589.072 1.529.153 1.589.072 

Credite pentru consum  422.378 425.530 379.120 425.530 
Credite pentru nevoi personale 
(garantate) 340.620 382.155 340.481 382.155 

Împrumuturi ipotecare 919.163 718.981 750.842 718.981 

Descoperit de cont 35.742 36.883 35.161 36.883 

Carduri de credit 23.549 25.523 23.549 25.523 

Valoare brută totală 
 

4.252.821 3.831.929 3.464.086 3.831.929 

     
Minus ajustări pentru pierderi 
așteptate  

 
(157.799) (160.653) (151.504) (160.653) 

     

Total  
 

4.095.022 3.671.276 3.312.582 3.671.276 
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 
 

Analiza pe sectoare Grup 

     

 

31 decembrie  
2019 

% din 
 total 

31 decembrie 
2018 

% din  
total 

Persoane juridice     
Comerț 609.503 14% 537.606 14% 

Turism 104.662 2% 62.815 2% 

Producție 442.516 10% 328.417 9% 

Construcții și imobiliare 670.229 16% 553.773 14% 

Transport 97.878 2% 106.559 3% 

Agricultură 222.036 5% 251.210 7% 

Energie 43.560 1% 165.746 4% 

Altele 320.986 8% 236.731 6% 

     

Total 2.511.369  2.242.857  

     

Persoane fizice     
Credite ipotecare/imobiliare 919.163 22% 718.981 19% 
Credite de consum/ nevoi 
personale 798.740 19% 

844.568 22% și descoperit de cont 

Carduri de credit 23.549 1% 25.523 1% 

     

Total 1.741.452  1.589.072  

     
Total portofoliu înainte de 
provizioane 4.252.821  3.831.929  

     
Minus ajustări pentru pierderi 
așteptate (157.799)  (160.653)  

     

Total portofoliu, net 4.095.022  3.671.276  
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 
 

Analiza pe sectoare Bancă 

     

 

31 decembrie  
2019 

% din  
total 

31 decembrie  
2018 

% din 
total 

Persoane juridice     
Comerț 457.265 13% 537.606 14% 

Turism 61.735 2% 62.815 2% 

Producție 368.584 11% 328.417 9% 

Construcții și imobiliare 496.781 14% 553.773 14% 

Transport 69.149 2% 106.559 3% 

Agricultură 217.700 6% 251.210 7% 

Energie 40.665 1% 165.746 4% 

Altele 223.054 6% 236.731 6% 

     

Total 1.934.933  2.242.857  

     

Persoane fizice     
Credite ipotecare/imobiliare 750.842 22% 718.981 19% 
Credite de consum/ nevoi 

personale 

754.762 22% 844.568 22% și descoperit de cont 

Carduri de credit 23.549 1% 25.523 1% 

     

Total 1.529.153  1.589.072  

     
Total portofoliu înainte de 

provizioane 3.464.086  3.831.929  

     
Minus ajustări pentru pierderi 

așteptate (151.504)  (160.653)  

     

Total portofoliu, net 3.312.582  3.671.276  

 
 
Potrivit politicii Grupului/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.   
 
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 Grup/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), Grupul/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. 
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 
 
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) 
 
Grup 
 
Informații despre garanții 
 
31 decembrie 2019 

 

 

 Entități 
corporative 

 mari  
Entităţi mici şi 

mijlocii  
Credite  

ipotecare  

Credite 
pentru  

consum/ 
nevoi 

personale  
Carduri 

 de credit  
 Descoperit  

de cont  Total 

 
        

Credite garantate de alte bănci 450 - - - - - 450 
 
Credite garantate cu:        

- imobile rezidențiale 144.453 186.849 629.280 293.265 - - 1.253.847 
- alte garanții imobiliare 593.441 417.168 15.510 12.159 - - 1.038.279 
- depozite colaterale 15.247 28.569 4.892 447 - - 49.155 
- Fond de Garantare 25.238 51.572 202.563 - - - 279.373 

        
Total expuneri garantate 778.829 684.159 852.245 305.871 - - 2.621.103 

 
Expuneri negarantate 643.990 314.882 53.813 407.838 22.178 31.217 1.473.919 

        
Total credite și avansuri către clienți (*) 1.422.819 999.041 906.058 713.709 22.178 31.217 4.095.022 

 
 
(*)Totalul creditelor și avansurilor către clienți este redus cu ajustările la valoarea justă pentru portofoliul de credite preluate prin achiziții, stabilite pe baza raportului de alocare a 
prețului de achiziție. 
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 
 
Grup 
 
Informaţii despre garanții 
 
31 decembrie 2018 

 

 

 Entități 
corporative 

 mari  
Entităţi mici şi 

mijlocii  
Credite  

ipotecare  

Credite pentru  
consum/ nevoi 

personale  
Carduri 

 de credit  
 Descoperit  

de cont  Total 

 
        

Credite garantate de alte bănci                   -               450                -               -                -               -                450    
 
Credite garantate cu:        

- imobile rezidențiale              159.497           229.557           476.707         257.446               -               -           1.123.208    
- alte garanții imobiliare              372.989           313.094            11.342          11.164               -               -            708.589    
- depozite colaterale               18.961            12.414             3.452             478               -               -             35.305    
- Fond de Garantare                9.406            18.181           153.936              -                -               -            181.523    

        
Total expuneri garantate              560.853           573.696           645.437         269.088               -               -           2.049.075    

 

Expuneri negarantate              782.686           271.930            55.079         454.082           25.042          33.382          1.622.201    

               
Total credite și avansuri 

către clienți (*)           1.343.539          845.626          700.516        723.170           25.042         33.382         3.671.276    

 
 
(*)Totalul creditelor și avansurilor către clienți este redus cu ajustările la valoarea justă pentru portofoliul de credite preluate prin achiziții, stabilite pe baza raportului de alocare a 
prețului de achiziție. 
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 
 
Bancă 
 
Informaţii despre garanții 
 
31 decembrie 2019 

 

 

 Entități 
corporative 

 mari  
Entităţi mici şi 

mijlocii  
Credite  

ipotecare  

Credite 
pentru  

consum/ 
nevoi 

personale  
Carduri 

 de credit  
 Descoperit  

de cont  Total 

 
        

Credite garantate de alte bănci 450 - - - - - 450 
 
Credite garantate cu:        

- imobile rezidențiale 138.637 153.554 519.677 252.649 - - 1.064.517 
- alte garanții imobiliare 441.070 307.979 13.070 11.155 - - 773.275 
- depozite colaterale 9.814 18.933 3.435 400 - - 32.583 
- Fond de Garantare 2.460 19.769 148.452 - - - 170.681 

        
Total expuneri garantate 592.432 500.236 684.634 264.203 - - 2.041.505 

 
Expuneri negarantate 485.197 273.520 53.137 406.363 22.178 30.683 1.271.077 

        
Total credite și avansuri către clienți 1.077.629 773.755 737.771 670.566 22.178 30.683 3.312.582 
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 

 

Bancă 
 
Informaţii despre garanții 
 
31 decembrie 2018 

 

 

 Entități 
corporative 

 mari  
Entităţi mici şi 

mijlocii  
Credite  

ipotecare  

Credite pentru  
consum/ nevoi 

personale  
Carduri 

 de credit  
 Descoperit  

de cont  Total 

        
Credite garantate de alte bănci                   -               450                -               -                -               -                450    
 
Credite garantate cu:        

- imobile rezidențiale              159.497           229.557           476.707         257.446               -               -           1.123.208    
- alte garanții imobiliare              372.989           313.094            11.342          11.164               -               -            708.589    
- depozite colaterale               18.961            12.414             3.452             478               -               -             35.305    
- Fond de Garantare                9.406            18.181           153.936              -                -               -            181.523    

        
Total expuneri garantate              560.853           573.696           645.437         269.088               -               -           2.049.075    

 
Expuneri negarantate              782.686           271.930            55.079         454.082           25.042          33.382          1.622.201    

               
Total credite și avansuri 

către clienți           1.343.539          845.626          700.516        723.170           25.042         33.382         3.671.276    
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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”). 
 
Grup 
 
31 decembrie 2019 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 432.673 897.568 990.146 346.156 
Entităţi mici şi mijlocii 473.118 1.162.564 525.922 211.040 
Credite acordate persoanelor 
fizice:     

   Credite ipotecare 627.219 945.804 278.839 225.025 
   Credite pentru consum/ 
nevoi personale garantate 205.243 426.996 508.465 100.627 

   Carduri de credit  - - 22.178 - 

   Descoperit de cont - 3 31.217 - 

     

Total 1.738.254 3.432.934 2.356.768 882.849 

 

 
 
31 decembrie 2018 

 
 

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 308.455 585.257 1.035.084 252.397 

Entităţi mici şi mijlocii 402.002 754.941 443.624 171.694 
Credite acordate persoanelor 
fizice:     
   Credite ipotecare 411.944 611.672 288.572 233.493 
   Credite pentru consum/ 
nevoi personale garantate 152.015 328.302 571.155 117.188 

   Carduri de credit  - - 25.042 - 

   Descoperit de cont - - 33.382 - 

     

Total 1.274.416 2.280.172 2.396.859 774.772 
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8       CREDITE SI AVANSURI CĂTRE CLIENTI (continuare) 

 
Bancă 
 
31 decembrie 2019 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 292.111 578.245 785.518 300.321 
Entităţi mici şi mijlocii 329.015 692.045 444.741 171.221 
Credite acordate persoanelor 
fizice:     

   Credite ipotecare 463.841 691.990 273.929 220.793 
   Credite pentru consum/ 
nevoi personale garantate 165.768 322.228 504.798 98.435 

   Carduri de credit  - - 22.178 - 

   Descoperit de cont - 3 30.682 - 

 
Total 1.250.735 2.284.512 2.061.846 790.770 

 
 
31 decembrie 2018 

 
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 308.455 585.257 1.035.084 252.397 

Entităţi mici şi mijlocii 402.002 754.941 443.624 171.694 
Credite acordate persoanelor 
fizice:     
   Credite ipotecare 411.944 611.672 288.572 233.493 
   Credite pentru consum/ 

nevoi personale garantate 152.015 328.302 571.155 117.188 

   Carduri de credit  - - 25.042 - 

   Descoperit de cont - - 33.382 - 

     

Total 1.274.416 2.280.172 2.396.859 774.772 

 
 
 
9 INVESTIȚII IN INSTRUMENTE DE DATORIE 
 
Pe tipuri de instrumente:   
 Grup Bancă 

 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

     

Obligațiuni FVOCI 1.243.887 913.328 1.067.357 913.328 

Obligațiuni la cost amortizat 521.277 516.212 521.277 516.212 
Investiții în capitaluri proprii – 
nelistate (i) 1.367 1.339 91.888 1.339 
Minus ajustări pentru pierderi 
așteptate (43) (50) (43) (50) 

     

Total 1.766.488 1.430.829 1.680.479 1.430.829 

 
La 31 decembrie 2019, 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 119,5 mii RON pentru Grup, 95,5 mii pentru Bancă (31 decembrie 2018: 94 mii 
RON pentru Grup și Bancă). 
 
Prezentarea pe categorii este disponibilă în Nota 33.7. 
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9       INVESTIȚII IN INSTRUMENTE DE DATORIE (continuare) 
 
(i) În categoria titlurilor disponibile pentru vânzare sunt incluse titlurile cu o valoare contabilă de 1.367 mii RON 

pentru Grup și 91.886 mii RON pentru Bancă reprezentând investiția în Filială de 90.545 RON și alte valori 
mobiliare de 1.341 RON (2018: 1.339 mii RON) netranzacționabile pe piața liberă. Condițiile oferite de piața 
internă de capital nu oferă posibilitatea obținerii unei valori de piață pentru celelalte valori mobiliare.  

 
(ii) Investiția în Filială reprezintă achiziția de către Bancă a unei participații de 99,9235% în capitalul social al Bank 

Leumi Romania S.A. la un preț de achiziție de 90.545 mii RON, care, în conformitate cu raportul de alocare a 
prețului de achiziție, este valoarea justă a prețului achitat la recunoașterea inițială. Ulterior, Banca a înregistrat 
investiția în filială în situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 la cost, conform IAS 27.  

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

 Grup Bancă 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

 Titluri de Titluri de Titluri de Titluri de 

 investiții investiții investiții investiții 

     
BBB- 1.765.121 1.429.491 1.588.591 1.429.491 

     
Total 1.765.121 1.429.491 1.588.591 1.429.491 

 
 
Mişcările înregistrate de titlurile FVOCI sunt prezentate mai jos: 
 

 Grup Bancă 

 
La 1 ianuarie 2019 913.328 913.328 

   

Sold la data achiziției Bank Leumi 106.872 - 

Intrări 1.205.557  1.129.193 

Ieșiri (vândute sau ajunse la scadenţă) (1.276.938) (1.266.938) 

Dobânzi acumulate 30.569  26.763 

Dobânzi încasate  (30.867) (29.724) 

Impactul cursului de schimb  18.259              18.064   

Reclasificate în tranzacții Repo   266.642            266.642 

Câştiguri/ (pierderi) din modificări ale valorii juste (Nota 25)  10.465            10.029 

   

La 31 decembrie 2019 1.243.887 1.067.357 

   
 
La 1 ianuarie 2018 970.827 970.827 

   

Intrări 1.370.674 1.370.674 

Ieșiri (vândute sau ajunse la scadenţă) (969.759) (969.759) 

Dobânzi acumulate 41.149 41.149 

Dobânzi încasate (40.480) (40.480) 

Reclasificate din categoria titluri amortizate  (515.344)  (515.344) 

Impactul cursului de schimb 1.011 1.011 

Reclasificate în tranzacții Repo  59.763 59.763 

Câştiguri/ (pierderi) din modificări ale valorii juste (Nota 25) (4.125) (4.125) 

   

La 31 decembrie 2018 913.328 913.328 

 
Titlurile clasificate de Grup și Bancă ca evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global la 31 
decembrie 2019 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 
2,25% și 5,95%, iar cele denominate în USD au o rată de dobândă nominală de 6,75%. 
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9       INVESTȚII IN INSTRUMENTE DE DATORIE (continuare) 
 

Active financiare la cost amortizat  Grup      Bancă 

          
  
 

La 1 ianuarie 2019 516.212 516.212 

   

Intrări                            -                               -    

Ieșiri (vândute sau ajunse la scadență)                     -                     - 

Dobânzi acumulate 13.627                         13.627                         

Amortizarea primelor - - 

Dobânzi încasate  (12.716)                                             (12.716)                         

Reclasificare din categoria FVOCI                        -                        -  

Impactul cursului de schimb 4.154                          4.154   

   

La 31 decembrie 2019 521.277 521.277 

  
   

La ianuarie 2018 - - 

   

Intrări - - 

Ieșiri (vândute sau ajunse la scadență) - - 

Dobânzi acumulate 867 867 

Dobânzi încasate - - 

Reclasificare din categoria FVOCI  515.344 515.344 

Impactul cursului de schimb - - 

   

La 31 decembrie 2018 516.212 516.212 

 
Titlurile clasificate de Grup și Bancă ca evaluate la cost amortizat la 31 decembrie 2019 constau în obligațiuni 

denominate în EUR emise de Ministerul Finanțelor din România, având o rată de dobândă nominală de 1,25%, iar 
obligațiunile denominate în RON emise de Ministerul Finanțelor din România au o rată de dobândă nominală cuprinsă 
între 2,30% și 5,75%. 

 

 

10 CREANȚE CU CLAUZĂ DE RĂSCUMPĂRARE 
 
Creanțele cu clauză de răscumpărare reprezintă valori mobiliare vândute în cadrul contractelor de vânzare și de 
răscumpărare, pe care contrapartida are dreptul, prin contract sau uzanță, de a le vinde sau de a le pune drept gaj. 
Acordurile de răscumpărare sunt prin natura lor pe termen scurt.        
                                                                                 

 Group Bank 

 

31 decembrie  
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie  
2019 

31 decembrie 
2018 

     
FVOCI vândute în cadrul 

contractelor de vânzare și 
răscumpărare – obligațiuni emise 
de Guvernul României  50.823 

 
 

317.467 50.823 317.467 
Minus ajustări pentru pierderi 

așteptate  - - - - 

     
Total creanțe cu clauză de 

răscumpărare reprezentând 
titluri deținute FVOCI 50.823 

 
317.467 50.823 317.467 

 
Titlurile de investiții reclasificate drept creanțe cu clauză de răscumpărare continuă să fie înregistrate la valoarea justă, 
în conformitate cu politicile contabile pentru aceste categorii de active. 
 
Titlurile de valoare din portofoliu sunt emise de Guvernul României, având un rating BBB- cu perspectivă stabilă de 
rating (Standard & Poor's). 
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11 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 
 
Grup 
 
La 31 decembrie 2019 
 

Valoare 
contractuală/ Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 
Contracte de tip swap pe rata dobânzii 

241.956 
285.000 

8 
- 

1.288 
1.533 

    

Total  526.956 8 2.821 

 
 
La 31 decembrie 2018 

Valoare 
contractuală/ Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 
Contracte de tip swap pe rata dobânzii 

586.414 
- 

1.820 
- 

1.437 
- 

    
Total  586.414 1.820 1.437 

 
 
 
 
Contrapartidele cu care Grupul are acorduri pentru active derivate la 31 decembrie 2019 sunt prezentate mai jos:  
 
Valoare noțională la 
31 decembrie 2019: 

Contracte valutare de tip 
Swap 

Contracte de tip swap pe 
rata dobânzii 

   
Piraeus Bank Grecia - - 

Alte instituții financiare  241.956 285.000 

Persoane fizice - - 

Persoane juridice - - 

 
Total active și datorii derivate  241.956 285.000 

 
 
Valoare noțională la 
31 decembrie 2018: 

Contracte valutare de tip 
Swap 

Contracte de tip swap pe 
rata dobânzii 

   

Piraeus Bank Grecia - - 

Alte instituții financiare  586.414 - 

Persoane fizice - - 

Persoane juridice - - 

 
Total active și datorii derivate  586.414 - 

 
 

Grupul utilizează instrumente derivate în alte scopuri decât acoperirea riscurilor. 
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11     INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE (continuare) 
 
Bancă 
 
La 31 decembrie 2019 
 

Valoare 
contractuală/                 Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 
Contracte de tip swap pe rata dobânzii 

241.956 
285.000 

8 
- 

1.288 
1.533 

    

Total  526.956 8 2.821 

 
 
La 31 decembrie 2018 

Valoare 
contractuală/                 Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 
Contracte de tip swap pe rata dobânzii 

586.414 
- 

1.820 
- 

1.437 
- 

    

Total  586.414 1.820 1.437 

 

 
 
 
Contrapartidele cu care Banca are acorduri pentru active derivate la 31 decembrie 2019 sunt prezentate mai jos:  
 
Valoare noțională la 
31 decembrie 2019: 

Contracte valutare de tip 
Swap 

Contracte de tip swap pe 
rata dobânzii 

   

Piraeus Bank Grecia - - 

Alte instituții financiare  241.956 285.000 

Persoane fizice - - 

Persoane juridice - - 

 
Total active și datorii derivate  241.956 285.000 

 
 
Valoare noțională la 
31 decembrie 2018: 

Contracte valutare de tip 
Swap 

Contracte de tip swap pe 
rata dobânzii 

   
Piraeus Bank Grecia - - 

Alte instituții financiare  586.414 - 

Persoane fizice - - 

Persoane juridice - - 

 
Total active și datorii derivate  586.414 - 

 
 

Banca utilizează instrumente derivate în alte scopuri decât acoperirea riscurilor. 
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11     INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE (continuare) 

 
Grup 
 
Grupul are instrumente derivate care fac obiectul acordurilor de compensare, de compensare globală (master netting) 
și similare după cum urmează: 
 

La 31 decembrie 2019 
Valoare 

contractuală/                 Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    

Contracte valutare de tip Swap 109.857 8 422 

Activ/(datorie) net(ă) după compensare (*) - - (414) 

    

Total  109.857 8 422 

 
 
 
La 31 decembrie 2018 

Valoare 
contractuală/                 Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 400.096 1.820 376 

Activ/(datorie) net(ă) după compensare (*) - 1.443  

    

Total  400.096 1.820 376 

 
(*) Grupul prezintă valori brute înainte de compensare în situațiile financiare.  

 
 
Bancă 
 
Banca are instrumente derivate care fac obiectul acordurilor de compensare, de compensare globală (master netting) 
și similare după cum urmează: 
 
 
 
La 31 decembrie 2019 

Valoare 
contractuală/ Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 109.857 8 422 

Activ/(datorie) net(ă) după compensare (*) - - (414) 

    

Total  109.857 8 422 

 
 
 
La 31 decembrie 2018 

Valoare 
contractuală/ Valori juste 

 noțională Active Datorii 

Instrumente derivate deținute pentru 
tranzacționare    
Contracte valutare de tip Swap 400.096 1.820 376 

Activ/(datorie) net(ă) după compensare (*) - - 1.443 

    

Total  400.096 1.820 376 

 
(*) Banca prezintă valori brute înainte de compensare în situația poziției financiare.  
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11    INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE (continuare) 

 
Grupul și 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. Grupul și Banca au 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. 
 

 
 
12 INVESTIȚII IMOBILIARE  
                                                                           
 Grup                                             Bancă    

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

      
Investiții imobiliare la valoarea 

justă la 1 ianuarie 30.220 30.879 30.220 30.879 

     
Valoarea la data achiziției Bank Leumi 2.498 - - - 
Pierdere din diferența de valoare justă 142 (659) 728 (659) 
Transfer la active reposedate (1.912) - - - 

     
Investiții imobiliare la valoarea 
justă la 31 decembrie 30.948 30.220 30.948 30.220 

 
 
Încasările minime viitoare din operațiuni de leasing operațional care nu pot fi anulate sunt, după cum urmează:  
 
 
 Grup                                             Bancă   

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     

Mai mici de 1 an 
                      

3.240  2.108 
                      

3.240  2.108 
Între 1 și 5 ani 12.811  - 12.811  - 

     
Total încasări din leasing operațional 16.051 2.108 16.051 2.108 
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12       INVESTIȚII IMOBILIARE (continuare) 

 
Valorile juste ale investiției imobiliare la 31 decembrie 2019 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. 
 

Pentru investițiile imobiliare clasificate în nivelul 3 al ierarhiei valorii juste, următoarele informații sunt relevante: 
 

 
Tehnici de 
evaluare 

Detalii semnificative 
neobservabile 

Senzitivitate  

- Clădiri de birouri 
situate în Calea 
Grivitei nr. 24, 
sector 1, 
București 

- Abordarea 
pe bază de 
venit – DCF 
(analiza 
fluxurilor de 
numerar 
actualizate) 

- Rata de capitalizare, 
luând în considerare 
capitalizarea venitului 
din închiriere potențial, 
natura proprietății și 
condițiile predominante 
de piață, de 8,50%. 

- O ușoară creștere a 
ratei de capitalizare 
utilizată ar duce la o 
scădere 
semnificativă a 
valorii juste și 
viceversa. 

  

- Cheltuielile lunare de pe 
piață, luând în 
considerare diferențele 
dintre locație și factori 
individuali, cum ar fi 
fațada și dimensiunea, 
între proprietățile 
comparabile și 
proprietate. 

- O creștere 
semnificativă a 
chiriei de piață 
utilizată ar avea 
drept rezultat o 
creștere 
semnificativă a 
valorii juste și 
viceversa. 
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13 IMOBILIZĂRI CORPORALE 

 

Grup 

Construcții și 
teren 

Îmbunătățiri 
aferente  
spațiilor 

închiriate 

Mijloace de 
transport 

Mobilier și  
echipamente 

Imobilizări  
      în curs     Total 

 

 

Perioada încheiată la 31 decembrie 2019 

       
Valoare contabilă netă (Sold inițial) 87.027 5.946 - 19.399 3.079 115.450 

       
Valoare contabilă netă la data achiziției Bank Leumi              3.751                      -                    513               4.547                   82               8.893  
 
Intrări                    -                      62                     -                 2.653               5.235              7.950  
Transferuri                    -                    865                     -                 4.988             (5.853)                     -    
Ieșiri          (87.925)          (16.367)                (82)         (29.488)              (894)        (134.756) 
Cheltuiala cu amortizarea              (631)            (3.500)             (262)         (11.201)                     -             (15.594) 
Deprecierea cumulată aferentă vânzărilor și transferurilor            1.474            15.801                    82             28.093                      -               45.450  
Ajustări pentru pierderi  - (304) - - - (304) 

       
Valoare contabilă netă (Sold final)             3.697               2.503                 250            18.991               1.649             27.090  

       

La 31 decembrie 2019       

Cost             5.123             60.695               1.817            148.482               1.649            217.766  
Amortizare cumulată                (1.427)          (56.944)            (1.566)        (129.491)                     -          (189.428) 
Ajustări pentru pierderi așteptate                    -               (1.248)                    -                       -                        -               (1.248) 

       
Valoarea contabilă netă             3.697           2.503  250            18.991               1.649             27.090  

 
În 2019, Grupul a vândut imobilizări corporale la valoarea contabilă netă de 89.339 mii RON, realizând un câștig de 17.919 mii RON (Nota 30). Unul dintre activele vândute a fost 
clădirea sediului central al Băncii, care a început să fie închiriată de către bancă după vânzarea acesteia, respectiv a fost recunoscut un activ cu drept de utilizare au fost 

recunoscute de bancă (Nota 14). 
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13     IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare) 

 

Bancă 

Construcții și 
teren 

Îmbunătățiri 
aferente  
spațiilor 

închiriate 

Mobilier și  
echipamente 

Imobilizări  
      în curs     Total 

 

 

 Perioada încheiată la decembrie 2019 

      
Valoare contabilă netă (Sold inițial) 87.027 5.946 19.399 3.079 115.450 

      
 
Intrări - 62 2.621 5.235 7.918 
Transferuri - 865 4.988 (5.853) - 
Ieșiri (87.925) (16.367) (28.173) (894) (133.359) 
Cheltuiala cu amortizarea (576) (3.500) (9.588) - (13.664) 
Deprecierea cumulată aferentă vânzărilor și transferurilor 1.474 15.801 26.745 - 44.020 
Ajustări pentru pierderi  - (304) - - (304) 

      
Valoare contabilă netă (Sold final) - 2.503 15.992 1.567 20.062 

      

La 31 decembrie 2019 - 60.695 131.759 1.567 194.021 

Cost - (56.944) (115.767) - (172.711) 
Amortizare cumulată     - (1.248) - - (1.248) 

      
Valoarea contabilă netă - 2.503 15.992 1.567 20.062 

 
 
În 2019, Banca a vândut imobilizări corporale la valoarea contabilă netă de 89.339 mii RON, realizând un câștig de 17.903 mii RON (Nota 30). Unul dintre activele vândute a fost 
clădirea sediului central al Băncii, care a început să fie închiriată de către bancă după vânzarea acesteia, respectiv a fost recunoscut un activ cu drept de utilizare au fost 

recunoscute de bancă (Nota 14). 
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14 ACTIVE AFERENTE DREPTULUI DE UTILIZARE 

 

Grup 
 
Active cu drept de utilizare 
 

 Proprietăți 
Mijloace de 

transport Total 

    

31 decembrie 2019    

    

Sold la 1 ianuarie 71.900 3.787 75.687 

 
Sold la data achiziției Bank Leumi 20.161 364 20.525 

Intrări (*) 84.317 - 84.317 

Ieșiri (1.560) - (1.560) 

Cheltuiala cu amortizarea (41.299) (1.467) (42.766) 

 
Sold la 31 decembrie 2019 133.520 2.684 136.203 

 
(*)  Intrările reprezintă dreptul de utilizare a clădirii sediului central al Băncii. Contractul de leasing a fost încheiat 

în 2019, după vânzarea clădirii către o entitate neafiliată. 
 
 
 
Datorii de leasing 
 

  

31 decembrie 
 2019 

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

 

                 24.187  

1 – 5 ani                   35.352  

Peste cinci ani                    75.685  

 
Datorii de leasing incluse în situația poziției financiare  135.224 

 
 
Sume recunoscute în contul de profit și pierdere 
 

  

31 decembrie  
2019 

 
Dobânda aferentă datoriilor de leasing  3.082 
Cheltuieli cu leasing-urile pe termen scurt și leasing-urile care implică active 
cu valoare redusă   5.392 

 
Total  8.474 
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14     CONTRACTE DE LEASING (continuare) 

 

Bancă 
 
Active cu drept de utilizare 
 

 Proprietăți 
Mijloace de 

transport Total 

    

31 decembrie 2019    

    

Sold la 1 ianuarie            71.900               3.787             75.687  

 
Intrări (*)             84.317                    -                84.317  

Ieșiri             (1.400)                   -                (1.400) 

Cheltuiala cu amortizarea           (39.601)             (1.400)           (41.001) 

 
Sold la 31 decembrie          115.217               2.387           117.603  

 
(*)  Intrările reprezintă dreptul de utilizare a clădirii sediului central al Băncii. Contractul de leasing a fost încheiat 

în 2019, după vânzarea clădirii către o entitate neafiliată. 
 
 
Datorii de leasing 
 

  

31 decembrie  
2019 

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

 

                  20.953  

1 – 5 ani                    27.211  

Peste cinci ani                     68.099  

 
Datorii de leasing incluse în situația poziției financiare  116.263 

 
 
Sume recunoscute în contul de profit și pierdere 
 

  

31 decembrie  
2019 

 
Dobânda la datoriile de leasing  2.691 
Cheltuieli cu leasing-urile pe termen scurt și leasing-urile care implică active 
cu valoare redusă   5.392 

 
Total  8.083 
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15 IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
 

Grup 

Programe 
informatice 

Programe 
informatice 

în curs de 
dezvoltare 

Contracte cu 
clienții        Total 

 

 

     

Perioada încheiată la 31 decembrie 2019 

     

Valoare contabilă netă (Sold inițial) 
           

28.242  
             

15.247  
                        

-    
           

43.489  

     
Valoare contabilă netă la data achiziției 
Bank Leumi            3.045               170  523      3.738  

 
Intrări             7.930         18.642      26.572  

Transferuri 18.608  (18.608)  -    

Ieșiri (16) (170)  (186) 

Cheltuiala cu amortizarea (18.658)   -     (87) (18.745) 
Depreciere cumulată pentru ieșiri și 
transferuri 16                    -             16  

     

Valoare contabilă netă (Sold final) 
           

39.167  
             

15.281  
                     

436  
           

54.884  

     
La 31 decembrie 2019     

Cost 165.739 15.281 523 181.543 

Amortizare cumulată (126.572) -          (87) (126.659) 

     
 
Valoare contabilă netă 

           
39.167  

             
15.281  

                     
436  

           
54.884  

     
Perioada încheiată la 31 
decembrie 2018     

     
Valoare contabilă netă (Sold inițial) 32.578 6.079 - 38.657 

 
Intrări 3.886 16.299 - 20.185 

Transferuri 7.024 (7.024) - - 

Ieșiri (3.703) (107) - (3.810) 

Cheltuiala cu amortizarea (15.199) - - (15.199) 
Depreciere cumulată pentru ieșiri și 
transferuri 3.656 - - 3.656 

 
Valoare contabilă netă (Sold final) 28.242 15.247 - 43.489 

     

La 31 decembrie 2018     

Cost 125.740 15.247 - 140.987 

Amortizare cumulată (97.498) - - (97.498) 

 
Valoare contabilă netă 28.242 15.247 - 43.489 

     
 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

72 

15     IMOBILIZĂRI NECORPORALE (continuare) 
 
 

Bancă 

Programe 
informatice 

Programe 
informatice în 

curs de 
dezvoltare        Total 

 

 

 
   

La 31 decembrie 2019 

 
   

Valoare contabilă netă (Sold inițial)  28.242   15.247   43.489  

    

Intrări  7.347   18.642   25.989  

Transferuri  18.608   (18.608)  -    

Ieșiri  -     -     -    

Cheltuiala cu amortizarea  (17.938)  -     (17.938) 

Depreciere cumulată pentru ieșiri și transferuri  -     -     -    

    

Valoare contabilă netă (Sold final)  36.259   15.281   51.540  

    

La 31 decembrie 2019    

Cost 151.694 15.281 166.976 

Amortizare cumulată (115.435) - (115.435) 

    
 
Valoare contabilă netă 

 
 36.259  

 
 15.281  

 
 51.540  

    

Perioada încheiată la 31 decembrie 2018    

    

Valoare contabilă netă (Sold inițial) 32.578 6.079 38.657 

 
Intrări 3.886 16.299 20.185 

Transferuri 7.024 (7.024) - 

Ieșiri (3.703) (107) (3.810) 

Cheltuiala cu amortizarea (15.199) - (15.199) 

Depreciere cumulată pentru ieșiri și transferuri 3.656 - 3.656 

 
Valoare contabilă netă (Sold final) 28.242 15.247 43.489 

    

At 31 decembrie 2018    

Cost 125.740 15.247 140.987 

Amortizare cumulată (97.498) - (97.498) 

 
Valoare contabilă netă 28.242 15.247 43.489 
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16 ALTE ACTIVE  
 
16.1. Alte active financiare 
 Grup                                             Bancă   

 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     

Garanţii – depozite 2.143  2.030 2.143 2.030 
Creanțe de despăgubire de la Piraeus 
Bank S.A. (i) 80.627  - 80.627 - 
Alte active şi creanțe (ii) 25.230  15.379 24.233 15.379 

 
Total 108.000 17.409 107.003 17.409 

 
Minus provizioane (2.483) (1.539) (2.233) (1.539) 

     

Total alte active financiare 105.517 15.870 104.770 15.870 

 
 
(i) 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. în valoare de 16,8 milioane EUR 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 15,8 milioane EUR (75,5 milioane RON) la 31 decembrie 2019, așa 
cum se arată în raportul de evaluare independent emis de PricewaterhouseCoopers Management Consultants 
S.R.L în cursul anului 2019. 
 
În ceea ce privește dreptul de despăgubire achiziționat în 2019 conform informațiilor de mai sus, în decembrie 
2019, Banca a achiziționat de la acționarul principal, JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l, o creanță suplimentară în 
valoare de 1,06 milioane EUR (5,1 milioane RON), după cum arată raportul de evaluare independent emis de 
PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL emis în decembrie 2019. 
 

(ii) Alte active si creanţe ale Grupului se referă la creanțe de primit pentru servicii diverse în sumă de 17.031 mii 
RON (31 decembrie 2018: 5.700 mii RON), comisioane restante în sumă de 2.522 mii RON (31 decembrie 
2018: 2.495 mii RON), alte creanţe aferente operațiunilor cu carduri în sumă de 4.927 mii RON (31 decembrie 
2018: RON 3.168 mii RON), sume de recuperat din servicii de decontare în sumă de 750 mii RON (31 decembrie 
2018: 752 mii RON). 
 
Alte active si creanţe ale Băncii se referă la creanțe de primit pentru servicii diverse în sumă de 16.034 mii RON 
(31 decembrie 2018: 5.700 mii RON), comisioane restante în sumă de 2.522 mii RON (31 decembrie 2018: 
2.495 mii RON), alte creanţe aferente operațiunilor cu carduri în sumă de 4.927 mii RON (31 decembrie 2018: 
RON 3.168 mii RON), sume de recuperat din servicii de decontare în sumă de 750 mii RON (31 decembrie 2018: 
752 mii RON).  
 

Mișcările aferente provizioanelor pentru alte active financiare sunt prezentate după cum urmează: 
 
 Grup                                             Bancă   

 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Sold inițial 1.539 1.261 1.539 1.261 

Sold la data achiziției Bank Leumi 269 - - - 
 
Cheltuială / (reluare) provizioane prin 

contul 
de profit și pierdere (Nota 31) 4.977 2.302 4.803 2.302 

Provizioane derecunoscute (4.340) (1.943) (4.147) (1.943) 

Diferențe de curs valutar 38 (81) 38 (81) 

 
Sold final la sfârșitul perioadei 2.483 1.539 2.233 1.539 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

74 

16    ALTE ACTIVE (continuare) 
 
16.2. Alte active nefinanciare  
 Grup                                             Bancă   

 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Cheltuieli în avans (i) 12.681  5.433  9.611  5.433 

Stocuri (ii) 4.073  3.040  3.993  3.040 

Aur 489  1.672  489  1.672 
Creanțe în relație cu bugetul de 
stat 2.738  882  2.107  882 

Alte active nefinanciare                     9  3.751  9  3.751 

     

Total 19.990 14.778 16.209 14.778 

     

Minus provizion (iii) (2.060) (5.853) (2.060) (5.853) 

     
Total alte active non-
financiare 17.930 8.925 14.149 8.925 

 
(i) Cheltuielile în avans la 31 decembrie 2019 ale Grupului și ale Băncii includ plățile pentru achiziția de licențe 

informatice și mentenanță în 2019. 
 

(ii) Stocurile Grupului și ale 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 Grupului și ale Băncii se referă la deprecierea stocurilor în valoare 

de 2.060 mii RON (2018: 2.103 mii RON), iar suma de 3.750 mii RON pentru provizioane pentru concedii 
medicale de primit de la Stat și alte provizioane a fost derecunoscută în 2019 – a se vedea modificările 
provizioanelor pentru alte active nefinanciare prezentate mai jos. 

 
Mișcările aferente provizioanelor pentru alte active nefinanciare sunt prezentate după cum urmează: 
 
 Grup                                             Bancă   

 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
     

Sold inițial 5.853 3.976 5.853 3.976 

     
Sold la data achiziției Bank 
Leumi - - - - 
 
Cheltuială / (reluare) 
provizioane (43) 1.877 (43) 1.877 

De-recunoaștere provizioane (3.750) - (3.750) - 

 
Sold final la sfârșitul 
perioadei 2.060 5.853 2.060 5.853 
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17 ACTIVE REPOSEDATE DIN CONTRACTE DE ÎMPRUMUT EXECUTATE SILIT 

 

 Grup                                             Bancă   
 
 
  

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

Valoare contabilă brută inițială 89.114 93.834 89.114 93.834 

Valoare contabilă brută la data 
achiziției Bank Leumi 72  -  -  -  

Intrări 10.768  10.560 10.054 10.560 

Transferuri din investiții imobiliare  1.912  - - - 

Ieșiri (10.689) (15.280) (10.689) (15.280) 

 
Valoare contabilă brută finală 91.176 

 
89.114 88.479 

 
89.114 

     

Provizion acumulat  
 

(62.091) 
 

(57.049) (61.473) 
 

(57.049) 

 
Valoare contabilă netă finală 29.085 

 
32.065 27.006 

 
32.065 

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

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 31 decembrie  
2019  

 31 decembrie 
2018  

        

Sold inițial 57.049 55.410 57.049 55.410 

 
Cheltuială / (reluare) aferentă 
perioadei (Nota 31) 

 
6.683 

 
7.830 6.683 

 
7.830 

Transferuri din investiții imobiliare 618 - - - 

Vânzare de active reposedate (2.259) (6.191) (2.259) (6.191) 

 
Sold final 

 
62.091 

 
57.049 61.473 

 
57.049 

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

  
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 
 

    
Cheltuieli cu vânzarea activelor 

reposedate din contracte executate 
silit  

                          
(6.606) 

                          
(9.072) 

                          
(6.606) 

                          
(9.072) 

Venituri din vânzarea activelor 
reposedate din contracte executate 
silit 

                           
9.229  

                          
10.822  

                           
9.229  

                          
10.822  

 
Rezultat – active reposedate 

provenite din contractele de 
credit executate silit 2.623 1.750 2.623 1.750 
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17     ACTIVE REPOSEDATE DIN CONTRACTE DE ÎMPRUMUT EXECUTATE SILIT (continuare) 
 
 
Următorul tabel prezintă portofoliul Grupului și al Băncii de active reposedate provenite din împrumuturi executate silit 
la valoarea lor contabilă netă, împărțite pe categorii: 
 

 Grup                                             Bancă   
 

  
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 

       
Rezidențial 21.072  21.756  20.903  21.756 

Comercial 2.456  4.781  2.456  4.781 

Agricultură 1.808  3.294  1.808  3.294 

Zona industrială 1.417  1.790  1.417  1.790 

Hoteluri 1.960  49  48  49 

Zona forestieră 76  76  76  76 

Altele 297  319  297  319 

  
29.085 

 
32.065 

 
27.006 

 
32.065 

 
 
 
18 DEPOZITE DE LA BĂNCI 

 
 Grup                                             Bancă   

 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Depozite la vedere (i) 176.228 250.947  188.276  250.947 

Depozite la termen (i) 72.017 66.743  72.017  66.743 
Contracte de vânzare și repo cu bănci 

(Nota 23) 50.843 302.854 50.843 302.854 

Împrumuturi de la alte bănci (ii) 285.068 - - - 
 

    
Total 584.156 620.544 311.136 620.544 

 
(i) În perioada încheiată la 31 decembrie 2019, ratele de dobândă la termenele la vedere și la termen au 

variat de la 0% la 3% pentru Grup și pentru Bancă, iar în perioada încheiată la 31 decembrie 2018 de la 
0% la 3,6% pentru Bancă și pentru Grup. 
  

(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 EUR este la 9 iulie 2021. 
 
Suma netrasă de 19.784 mii EUR - din împrumutul acordat de Bank Leumi Le-Israel B.M - a fost anulată 
la 10 iulie 2019. 
 
Începând cu 10 iulie 2019, împrumutul acordat de Bank Leumi Le-Israel BM este garantat de   toate 
drepturile prezente și viitoare care decurg din contractele de credit acordate clienților israelieni (inclusiv 
drepturile de încasare a capitalului, dobânzilor, penalităților și altor comisioane) până la suma de 80.095 
mii EUR. 
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19 DEPOZITE DE LA CLIENȚI  

 
 Grup                                             Bancă   

 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Conturi curente 1.834.220 1.508.247  1.500.027  1.508.247 

Depozite la termen 3.361.131 3.531.903  3.313.060  3.531.903 

Depozite colaterale  484.887 88.280  82.771  88.280 

Depozite fiduciare  33.460 4.473  33.460  4.473 

      
Total 5.713.698 5.132.903 4.929.318 5.132.903 

 
În perioada încheiată la 31 decembrie 2019, ratele dobânzilor au variat de la 0% la 3,75% pentru Bancă și pentru 
Grup, pentru depozitele la termen în RON, și de la 0% la 1,5%, pentru depozitele la termen în EUR pentru Bancă și 
pentru Grup. 
 
Sectoarele economice din care fac parte clienții deponenți sunt prezentate după cum urmează: 
 
Grup 

 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

 Valoare        % Valoare       % 

     
Agricultură  56.190  1% 80.647 2% 

Construcții si dezvoltări imobiliare  657.754  12% 473.015 9% 

Sector energetic  49.318  1% 82.957 2% 

Sector financiar  767.468  13% 767.940 15% 

Producție  212.671  4% 161.776 3% 

Educație  97.809  2% 172.327 3% 

Sector public  27.960  0% 14.545 0% 

Turism  91.511  2% 41.727 1% 

Comerț  292.137  5% 232.765 5% 

Transport  69.332  1% 102.783 2% 

Persoane fizice  2.994.349  52% 2.597.177 51% 

Altele 397.199  7% 405.283 8% 

     
Total depozite de la clienți 5.713.698 100% 5.132.903 100% 

 
 
Bancă 

 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

 Valoare        % Valoare       % 

     
Agricultură  49.691  1% 80.647 2% 

Construcții si dezvoltări imobiliare  487.334  10% 473.015 9% 

Sector energetic  42.266  1% 82.957 2% 

Sector financiar  746.952  15% 767.940 15% 

Producție  175.743  4% 161.776 3% 

Educație  67.260  1% 172.327 3% 

Sector public  14.562  0% 14.545 0% 

Turism  84.884  2% 41.727 1% 

Comerț  225.393  5% 232.765 5% 

Transport  65.960  1% 102.783 2% 

Persoane fizice  2.617.661  53% 2.597.177 51% 

Altele 351.612  7% 405.283 8% 

     
Total depozite de la clienți 4.929.318 100% 5.132.903 100% 
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19     DEPOZITE DE LA CLIENȚI (continuare) 
 
La 31 decembrie 2019, clienții Grupului aflați în top 10 deponenți aveau disponibilități de 808,2 mil. RON reprezentând 
14% din totalul sumelor atrase de la clienți (31 decembrie 2018: 934,4 milioane reprezentând 18% din totalul sumelor 
atrase de la clienți).  
 
La 31 decembrie 2019, clienții Băncii aflați în top 10 deponenți aveau disponibilități de 808,2 mil. RON reprezentând 
17% din totalul sumelor atrase de la clienți (31 decembrie 2018: 934,4 milioane reprezentând 18% din totalul sumelor 
atrase de la clienți).  
 
 
 
20 ALTE DATORII 
 
20.1. Alte datorii financiare 

 
Grup                                             Bancă   

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Antecontracte vânzare active reposedate 277 975 277 975 

Datorii către furnizori 30.462 30.343 28.193 30.343 

Datorii în legătură cu planurile de reorganizare  4.704 644 4.704 644 

Tranzacții la Bursă 548 4.331 548 4.331 

Datorii către Stat 82 7.405 82 7.405 

Alte sume de plătit 9.720 6.117 9.720 6.117 
Provizioane pentru angajamente extra-

bilanțiere (Nota 33.1, 34) 
 

3.498 4.618 
 

2.747 4.618 
 

    
Total  49.291 54.433 46.271 54.433 

 
 
20.2. Alte datorii nefinanciare    

 
Grup                                             Bancă   

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Alte impozite şi contribuţii sociale 16.886 8,276 14,979 8,276 

Alte angajamente de plată legate de salariați 20.384 9.091  15.713  9.091  

Alte datorii 7.488 5.105  6.934  5.105 
 

    
Total  44.758 22.472 37.626 22.472 

 
 

 
21 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 

 
 

Grup                                             Bancă   

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Provizioane pentru litigiile existente  16.471 25.161 16.345 25.161 
Provizioane privind daune potențiale din 
contractele de credit (i) 30.196 92.055 29.836 92.055 
Alte provizioane 9.085 221 8.692 221 

 
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 55.752 

 
117.437 54.873 117.437 

 
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. 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

79 

21    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (continuare) 
 
(i) Provizioanele privind daune potențiale se referă la daune referitoare la practicile comerciale anterioare ale 

Grupului și ale Băncii. Modificarea provizioanelor pentru creanțele potențiale pentru anul încheiat la 31 
decembrie 2019 față de anul precedent se datorează în principal plăților efectuate de Bancă în luna octombrie 
2019 către clienți, drept compensare pentru clauze abuzive în valoare de 67,3 milioane RON, ca urmare a 
deciziei instanței din ianuarie 2019 referitoare la Raportul Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
(ANPC) din iunie 2016. 

 
Mișcarea în provizioanele pentru riscuri și cheltuieli este prezentată mai jos:     
 

 
Grup                                             Bancă   

                                                                                        
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018  
      

Sold inițial  117.437  78.842  117.437  78.842 

 
Sold la data achiziției Bank Leumi 6.066 - - - 

Cheltuieli cu provizioanele 13.451 54.796  13.218 54.796 

Reluarea provizioanelor pe venituri (81.202) (16.201)  (75.782) (16.201) 

     

Sold final 55.752 117.437 54.873 117.437 

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

 
Grup                                             Bancă   

 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Datorii subordonate 191.326 186.678 191.326 186.678 

 
Datorii subordonate 191.326 186.678 191.326 186.678 

 
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 nici unui set de acorduri financiare (covenants) prin contractul de împrumut subordonat. 
 
 
 
23 ACTIVE FINANCIARE TRANSFERATE 
 
Grupul și 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  
 
Grupul și Banca vând, 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. 
 
Grupul și Banca au stabilit că își păstrează în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente acestor active 
financiare și, prin urmare, nu le-au derecunoscut. 
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23 ACTIVE FINANCIARE TRANSFERATE (continuare) 
 
Valoarea contabilă a titlurilor vândute în cadrul contractelor repo la 31 decembrie 2019 pentru Grup și Bancă a fost de 
50,82 milioane RON (31 decembrie 2018: 317 milioane RON) 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 2019 a fost de 50,84 millioane RON (31 
decembrie 2018: 303 milioane RON) (Nota 18). 
 
B. Transferuri de active financiare care se califică pentru derecunoaștere 
 
Activele financiare transferate care sunt derecunoscute în totalitate și pentru care Grupul și Banca au transferat toate 
riscurile și beneficiile asociate activelor transferate. 
 
Participații finanțate: 
 
În perioada încheiată la 31 decembrie 2019, Grupul și Banca nu au vândut sau transferat credite în baza contractelor 
de financțare participații. 
 

În 2018, Banca a transferat credite către Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra în baza contractului de finanțare 
participații. Riscurile și beneficiile asociate împrumuturilor aduse ca participație au fost în mod substanțial transferate 
de la Bancă. 
 
Drept urmare, Banca a derecunoscut în cursul anului 2018 creanţe brute contractuale la o valoare nominală de 
252.403 mii RON (2017: 6.863 mii RON). După momentul transferului, Banca acționează ca un administrator pentru 
activele financiare aflate sub incidenţa contractului de sub-participaţie, aceasta fiind remunerată pentru acest serviciu 
prin comisionul de administrare. 
 
 
 
24 CAPITALUL SOCIAL      

                                                    
 

Grup Bancă 

 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Capital social subscris 1.195.856 1.113.043 1.195.856 1.113.043 
Ajustări pentru hiperinflaţie (IAS 29) 50.791 50.791 50.791 50.791 
 

    

Total 1.246.647 1.163.834 1.246.647 1.163.834 

 
La 31 decembrie 2019, capitalul social al Băncii era format din 11.958.562.550 acţiuni ordinare emise şi vărsate în 
întregime în valoare de 0,1 RON/acțiune (31 decembrie 2018: 222.608.563 acțiuni ordinare în valoare de 5 
RON/acțiune).  
 
La data de 20 mai 2019, Banca a emis 15.143.478 de noi acțiuni la o valoare nominală de 5 RON pe acțiune. Acțiunile 
au fost achiziționate și subscrise în întregime de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l.  
 
La data de 9 august 2019, Banca a emis 1.419.210 de noi acțiuni la o valoare nominală de 5 RON pe acțiune. Acțiunile 
au fost achiziționate și subscrise în întregime la data de 9 august 2019 de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l. 
 
La data de 18 octombrie 2019, acționarii Băncii au aprobat reducerea valorii nominale per acțiune de la 5 RON la 0,1 
RON, prin emisiunea a 11.719.391.299 de noi acțiuni ordinare. 
 
Structura acționariatului este prezentată la Nota 1 la situațiile financiare individuale. 
 
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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25 ALTE REZERVE 
 

Grup Bancă 

 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

Rezerva legală (i) 28.405 26.329 27.412 26.329 

Rezerva legală transferată de la ATE (i) 8.956 8.956 8.956 8.956 

Rezerva generală pentru riscuri bancare 
(ii) 10.992 10.992 10.992 10.992 

Rezerva generală pentru riscuri bancare 
transferată de la ATE (ii) 2.661 2.661 2.661 2.661 

Alte rezerve transferate de la ATE  32.166 32.167 32.166 32.167 
Rezerva (deficit) aferentă titlurilor 

FVTOCI* 4.795 (4.075) 4.350 (4.075) 

Alte rezerve din aplicarea IAS 29 23.547 23.550 23.550 23.550 

     

Total 111.522 100.580 110.087 100.580 

 
 
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, Grupul și 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 2019, Banca a transferat la rezerve legale suma de 1.083 mii RON reprezentând 5% din 
profitul brut pe anul respectiv (31 decembrie 2018: 0 mii RON). La 31 decembrie 2019, Grupul a transferat la 
rezerve legale suma de 2.075 RON reprezentând rezerva legală în situațiile financiare individuale ale Băncii și 
ale filialei, conform cerințelor legale.  

 
(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.  

 
 

Grup Bancă 

 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Rezerva (deficit) aferentă titlurilor 

FVTOCI     

     

La începutul perioadei, net de impozit (4.075) (624) (4.075) (624) 

Câștiguri /(pierderi) în timpul anului 
  

16.455  (2.645) 
  

16.009  (2.645) 
Câștiguri /(pierderi) reclasificate în contul de 

profit și pierdere la cedare 
  

(5.980) (1.480) 
  

(5.980) (1.480) 
Impozit pe venit înregistrat direct în alte 

elemente ale rezultatului global (nota 32) 
 

(1.604) 675 
 

(1.604) 675 

     

La sfârșitul perioadei, net de impozit 4.795 (4.075) 4.350 (4.075) 
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26 VENITURI NETE DIN DOBÂNZI  

 
 

Grup                                             Bancă   
 

  
 2019 

 
2018  2019  

  
2018  

 
    

Venituri din dobânzi     

Credite și avansuri acordate clienților 277.072  234.459  248.965  234.459  

Conturi curente şi depozite la bănci  3.910  1.686 2.285  1.686 

Titluri detinute la FVOCI 29.255  29.250   26.763   29.250  

Titluri detinute la cost amortizat 13.627  925   13.627   925  
 

    
Total 323.864 266.320 291.640 266.320 

 
    

Cheltuieli cu dobânzile     
 
Depozite de la bănci  5.804 4.201   5.846  4.201  

Depozite ale clienților 58.761 47.683   56.021  47.683  

Împrumuturi de la alte bănci 761 - - - 

Datorii subordonate 11.268 7.727   11.268  7.727  

Datorii din contracte de leasing (Nota 14) 3.082 -     2.691  -    
 

    
Total 79.675 59.611 75.826 59.611 

 
    

Venituri nete din dobânzi 244.189 206.709 215.814 206.709 

 
Veniturile din dobânzi aferente activelor financiare depreciate (corespunzând stadiului 3) au fost de 17.620 mii RON 
pentru Grup și Bancă și 15.506 mii RON pentru Bancă pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019 (21.722 mii 
RON pentru Grup și Bancă pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2018). 
 
 
27 VENITURI NETE DIN COMISIOANE si SPEZE 
 
Venituri nete din comisioane și speze                       

 
 

Grup                                             Bancă   
 

 
2019 2018 2019 2018 

Comision de administrare (1)     
- a creditelor sub-participate/vândute 

în relație cu Piraeus Bank S.A   
  

31.313  45.185 
  

31.313  45.185 

- alte portofolii  13.481  6.500  13.033  6.500 

Tranzacţii de plată  36.733  31.549  33.247  31.549 

Scrisori de garanţie  1.813   2.297   1.459   2.297  

Tranzacţii cu aur (2)  814   609   814   609  

Asigurări bancare        5.988   7.850   5.988   7.850  

Tranzacţii cu carduri  19.842   13.814   19.842   13.814  

Factoring  2.205   3.204   2.205   3.204  

Leasing   377  2.117  377  2.117 

Alte comisioane 2.849 - - - 
 

    

Total 115.415  113.125   108.278  113.125  

 
 

(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.); 

- comisioanele aferente serviciilor de administrare furnizate de Bank Leumi. 
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27 VENITURI NETE DIN COMISIOANE si SPEZE (continuare) 
 

(2) Costul de achiziţie si venitul realizat referitor la tranzacțiile cu aur sunt prezentate mai jos: 
 

 
Grup                                             Bancă   

 

    
 
Cheltuieli cu comisioane și speze   

 Grup Bancă 

     

 2019 2018 2019 2018 

Tranzacții de plăți 
  

4.573  
 

 2.878  
  

3.775  
 

 2.878  
Tranzacţii cu carduri  12.747   9.421   12.449   9.421  
Angajamente de finanţare  39   2.393   39   2.393  
Factoring  271   240   271   240  
Leasing   305   403   305   403  
Garanții financiare acordate  1.028 - - - 
Alte comisioane 2.774  3.073  2.446  3.073  

 
Total 

 
21.737  

 
18.408  

 
19.285  

 
18.408  

     
Venit net din comisioane și taxe 93.678  94.717  88.993  94.717  

 
 
 
28 VENITURI NETE DIN INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 
 

 Grup Bancă 

 

 
2019 2018  2019  2018  

 
    

Instrumente derivate pe cursul de schimb 
Instrumente derivate pe rata de dobânda 

4.356 
(1.533) 

19.002 
- 

4.356 
(1.533) 

19.002 
- 

Aur de cont (e-gold)  81 55 81 55 
 

    
Total 2.904 19.057 2.904 19.057 

 
 
 
29 VENITURI NETE DIN DIFERENŢE DE CURS DE SCHIMB VALUTAR 
                                                                                                         

  Grup                                         Bancă 

     

 

 
 2019 

 
 2018 2019 

  
2018  

     
Curs valutar     
Câştiguri nete din operaţiuni de schimb 
valutar la vedere 

                     
19.767  

 
20.170                      

                     
19.601  

 
20.170                      

Câştiguri nete din reevaluarea activelor şi 
datoriilor în valută 7.421                       

 
2.599                        3.419  2.599                        

        

Total 
                     

27.188   22.769   
                     

23.020   
                     

22.769   

 

 
  

2019 
 

2018 
  

2019 
  

2018 

 
Costul de achiziție al aurului  (2.329) (5.685)  (2.329)  (5.685) 

Venitul din vânzarea aurului 3.143  6.294 3.143  6.294  

        

Rezultat net din tranzacții cu aur 814  609 814  609  
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30 ALTE VENITURI OPERAȚIONALE                                                                      
 
             Grup            Bancă 

     
     

  2019  2018  2019   2018  
     

Veniturile din dividende (i) 740 891 740 891 
Câștiguri din cedarea mijloacelor fixe (Nota 
13) 17.919 297 17.903 297 
Alte venituri 5.870 4.795 5.920 4.795 

 
Total 24.529 5.983 24.563 5.983 

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

SA – 740 mii RON pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019 (891 mii RON pentru perioada 
încheiată la 31 decembrie 2018). 

 
 
 
 
31  CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ȘI ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE 

                                                                                       

                     Grup                                          Bancă 

Cheltuieli administrative 
 

2019 
 

2018 2019 2018 

 
Cheltuieli cu personalul     
   Salarii  143.791   141.376   125.998   141.376  
   Contribuţii sociale şi alte contribuţii  4.282   4.160   3.769   4.160  
   Beneficii determinate pentru pensii  (71)  (12)  (71)  (12) 
   Alte cheltuieli cu personalul  8.419   7.944   8.420   7.944  
 
Cheltuieli administrative     
   Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi (i)  32.258   17.285   30.990   17.285  
   Poștă și telecomunicații   7.252   6.250   6.917   6.250  
   Operaţiuni cu carduri  7.918   4.243   7.918   4.243  
   Chirii  5.145   50.985   5.038   50.985  
   Prime de asigurare  2.349   940   1.979   940  
   Cheltuieli cu serviciile de securitate  3.271   3.874   3.271   3.874  
   Întreţinerea si reparaţia clădirilor  4.553   5.306   4.453   5.306  
   Utilităţi  5.404   4.366   5.066   4.366  
   Mentenanța IT  18.857   13.734   18.857   13.734  
   Cheltuieli de publicitate  6.496   15.838   6.496   15.838  

   Consumabile  2.543   3.077   2.292   3.077  
   Alte cheltuieli administrative  32.726   11.604   32.726   11.604  
Depreciere și amortizare (Notele 13, 14 și 15)  77.103   26.844   72.604   26.844  

 
Total 362.297 317.814 336.724 317.814 

 
                                    

(i) Onorariile achitate de Grup firmei de audit Deloitte și altor firme din grup, exclusiv TVA, au fost următoarele: 
• audit și servicii conexe: 3.132 mii RON (31 decembrie 2018: 1.485 mii RON); 
• alte servicii non-audit: 32 mii RON (31 decembrie 2018: 414 mii RON). 
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31     ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ȘI OPERAȚIONALE (continuare) 
 
Onorariile achitate de Bancă firmei de audit Deloitte și altor firme din grup, exclusiv TVA, au fost următoarele: 
• audit și servicii conexe: 1.864 mii RON (31 decembrie 2018: 1.485 mii RON); 
• alte servicii non-audit: 32 mii RON (31 decembrie 2018: 414 mii RON). 

(ii) Alte cheltuieli administrative includ taxa pe active în valoare de 13.495 mii RON la 31 decembrie 2019 pentru 
Grup (31 decembrie 2018: 0) și 12.477 mii RON la 31 decembrie 2019 pentru Bancă (31 decembrie 2018: 0). 
Taxa pe active este inclusă la nota 37 la prezentele situații financiare. 

 

                  Grup           Bancă 

     
 

  
 

 
 

 

Alte cheltuieli din exploatare 2019 2018 2019 2018 

Contribuția la Fondul de Garantare a 
Depozitelor și Fondul de Rezoluție 

  
8.875   3.756  

  
8.875   3.756  

Alte provizioane (iii)  (46.520)  28.248   (44.865)  28.248  
Alte cheltuieli operaționale (iv) 80.433  14.126  74.440  14.126  
Cheltuieli cu amenzile și penalitățile în urma 
controalelor fiscale -  23.698  - 23.698  

 

Total 42.788 69.828 38.452 69.828 

 
Total cheltuieli administrative și alte 
cheltuieli operaționale 405.085 387.642 375.175 387.642 

 
(iii) Alte provizioane includ: 

Grup                                      Bancă 

     
     

 2019 2018 2019   2018  

     
Provizioane nete pentru deprecierea 

amenajărilor clădirilor închiriate aferente 
sucursalelor închise (Nota 21) (19) (3.831) (19) (3.831) 

Provizioane pentru angajamente în afara 
bilanțului (Nota 33.1, 34)  (2.489) 

 
2.003 (1.909) 

 
2.003 

Provizioane pentru activele reposedate (Nota 
17)  6.684  7.830 6.684 7.830 

Provizioane pentru debitori diverși  4.190  1.292 4.190 1.292 

Provizioane pentru litigii (Nota 21) (i)  (9.273) (2.473) (8.816) (2.473) 
Provizioane pentru pretenții potențiale (Nota 

21) (i)  (62.793) 44.848 (62.219) 44.848 

Alte provizioane (Nota 21) (ii)  17.180 (21.421) 17.225 (21.421) 

 
Total (46.520) 28.248 (44.865) 28.248 

(iv) Categoria „Alte cheltuieli operaționale” în valoare de 80.433 RON pentru Grup și 74.441 mii RON pentru Bancă 
la 31 decembrie 2019 (31 decembrie 2018: 14.126 mii RON) include în cea mai mare parte plățile efectuate de 
Bancă în octombrie 2019, conform Raportului Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), care 
se ridică la 67.324 mii RON. La 31 decembrie 2018, cheltuielile operaționale cu litigiile pierdute în legătură cu 
creanțele derivate din contracte de împrumut au fost de 8.330 mii RON. 

Cheltuiala a fost integral provizionată, astfel că plățile efectuate în octombrie 2019 au rezultat în reluarea 
provizionului pentru litigii și a provizionului pentru daune potențiale în valoare de 70.459 mii RON.
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32 (CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT 
 

Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent și impozitul amânat după cum urmează: 
 
                                                                                    Grup                                    Bancă 

 
 

31 decembrie 
2019 

 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2019 
31 decembrie 

2018  
 

    
Cheltuiala cu impozitul pe profit 
curent (i) - (593) - (593) 
Impozit pe profit amânat venit / 
(cheltuială) 

 
(20.102) (13.809) 1.410 (13.809) 

 
 (20.102) (14.401) 1.410 (14.401) 

 

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

 Grup Bancă 

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2019 

   
Profit înainte de impozitare 138.932 21.653 

 
Impozit pe profit teoretic (cheltuială) / venit  

(3.464)    calculat la rata reglementată de 16% (22.229) 

Efectul fiscal al:   

   Cheltuielilor nedeductibile (11.771) (10.123) 

   Veniturilor neimpozabile 35.786 16.296 

Rezerva legală  332 173 

Elemente asimilate veniturilor  (1.176) (1.176) 

Venituri /(cheltuieli) din impozitul amânat  (20.103) 1.410 
 
Impozit pe profit (i) (942) (1.707) 

 
Cheltuieli cu impozitul curent aferent perioadei 

 
(20.102) 1.410 

 
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%.  
 
La 31 decembrie 2019, pierderile reportate acumulate ale Grupului sunt în valoare de 18.297 mii RON. 
 
(i) La 31 decembrie 2019, Banca nu înregistrează pierderi reportate acumulate din perioade anterioare. Pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2019, pierderea fiscal a Băncii era de 10.670 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 va fi recunoscut ca venit separat în situațiile 
financiare individuale. 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 o datorie cu impozitul amânat de 18.030 mii RON. 
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32     CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT (continuare) 
 
Grup 
Creanțele și datoriile cu impozitul pe profit amânat sunt aferente următoarelor elemente: 
 

 

31 decembrie  

2019 

Impozit recunoscut 

în contul de profit și 

pierdere 

 (cheltuială)/venit 

Impozit recunoscut  

în rezultatul global  

(cheltuială)/venit 

 

Combinare de 

întreprinderi 

31 decembrie 

2018  

        

Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile)      
Alte cheltuieli de plătit 2.153 1.068 - - 1.085 

Câștig din valoarea justă a titlurilor evaluate prin alte elemente ale 

rezultatului global (810) - (1.604) - 794 

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

Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile) la data achiziției 
Bank Leumi 1.594 - - 

 
1.594 - 

Pierdere fiscală 2.792 (3.088) - 5.880 - 

Ajustări la valoarea justă la achiziția Bank Leumi conform raportului de 

alocare a prețului de achiziție 476 120 - 

 

356 - 

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

achiziție (5.562) (173) - 

 

(5.389) - 

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

      

Efectul fiscal net al diferențelor temporare (17.331) (20.102) (1.604) 2.441 1.936 

 

 

 

31 decembrie 

 2018 

 

Impozit recunoscut 

în contul de profit și 

pierdere 

 (cheltuială)/venit 

Impozit recunoscut  

în rezultatul global 

   (cheltuială)/venit 

 

Combinare de 

întreprinderi 

31 decembrie 

 2017  

      

Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile)      

Alte cheltuieli de plătit 1.085 221 - - 864 

Câștig din valoarea justă a titlurilor evaluate la valoare justă prin alte 

elemente ale rezultatului global 794 - 674 - 120 
Hiperinflația mijloacelor fixe și titlurilor de investiție 56 - - - 56 

 

Pierdere fiscală - (14.030) -  14.030 

      

Efectul fiscal net al diferențelor temporare 1.936 (13.809) 674  15.070 

Datorită derecunoașterii pierderii fiscale, în 2018, Banca a derecunoscut o creanță cu impozitul amânat în valoare de 13.809 mii RON.
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32     CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT (continuare) 
 
Bancă 
 
Creanțele și datoriile cu impozitul pe profit amânat sunt aferente următoarelor elemente: 
 

 

31 decembrie  

2019 

Impozit recunoscut în 

contul de profit și 

pierdere 

 (cheltuială)/venit 

Impozit recunoscut  

în rezultatul global 

   (cheltuială)/venit 

31 decembrie 

 2018  

      
Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile)     

Alte cheltuieli de plătit 2.495 1.410 - 1.085 

Câștig din valoarea justă a titlurilor evaluate prin alte elemente ale rezultatului 

global (810) - (1.604) 794 
Hiperinflația mijloacelor fixe și titlurilor de  

   investiție 56 - - 56 

     

Efectul fiscal net al diferențelor  

   temporare 1.741 1.410 (1.604) 1.936 

 

 

 

 31 decembrie  
2018 

Impozit recunoscut în 

contul de profit și 

pierdere 
 (cheltuială)/venit 

Impozit recunoscut  

în rezultatul global 
   (cheltuială)/venit 

31 decembrie 
 2017  

       

Efectul fiscal al diferențelor temporare deductibile/(taxabile)     
Alte cheltuieli de plătit 1.085 221 - 864 

Câștig din valoarea justă a titlurilor evaluate la valoare justă prin alte 
elemente ale rezultatului global 794 - 674 120 

Hiperinflația mijloacelor fixe și titlurilor de  

   investiție 56 - - 56 

 

Pierdere fiscală - (14.030) - 14.030 

     

Efectul fiscal net al diferențelor  

   temporare 1.936 (13.809) 674 15.070 

Datorită derecunoașterii pierderii fiscale, în 2018, Banca a derecunoscut o creanță cu impozitul amânat în valoare de 13.809 mii RON. 
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33 MANAGEMENUL 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 Grupului/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 Grup/Bancă, stabilirea limitelor şi sistemelor de control adecvate, precum şi monitorizarea 

sistematică a riscurilor şi asigurarea conformității cu limitele stabilite. 
 
Grupul/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. 
 
Departamentul de Administrare Riscuri al 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 şi riscul operațional. 
 
33.1. Riscul de credit 

 
Grupul/Banca este expus(ă) 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. 
 
Grupul/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 garantilor, precum și scopul, tipul de finanțare, tipul de garanție și sursa de rambursare. 
 
Grupul/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 Grupul/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 Grupului/Băncii, ar putea duce la dovezi suplimentare în afară de cele prevăzute la data 

bilanțului. Prin urmare, Grupul/Banca administrează cu atenție expunerea la riscul de credit. 
 
Grupul/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. 
 
Grupul/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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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 
Împărțirea portofoliului total de credite și avansuri acordate clienților pe tipuri de industrii este detaliată în Nota 8 („Credite și avansuri acordate clienților”). Expunerea Grupului 
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 2019 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

           
Carduri de credit și 
descoperit de cont 50.744 5.040 3.869 0 59.653 937 1.688 3.626 -0 6.251 

Credit de consum  392.618 12.493 10.017 7.328 422.457 5.289 1.365 9.295 239 16.187 
Credite nevoi personale 

garantate 165.274 118.363 42.410 14.372 340.418 1.159 5.531 21.484 4.813 32.987 

Credite ipotecare  780.476 118.509 16.398 4.086 919.470 464 3.245 8.996 598 13.303 

Micro și IMM-uri  823.127 159.737 36.232 15.170 1.034.266 9.618 4.213 18.933 2.532 35.295 

Credite entitati corporative 1.132.068 266.610 73.705 4.174 1.476.557 13.525 4.183 35.552 515 53.775 

           

TOTAL: 3.344.307 680.753 182.631 45.130 4.252.821 30.992 20.225 97.885 8.697 157.799 

 Expunere brută Ajustări pentru pierderi  

31 decembrie 2018 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

           
Carduri de credit și 
descoperit de cont 57.208 2.944 2.254 - 62.406 1.702 202 1.295 - 3.199 

Credit de consum  396.463 8.475 18.940 1.652 425.530  5.978   574   18.385   1.335   26.272  
Credite nevoi personale 
garantate 168.932 146.053 51.535 15.635 382.155  392   8.313   25.326   4.907   38.938  

Credite ipotecare  590.224 112.850 14.499 1.408 718.981  263   3.236   8.712   489   12.701  

Micro și IMM-uri  744.562 81.098 39.278 2.294 867.232  8.068   851   18.495   922   28.336  

Credite entitati corporative 1.049.318 236.327 89.980 - 1.375.625  9.918   6.649   34.640   -     51.207  

           

TOTAL: 3.006.707 587.747 216.486 20.989 3.831.929 26.321 19.825 106.853 7.653 160.653 

 
(*)Totalul creditelor și avansurilor către clienți înainte de ajustarea pentru depreciere este redus cu ajustările la valoarea justă pentru portofoliul de credite preluate prin achiziții, 
stabilite pe baza raportului de alocare a prețului de achiziție.
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

 
Bancă 
 

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 2019 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

           
Carduri de credit și 
descoperit de cont 50.208 5.032 3.833 - 59.072 925 1.688 3.593 - 6.205 

Credit de consum  356.657 12.201 10.017 184 379.060 5.258 1.363 9.295 16 15.933 
Credite nevoi personale 
garantate 165.274 118.363 42.410 14.372 340.418 1.159 5.531 21.484 4.813 32.987 

Credite ipotecare  616.851 116.300 16.398 1.600 751.148 421 3.245 8.996 606 13.269 

Micro și IMM-uri  624.316 144.778 34.453 2.229 805.776 9.090 4.073 17.888 1.039 32.091 

Credite entitati corporative 815.665 239.241 73.705 - 1.128.611 11.368 4.100 35.552 - 51.020 

           

TOTAL: 2.628.970 635.916 180.816 18.385 3.464.086 28.221 20.000 96.807 6.476 151.504 

 Expunere brută Ajustări pentru pierderi  

31 decembrie 2018 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

           
Carduri de credit și 
descoperit de cont 57.208 2.944 2.254 - 62.406 1.702 202 1.295 - 3.199 

Credit de consum  396.463 8.475 18.940 1.652 425.530  5.978   574   18.385   1.335   26.272  
Credite nevoi personale 
garantate 168.932 146.053 51.535 15.635 382.155  392   8.313   25.326   4.907   38.938  

Credite ipotecare  590.224 112.850 14.499 1.408 718.981  263   3.236   8.712   489   12.701  

Micro și IMM-uri  744.562 81.098 39.278 2.294 867.232  8.068   851   18.495   922   28.336  

Credite entitati corporative 1.049.318 236.327 89.980 - 1.375.625  9.918   6.649   34.640   -     51.207  

           

TOTAL: 3.006.707 587.747 216.486 20.989 3.831.929 26.321 19.825 106.853 7.653 160.653 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
 
Grup 
 
Valoarea contabilă netă alocată garanțiilor: 
 

31 decembrie 2019 
Total valoare netă la  

cost amortizat 
Valoare  
garanții 

 
Carduri de credit și descoperit de cont                             53.402                                       -    
Credit de consum                            406.269                              48.932  
Credite nevoi personale garantate                           307.432                            307.053  
Credite ipotecare                            906.166                            855.538  
Micro și IMM-uri                            998.971                            988.755  
Credite entitati corporative                       1.422.782                        1.069.125  

 
Total 

 
4.095.022 

 
3.269.402 

 
31 decembrie 2018   

  
Total valoare netă la  

cost amortizat 
Valoare  
garanții 

 
Carduri de credit și descoperit de cont  59.208                       -    
Credit de consum   399.258                       -    
Credite nevoi personale garantate  343.216              311.937  
Credite ipotecare   706.280              636.131  
Micro și IMM-uri   838.897              816.016  
Credite entitati corporative  1.324.418              799.340  

 
Total                   3.671.277           2.563.424  
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Bank 

 

Valoarea contabilă netă alocată garanțiilor: 

 

31 decembrie 2019 
Total valoare netă la  

cost amortizat 
Valoare 

 garanții 

 
Carduri de credit și descoperit de cont 52.867 - 

Credit de consum  363.127 - 

Credite nevoi personale garantate 307.432 307.053 

Credite ipotecare  737.879 702.661 

Micro și IMM-uri  773.686 741.398 

Credite entitati corporative 1.077.591 797.916 

 
 3.312.582 2.549.027 

 
31 decembrie 2018   

  
Total valoare netă la  

cost amortizat 
Valoare  
garanții 

 
Carduri de credit și descoperit de cont  59.208                       -    

Credit de consum   399.258                       -    

Credite nevoi personale garantate  343.216              311.937  

Credite ipotecare   706.280              636.131  

Micro și IMM-uri   838.897              816.016  

Credite entitati corporative  1.324.418              799.340  

 
Total                   3.671.277           2.563.424  
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă netă a creditelor și creanțelor pe criterii de calitate este prezentată mai jos: 
 
 31 decembrie 2019  

Grup 

 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI 

Total la  

31 decembrie  

2019 

Total la  

31 decembrie  

2018 

Carduri de credit și descoperit de cont        

Puternic 14.873 8 - - 14.881  17.513  

Satisfăcător 35.871 - - - 35.871  39.695  
În observație (risc crescut) - 5.032 - - 5.032  2.944  

Stare de nerambursare - - 3.869 - 3.869  2.254  

Total valoare brută  50.744 5.040 3.869 - 59.653  62.406  

Ajustări pentru pierderi așteptate 937 1.688 3.626 - 6.251  3.198  

Total valoare contabilă 49.806 3.352 244 - 53.402  59.208  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit  - - - - - - 

Credite de consum       

Puternic 168.263 186 - 166 168.615  119.498  

Satisfăcător 224.355 - - - 224.355  276.964  

În observație (risc crescut) - 12.307 - 173 12.479  8.793  

Stare de nerambursare - - 10.017 6.990 17.007  20.275  

Total valoare brută 392.618 12.493 10.017 7.328 422.457  425.530  

 

Ajustări pentru pierderi așteptate 5.289 1.365 9.295 239 16.187  26.272  

Total valoare contabilă 387.329 11.128 723 7.089 406.269  399.258  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 42.851 322 - 5.759 48.932 - 

Credite de nevoi personale garantate       

Puternic 98.396 - - - 98.396  99.192  

Satisfăcător 66.878 - - - 66.878  69.740  

În observație (risc crescut) - 118.363 - 4.425 122.788  150.660  

Stare de nerambursare - - 42.410 9.946 52.356  62.563  

Total valoare brută 165.274 118.363 42.410 14.372 340.418  382.155  

Ajustări pentru pierderi așteptate 1.159 5.531 21.484 4.813 32.987  38.938  

Total valoare contabilă 164.115 112.832 20.927 9.559 307.432  343.216  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 194.512 75.131 26.237 11.172 307.053  311.937  
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă netă a creditelor și creanțelor pe criterii de calitate este prezentată mai jos: 
 

 31 decembrie 2019  

Grup 

 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI 

Total la  

31 decembrie  

2019 

Total la  

31 decembrie  

2018 

Credite ipotecare       

Puternic 591.266 1.026 - 122 592.414  457.241  

Satisfăcător 189.210 - - - 189.210  132.983  

În observație (risc crescut) - 117.484 - 487 117.970  113.333  

Stare de nerambursare - - 16.398 3.477 19.875  15.424  

Total valoare brută  780.476 118.509 16.398 4.086 919.470  718.981  

Ajustări pentru pierderi așteptate 464 3.245 8.996 598 13.303  12.701  

Total valoare contabilă 780.012 115.264 7.403 3.488 906.166  706.280  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit  775.649 66.861 9.395 3.633 855.538  636.131  

Micro și IMM       

Puternic 380.464 551 - - 381.016  350.104  

Satisfăcător 442.663 - - - 442.663  394.458  

În observație (risc crescut) - 159.186 - - 159.186  81.098  
Stare de nerambursare - - 36.232 15.170 51.402  41.572  

Total valoare brută 823.127 159.737 36.232 15.170 1.034.266  867.232  

Ajustări pentru pierderi așteptate 9.618 4.213 18.933 2.532 35.295  28.336  

Total valoare contabilă 813.510 155.525 17.298 12.639 998.971  838.896  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 797.576 114.753 63.160 13.266 988.755  816.017  

Credite entități corporative       

Puternic 432.887 - - - 432.887 403.169 

Satisfăcător 699.181 - - - 699.181 646.149 

În observație (risc crescut) - 266.610 - - 266.610 236.327 

Stare de nerambursare - - 73.705 4.174 77.878 89.980 

Total valoare brută 1.132.068 266.610 73.705 4.174 1.476.557 1.375.625 

Ajustări pentru pierderi așteptate 13.525 4.183 35.552 515 53.775 49.954 

Total valoare contabilă 1.118.543 262.427 38.153 3.659 1.422.782 1.325.671 

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 746.285 243.732 76.633 2.476 1.069.125 799.340 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 

Valoarea contabilă netă a creditelor și creanțelor pe criterii de calitate este prezentată mai jos: 
 
 31 decembrie 2019  

Bancă 

 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI 

Total la  

31 decembrie  

2019 

Total la  

31 decembrie  

2018 

Carduri de credit și descoperit de cont        

Puternic 14.491 - - - 14.491  17.513  

Satisfăcător 35.716 - - - 35.716  39.695  

În observație (risc crescut) - 5.032 - - 5.032  2.944  

Stare de nerambursare - - 3.833 - 3.833  2.254  

Total valoare brută  50.208 5.032 3.833 - 59.072  62.406  

Ajustări pentru pierderi așteptate 925 1.688 3.593 - 6.205  3.198  

Total valoare contabilă 49.283 3.344 240 - 52.867  59.208  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit  - - - - - - 

Credite de consum       

Puternic 146.073 - -  146.073  119.498  

Satisfăcător 210.584 - -  210.584  276.964  

În observație (risc crescut) - 12.201 - 173 12.374  8.793  

Stare de nerambursare - - 10.017 11 10.029  20.275  

Total valoare brută 356.657 12.201 10.017 184 379.060  425.530  

Ajustări pentru pierderi așteptate 5.258 1.363 9.295 17 15.933  26.272  

Total valoare contabilă 351.399 10.838 723 167 363.127  399.258  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit - - - - - - 

Credite de nevoi personale garantate       

Puternic 98.396 - - - 98.396  99.192  

Satisfăcător 66.878 - - - 66.878  69.740  

În observație (risc crescut) - 118.363 - 4.425 122.788  150.660  

Stare de nerambursare - - 42.410 9.946 52.356  62.563  

Total valoare brută 165.274 118.363 42.410 14.372 340.418  382.155  

Ajustări pentru pierderi așteptate 1.159 5.531 21.484 4.813 32.987  38.938  

Total valoare contabilă 164.115 112.832 20.927 9.559 307.432  343.216  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 194.512 75.131 26.237 11.172 307.053  311.937  
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Valoarea contabilă netă a creditelor și creanțelor pe criterii de calitate este prezentată mai jos: 
 

 31 decembrie 2019  

Bancă 

 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI 

Total la  

31 decembrie  

2019 

Total la  

31 decembrie  

2018 

Credite ipotecare       

Puternic 495.138 - - - 495.138  457.241  

Satisfăcător 121.712 - - - 121.712  132.983  

În observație (risc crescut) - 116.300 - 487 116.787  113.333  

Stare de nerambursare - - 16.398 1.113 17.511  15.424  

Total valoare brută  616.851 116.300 16.398 1.600 751.148  718.981  

Ajustări pentru pierderi așteptate 422 3.245 8.996 606 13.269  12.701  

Total valoare contabilă 616.429 113.054 7.403 993 737.879  706.280  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit  627.339 65.062 9.395 865 702.661  636.131  

Micro și IMM       

Puternic 290.856 - - - 290.856  350.104  

Satisfăcător 333.459 - - - 333.459  394.458  

În observație (risc crescut) - 144.778 - - 144.778  81.098  
Stare de nerambursare - - 34.453 2.229 36.682  41.572  

Total valoare brută 624.316 144.778 34.453 2.229 805.776  867.232  

Ajustări pentru pierderi așteptate 9.090 4.073 17.888 1.040 32.091  28.336  

Total valoare contabilă 615.226 140.706 16.565 1.190 773.686  838.896  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 574.320 103.239 62.228 1.611 741.398  816.017  

Credite entități corporative       

Puternic 311.305 - - - 311.305  403.169  

Satisfăcător 504.360 - - - 504.360  646.149  

În observație (risc crescut) - 239.241 - - 239.241  236.327  

Stare de nerambursare - - 73.705 - 73.705  89.980  

Total valoare brută 815.665 239.241 73.705 - 1.128.611  1.375.625  

Ajustări pentru pierderi așteptate 11.368 4.100 35.552 - 51.020  49.954  

Total valoare contabilă 804.298 235.141 38.153 - 1.077.591  1.325.671  

Garanții deținute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 497.366 223.917 76.633 - 797.916 799.340 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
 
Grup 
 
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 2019 
 
Stadiu 1 3.344.307 6.355 0% 
Stadiu 2 680.753 35.316 5% 
Stadiu 3 182.631 63.100 35% 
POCI 45.130 32.841 73% 

 
Expunere înainte de depreciere 4.252.821 137.612 3% 

 
Ajustare Stadiul 1 30.992 - 0% 
Ajustare Stadiul 2 20.225 3.197 16% 
Ajustare Stadiul 3 97.885 30.425 31% 
Ajustare POCI 8.697 7.625 88% 

 
Total depreciere 157.799 41.246 26% 

 
Valoare totală netă 4.095.022 96.366 2% 

 
Valoarea garanțiilor  3.269.402 130.458 4% 
 
 
 
31 decembrie 2018 
    
Stadiu 1 3.006.707 - - 
Stadiu 2 587.747 37.284 6% 
Stadiu 3 216.486 71.968 33% 
POCI 20.989 16.962 81% 

Expunere înainte de depreciere 
                      

3.831.929  
                                        

126.214  3% 

 
Ajustare Stadiul 1 26.321 - 0% 
Ajustare Stadiul 2 19.825 2.552 13% 
Ajustare Stadiul 3 106.853 34.848 33% 
Ajustare POCI 7.653 6.426 84% 

 
Total depreciere 160.653 43.827 27% 

 
Valoare totală netă 3.671.277 82.387 2% 

 
Valoarea garanțiilor  2.563.424 126.184 5% 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Bancă 

 
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 2019 
 
Stadiu 1 2.628.970 - - 
Stadiu 2 635.916 35.316 6% 
Stadiu 3 180.816 62.377 34% 
POCI 18.385 13.556 74% 

 
Expunere înainte de depreciere 3.464.086 111.248 3% 

 
Ajustare Stadiul 1 28.221 - 0% 
Ajustare Stadiul 2 20.000 3.197 16% 
Ajustare Stadiul 3 96.807 29.798 31% 
Ajustare POCI 6.476 5.696 88% 

 
Total depreciere 151.504 38.690 26% 

 
Valoare totală netă 3.312.582 72.558 2% 

 
Valoarea garanțiilor  2.549.027 108.775 4% 
 
 
 
31 decembrie 2018    

 
Stadiu 1 3.006.707 - - 
Stadiu 2 587.747 37.284 6% 
Stadiu 3 216.486 71.968 33% 
POCI 20.989 16.962 81% 

 
Expunere înainte de depreciere 3.831.929 126.214 3% 

Ajustare Stadiul 1 26.321 - 0% 
Ajustare Stadiul 2 19.825 2.552 13% 
Ajustare Stadiul 3 106.853 34.848 33% 
Ajustare POCI 7.653 6.426 84% 

 
Total depreciere 160.653 43.827 27% 

 
Valoare totală netă 3.671.277 82.387 2% 

 
Valoarea garanțiilor  2.563.424 126.184 5% 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Reconcilierea dintre riscul de credit suportat de Grup/Bancă și sumele totale prezentate în situația rezultatului global 
este prezentată în tabelul de mai jos.  
 

 Grup Bancă 

 31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

 
    

 
Pierderi din deprecierea creditelor  (32.984) (30.725) (28.746) (30.725) 
Pierderi din deprecierea altor active 
financiare 448 - 266 - 
Sume recuperate din credite scoase 
în afara bilanțului  62.510 38.173 61.146 38.173 

Câștiguri din vânzarea portofoliilor - 13.818 - 13.818 

 
Total pierderi din reluarea 
deprecierii creditelor 29.975 21.266 32.666 21.266 

 
 

Grup 
 
Mișcările în provizioanele de risc pe tip de produs în 2019. 
 
(*) Activele financiare achiziționate depreciate ca urmare a riscului de credit vor fi denumite în continuare „POCI” 
 
Mișcările în provizioanele de risc pe tip de produs în perioada încheiată la 31 decembrie 2019. 
 

Carduri de credit și descoperit de cont  Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 1.702 202 1.295 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 205 (52) (153) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (98) 266 (167) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (68) (63) 131 - 

Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (170) (49) 2.186 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere 
(a) (131) 101 1.997 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 1 - - - 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (416) 1.410 573 - 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (98) 183 (89) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate(e) - - 134 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (644) 1.694 2.615 - 

Credite scoase în afara bilațului și vânzări  (120) (208) (150) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 

depreciate - - 134 - 

Diferențe valutare și alte modificări  - - - - 

 
Sold la 31 decembrie 2019 937 1.688 3.626 - 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

 
 
 
Credite de consum Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 

Sold la 1 ianuarie 2019 5.978  574  18.385  1.335  

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 156 (95) (61) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (193) 693 (500) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (109) (177) 286 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (132) 67 6.071 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere 
(a) (277) 488 5.795 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 3.449 421 1.850 - 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (2.623) (1) (516) 194 

Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (526) 509 (295) (35) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 755 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 22 1.418 7.588 160 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (717) (633) (16.025) (1.261) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (755) - 

Diferențe valutare și alte modificări  7 5 102 5 

 
Sold la 31 decembrie 2019 5.289 1.364 9.295 239 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 

Grup 

 
Credite nevoi personale garantate Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 392 8.313 25.326 4.907 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 1.752 (1.752) - - 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (60) 356 (296) - 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (2) (45) 46 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (910) (171) 398 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) 780 (1.612) 148 - 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 117 1.223 922 406 
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (135) (2.202) 519 532 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) 1.230 546 (4.845) (566) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate 
(e) - - (1.268) - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 1.991 (2.046) (4.524) 372 
Credite scoase în afara bilațului și vânzări  (1.283) (1.097) (2.553) (730) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - 1.268 - 
Diferențe valutare și alte modificări  59 360 1.967 265 

 
Sold la 31 decembrie 2019 1.159 5.531 21.484 4.813 

 
 
     
Credite ipotecare Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 263 3.236 8.712 489 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 423   (265) (158) -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (45) 443   (398) -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (0) (50) 50   -    
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (327) (170) 786   -    
Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere (a) 51   (42) 281  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 143 772 1.048 137 
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) 219 (489) 811 (55) 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) 30 626 (2.061) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate 

(e) - - (5) - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 442 868 74 82 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (269) (1.013) (360) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - 5 - 
Diferențe valutare și alte modificări  28 154 565 27 

 
Sold la 31 decembrie 2019 464 3.245 8.966 598 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 
Credite micro-entități și IMM-uri Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 8.068 851 18.495 922 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 276 (256) (21) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.115) 1.283 (168) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (38) (21) 59 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (114) 63 2.325 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) (991) 1.069 2.195 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 6.026 2.579 4.448 36 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (686) 21 4.357 1.574 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) (1.717) (17) (1.000) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate 
(e) - - 951 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 2.632 3.652 10.950 1.610 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (1.100) (296) (9.603) - 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - (951) - 

Diferențe valutare și alte modificări  18 5 42 - 

 
Sold la 31 decembrie 2019 9.618 4.213 18.933 2.532 

 
     

Credite entități corporative 

Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 

POCI 

(*)(**) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 9.918 6.649 34.640 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 5.127 (5.093) (34) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (2.081) 2.081 - - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) - (15) 15 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (2.404) (427) 2.302 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) 643 (3.455) 2.283 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 4.107 2.052 4.559 - 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) 2.471 234 (2.683) (1.542) 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) (3.757) 2.383 (2.701) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate 
(e) - - 1.567 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 3.464 1.214 3.026 (1.542) 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  - (3.713) (996) 2.057 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - (1.567) - 

Diferențe valutare și alte modificări  143 33 449 - 

 
Sold la 31 decembrie 2019 13.525 4.183 35.552 515 

 
(**) Recuperări din credite POCI rambursate în anul încheiat la 31 decembrie 2019 din credite preluate la achiziția 
Filialei. 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 
Total împrumuturi și avansuri acordate 
clienților Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI Total 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 26.321 19.825 106.853 7.653 160.653 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3)       7.940      (7.513)        (427) - - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3)     (3.592)       5.121      (1.529) - - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2)       (216)     (371)          587  - - 
Impactul reevaluării la momentul 
transferului la stadii    (4.057)      (687)   14.069  - 9.324 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) 75 (3.450) 12.699  9.324 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 13.841 7.047 12.826 578 34.292 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (1.171) (1.027) 3.061 703 1.566 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (4.838) 4.231 (10.991) (600) (12.199) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 2.134 - 2.134 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 7.907 6.800 19.730 681 35.118 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (3.490) (6.959) (29.688) 66 (40.072) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (2.134) - (2.134) 

Diferențe valutare și alte modificări  255 559 3.125 297 4.235 

 
Sold la 31 decembrie 2019 30.992 20.255 97.886 8.697 157.779 

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

  

 
31 decembrie  

2019 

 
Pierderi din deprecierea creditelor  (32.984) 
Pierderi din deprecierea altor active financiare 448 
Sume recuperate din credite scoase în afara bilanțului  62.510 
Câștiguri din vânzarea portofoliilor - 

 
Total pierderi din reluarea deprecierii creditelor 29.975 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 

Expunere extra-bilanțieră Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 1.786 54 2.779 - 

 
Sold la data achiziției Bank Leumi 617 36 668 - 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 220 (15) (205) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (20) 31 (11) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (3) (1) 4 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (123) 7 130 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) 75 21 (81) - 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 734 77 124 - 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (126) - (186) - 

Derecunoașterea angajamentelor (d) (1.439) (52) (1.592) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - - - 
Pierderi din depreciere (a+b+c+d+e) (Nota 
31)  (755) 45 (1.736) - 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări - - - - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - - - 

Diferențe valutare și alte modificări - - 4 - 

 
Sold la 31 decembrie 2019 1.030 99 1.047 - 

 
 
Mișcările în provizioanele de risc pe tip de produs în 2018. 
 
Carduri de credit și descoperit de cont Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018         648          155       6.281              5  

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3)         111          (34)         (77)           -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3)         (35)           79          (44)           -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2)         (13)         (12)           24            -    
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii         (86)           72       1.835   
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a)         (22)         105       1.738            -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b)         308            16            46            -    
Modificări în modele/parametrii de risc (c )             5  -          (805)           -    
Impact net din (rambursarea) / 

derecunoașterea creditelor (d)         667       3.227       1.783              1  
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate(e) - -           22  - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e)         959       3.349       2.785              1  
Credite scoase în afara bilațului și vânzări        (756)    (3.303)    (6.848)           (6) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - -         (22)           -    
Diferențe valutare și alte modificări          852  -        (900)           -    

 
Sold la 31 decembrie 2018    1.702         202     1.295            -    
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 

Credite de consum Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 2.808 1.238 29.685 1.265 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 278  (167) (111) -    

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (84) 437  (354) -    

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (46) (170) 216  -    
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (254) (134) 3.373  - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere 
(a) (106) (33) 3.125  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 5.055  122  858  2  

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (986) (160) (5.025) (232) 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (641) (18) (4.231) (146) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) -    -    951 -    
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 3.321  (89) (4.324) (376) 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (152) (579) (5.578) (77) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (951) - 

Diferențe valutare și alte modificări  - 5 (448) 524 

 
Sold la 31 decembrie 2018 5.978 574 18.385 1.335 

 
 
Credite nevoi personale garantate 
 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 1.045 26.853 53.735 11.946 

     
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 2.646 (2.566) (81) - 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (36) 2.385 (2.349) - 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) - (270) 270 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (2.476) (1.927) 1.745 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) 134 (2.378) (414) - 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 66 777 1.841 1.053 
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (446) (8.964) (7.015) (1.398) 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) 4 (598) (5.887) (338) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - (390) - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (241) (11.163) (11.865) (683) 
Credite scoase în afara bilațului și vânzări  (430) (7.684) (18.785) (6.738) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - 390 - 
Diferențe valutare și alte modificări  18 308 1.851 382 

 
Sold la 31 decembrie 2018 392 8.313 25.326 4.907 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 
Credite ipotecare Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3  POCI 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 (Nota 20.1) 398 10.329 18.376 1.142 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 1.517  (1.465) (52) -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (42) 130  (88) -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) -    (158) 158  -    
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (1.308) (17) 744 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere 
(a) 167  (1.510) 762  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 81  252  671  224  
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (296)  (3.957) (1.336)  (149)  
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) 4  120  (2.502) 18  
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) -    -    (120) -    
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (44)  (5.094) (2.525)  93  
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (95) (2.241) (7.671) (705) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 

depreciate - - 120 - 
Diferențe valutare și alte modificări  4 241 412 (41) 

 
Sold la 31 decembrie 2018 (Nota 20.1) 263 3.236 8.712 489 

 
 
Credite micro-entități și IMM-uri Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 11.652 971 21.316 1.026 

     
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 595 (419) (176) -    

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (526) 526 -    -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (1.578) (67) 1.644 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (447)  (262)  1.840   
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) (1.956) (222) 3.308  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 5.875  441  1.995  -    
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (5.575) (81) 4.656 142 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (1.499) (72) (2.721) (18) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) -    -    (1.890)  
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (3.155) 66  5.348 124 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (434) (188) (10.058) (229) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate -    -    1.890  -    
Diferențe valutare și alte modificări  5 2 (1) - 

     
Sold la 31 decembrie 2018 8.069 851 18.495 922 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 

Credite entități corporative Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3   POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018  11.948 4.675 92.657 1 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 202  (202) -    -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.135) 1.135  -    -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) -    (2.591) 2.591  -    
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (110) 1.006  19.356  -    
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere 
(a) (1.043) (653) 21.947  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 5.680  4.477  9.496  -    
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (1.838) (157) 18.768 -    
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (4.860) (1.668) (24) (1) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 4.113 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (2.061) 1.999 54.300 (1) 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  - - (108.005) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate -    -    (4.113) -    
Diferențe valutare și alte modificări  31  (25) (198) -    

 
Sold la 31 decembrie 2018 9.917 6.649 34.640 - 

 
Total împrumuturi și avansuri acordate clienților 
 

 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) Total 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 28.499 44.222 222.051 15.385  310.156 

      

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 5.349 (4.852) (497) - - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.857) 4.691 (2.834) - - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (1.637) (3.268) 4.904 - - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (4.680) (1.262) 28.893 - 22.951 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere 
(a) (2.825) (4.690) 30.466 - 22.951 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 17.065 6.085 14.906 1.278 39.334 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (9.136) (13.317) 9.243 (1.636) (14.846) 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) (6.324) 991 (13.583) (483) (19.400) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 2.686 - 2.686 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (1.220) (10.933) 43.718 (841) 30.725 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (1.868) (13.994) (156.946) (7.755) (180.562) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (2.686) - (2.686) 

Diferențe valutare și alte modificări  909 530 716 864 3.019 

 
Sold la 31 decembrie 2018 26.320 19.825 106.853 7.653 160.651 

 

  
31 decembrie 

 2018 
 

Pierderi din deprecierea creditelor                  (30.725)  

Sume recuperate din credite scoase în afara bilanțului                  38.173  

Câștiguri din vânzarea portofoliilor                 13.818  
 

Total pierderi din reluarea deprecierii creditelor                21.266 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Grup 
 
Expuneri extra-bilanțiere Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3    POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018  1.194 526 891 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 101 (40) (60) - 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (3) 12 (9) - 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (2) (65) 67 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 

stadii (74) (5) 248 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) 21 (99) 246 - 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 1.417   38 1.048 - 
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (154) (33) 663 - 
Derecunoașterea angajamentelor (d) (693) (379) (73) - 
Pierderi din depreciere (a+b+c+d)  591 (472) 1.884 - 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări - - - - 
Diferențe valutare și alte modificări - - 4 - 

 
Sold la 31 decembrie 2018  1.786 54 2.779 - 

 
 

 
Mișcările în provizioanele de risc pe tip de produs în 2019 pentru Bancă. 
 
(*) Activele financiare achiziționate depreciate ca urmare a riscului de credit vor fi denumite în continuare „POCI” 
 
Mișcările în provizioanele de risc pe tip de produs pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019. 
 
Bancă 
 

Carduri de credit și descoperit de cont  Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 

Sold la 1 ianuarie 2019 1.702 202 1.295 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 205 (52) (153) 205 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (98) 266 (167) (98) 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (68) (63) 131 (68) 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (170) (49) 2.186 (170) 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) (131) 101 1.997 (131) 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 1 - - 1 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (428) 1.409 540 (428) 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) (98) 183 (89) (98) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate(e) - - 134 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (657) 1.694 2.582 (657) 

Credite scoase în afara bilațului și vânzări  (120) (208) (150) (120) 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - (134) - 

Diferențe valutare și alte modificări  - - - - 

 
Sold la 31 decembrie 2019 925 1.688 3.593 925 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.1 Riscul de credit (continuare) 

 
 
 
Credite de consum Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 5.978  574  18.385  1.335  

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 156 (95) (61) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (193) 693 (500) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (109) (177) 286 - 

Impactul reevaluării la momentul transferului la stadii (132) 67 6.071 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere (a) (277) 488 5.795 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 3.446 421 1.850 - 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (2.651) (2) (516) (28) 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) (526) 509 (295) (35) 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate (e) - - 755 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (9) 1.416 7.588 (62) 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (717) (633) (16.025) (1.261) 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - (755) - 

Diferențe valutare și alte modificări  7 5 102 5 

 
Sold la 31 decembrie 2019 5.258 1.363 9.295 17 

 
 
 

Credite nevoi personale garantate Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 392 8.313 25.326 4.907 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 1.752 (1.752) - - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (60) 356 (296) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (2) (45) 46 - 

Impactul reevaluării la momentul transferului la stadii (910) (171) 398 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) 780 (1.612) 148 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 117 1.223 922 406 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (135) (2.202) 519 532 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) 1.230 546 (4.845) (566) 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate (e) - - (1.268) - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 1.991 (2.046) (4.524) 372 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (1.283) (1.097) (2.553) (730) 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - 1.268 - 

Diferențe valutare și alte modificări  59 360 1.967 265 

 
Sold la 31 decembrie 2019 1.159 5.531 21.484 4.813 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Bancă 

 
Credite ipotecare Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 263 3.236 8.712 489 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 423 (265) (158) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (45) 443 (398) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) - (50) 50 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (327) (170) 786 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere (a) 51 (42) 281 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 101 772 1.048 137 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) 218 (489) 811 (46) 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) 30 626 (2.061) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate 
(e) - - (5) - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 400 868 74 90 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (269) (1.013) (360) - 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - 5 - 

Diferențe valutare și alte modificări  28 154 565 27 

 
Sold la 31 decembrie 2019 422 3.245 8.996 606 

 
 
 
Credite micro-entități și IMM-uri Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 8.068 851 18.495 922 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 276 (256) (21) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.115) 1.283 (168) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (38) (21) 59 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (114) 63 2.325 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) (991) 1.069 2.195 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 5.769 2.561 3.821 36 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (957) (101) 3.939 82 
Impact net din (rambursarea) / derecunoașterea 
creditelor (d) (1.717) (17) (1.000) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate 
(e) - - 951 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 2.104 3.512 9.905 118 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (1.100) (296) (9.603) - 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - (951) - 

Diferențe valutare și alte modificări  18 5 42 - 

 

Sold la 31 decembrie 2019 9.090 4.073 17.888 1.040 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Bancă 
 
Credite entități corporative Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 9.918 6.649 34.640 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3)  5.127   (5.093)  (34)  -    

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3)  (2.081)  2.081   -     -    

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2)  -     (15)  15   -    
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii  (2.404)  (427)  2.302  - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere 
(a)  643   (3.455)  2.283   -    

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b)  3.904   2.043   4.559   -    

Modificări în modele/parametrii de risc (c )  516   160   (2.683)  -    
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d)  (3.757)  2.383   (2.701)  -    
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - -  1.567  - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e)  1.306   1.131   3.026   -    

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări   -     (3.713)  (996)  -    
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate    (1.567)  -    

Diferențe valutare și alte modificări   143   33   449   -    

 
Sold la 31 decembrie 2019  11.368   4.100   35.552   -    

 
 
 
Total împrumuturi și avansuri acordate 
clienților Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI Total 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 26.321 19.825 106.853 7.653 160.653 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 7.940 (7.513) (427) - - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (3.592) 5.121 (1.529) - - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (216) (371) 587 - - 
Impactul reevaluării la momentul 
transferului la stadii (4.057) (687) 14.069 - 9.324 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) 75 (3.450) 12.699 - 9.324 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 13.338 7.019 12.199 578 33.135 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (3.438) (1.225) 2.609 540 (1.514) 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (4.838) 4.231 (10.991) (600) (12.199) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 2.134 - 2.134 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 5.136 6.575 18.651 517 30.880 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (3.490) (6.959) (29.688) (1.992) (42.129) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (2.134) - (2.134) 

Diferențe valutare și alte modificări  255 559 3.125 297 4.235 

 
Sold la 31 decembrie 2019 28.221 20.000 96.807 6.476 151.504 

 
Reconcilierea dintre riscul de credit suportat de Bancă și sumele totale prezentate în situația rezultatului global este 

prezentată în tabelul de mai jos. 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

 

Bancă 
31 decembrie  

2019 

 
Pierderi din deprecierea creditelor  (28.746) 
Pierderi din deprecierea altor active financiare 266 
Sume recuperate din credite scoase în afara bilanțului  61.146 

 
Net pierderi din reluarea deprecierii creditelor 32.666 

 
 

Expunere extra-bilanțieră Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2019 1.786 54 2.779 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 214 (9) (205) - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (8) 19 (11) - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (3) (1) 4 - 

Impactul reevaluării la momentul transferului la stadii (194) 8 130 - 

Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) 9 17 (81) - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 558 75 124 - 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (126) (0) (186) - 

Derecunoașterea angajamentelor (d) (1.303) (39) (923) - 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate (e) - - - - 

Pierderi din depreciere (a+b+c+d+e) (Nota 31)  (861) 52 (1.067) - 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări - - - - 

Ajustări de dobândă aferente creanțelor depreciate - - - - 

Diferențe valutare și alte modificări - - 4 - 

 
Sold la 31 decembrie 2019 924 106 1.716 - 

 
Mișcările în provizioanele de risc pe tip de produs în 2018. 
 
Bancă 
 
Carduri de credit și descoperit de cont  Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018         648          155       6.281              5  

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3)         111          (34)         (77)           -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3)         (35)           79          (44)           -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2)         (13)         (12)           24            -    
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii         (86)           72       1.835   
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a)         (22)         105       1.738            -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b)         308            16            46            -    
Modificări în modele/parametrii de risc (c )             5  -          (805)           -    
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d)         667       3.227       1.783              1  
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate(e) - -           22  - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e)         959       3.349       2.785              1  
Credite scoase în afara bilațului și vânzări        (756)    (3.303)    (6.848)           (6) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 

depreciate - -         (22)           -    
Diferențe valutare și alte modificări          852  -        (900)           -    

 
Sold la 31 decembrie 2018    1.702         202     1.295            -    
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Bancă 
 

Credite de consum Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 2.808 1.238 29.685 1.265 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 278  (167) (111) -    

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (84) 437  (354) -    

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (46) (170) 216  -    
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (254) (134) 3.373  - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere 
(a) (106) (33) 3.125  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 5.055  122  858  2  

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (986) (160) (5.025) (232) 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (641) (18) (4.231) (146) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) -    -    951 -    
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) 3.321  (89) (4.324) (376) 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (152) (579) (5.578) (77) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (951) - 

Diferențe valutare și alte modificări  - 5 (448) 524 

 
Sold la 31 decembrie 2018 5.978 574 18.385 1.335 

 
 
Credite nevoi personale garantate 
 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 1.045 26.853 53.735 11.946 

     
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 2.646 (2.566) (81) - 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (36) 2.385 (2.349) - 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) - (270) 270 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (2.476) (1.927) 1.745 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) 134 (2.378) (414) - 
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 66 777 1.841 1.053 
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (446) (8.964) (7.015) (1.398) 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) 4 (598) (5.887) (338) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - (390) - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (241) (11.163) (11.865) (683) 
Credite scoase în afara bilațului și vânzări  (430) (7.684) (18.785) (6.738) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - 390 - 
Diferențe valutare și alte modificări  18 308 1.851 382 

 
Sold la 31 decembrie 2018 392 8.313 25.326 4.907 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
 
Bancă 
 
Credite ipotecare Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3  POCI 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 (Nota 20.1) 398 10.329 18.376 1.142 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 1.517  (1.465) (52) -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (42) 130  (88) -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) -    (158) 158  -    
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (1.308) (17) 744 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru pierdere 
(a) 167  (1.510) 762  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 81  252  671  224  
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (296)  (3.957) (1.336)  (149)  
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) 4  120  (2.502) 18  
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) -    -    (120) -    
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (44)  (5.094) (2.525)  93  
Credite scoase în afara bilațului și vânzări  (95) (2.241) (7.671) (705) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - 120 - 

Diferențe valutare și alte modificări  4 241 412 (41) 

 
Sold la 31 decembrie 2018 (Nota 20.1) 263 3.236 8.712 489 

 
 
Credite micro-entități și IMM-uri Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 11.652 971 21.316 1.026 

     
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 595 (419) (176) -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (526) 526 -    -    

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (1.578) (67) 1.644 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului 
la stadii (447)  (262)  1.840   
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) (1.956) (222) 3.308  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 5.875  441  1.995  -    
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (5.575) (81) 4.656 142 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (1.499) (72) (2.721) (18) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) -    -    (1.890)  
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (3.155) 66  5.348 124 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (434) (188) (10.058) (229) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate -    -    1.890  -    
Diferențe valutare și alte modificări  5 2 (1) - 

     
Sold la 31 decembrie 2018 8.069 851 18.495 922 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

33.1 Riscul de credit (continuare)    
   
Bancă    
                                                                                       
Credite entități corporative Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3   POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018  11.948 4.675 92.657 1 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 202  (202) -    -    
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.135) 1.135  -    -    
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) -    (2.591) 2.591  -    
Impactul reevaluării la momentul 
transferului la stadii (110) 1.006  19.356  -    
Reevaluare netă a ajustărilor pentru 
depreciere (a) (1.043) (653) 21.947  -    
Pierderi din depreciere aferente activelor noi 
(b) 5.680  4.477  9.496  -    
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (1.838) (157) 18.768 -    
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (4.860) (1.668) (24) (1) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 4.113 - 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (2.061) 1.999 54.300 (1) 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  - - (108.005) - 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate -    -    (4.113) -    
Diferențe valutare și alte modificări  31  (25) (198) -    

 
Sold la 31 decembrie 2018 9.917 6.649 34.640 - 

 
Total împrumuturi și avansuri acordate clienților 
 

 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI (*) Total 

 
Sold la 1 ianuarie 2018 28.499 44.222 222.051 15.385  310.156 

      

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 5.349 (4.852) (497) - - 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.857) 4.691 (2.834) - - 

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (1.637) (3.268) 4.904 - - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 
stadii (4.680) (1.262) 28.893 - 22.951 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere 
(a) (2.825) (4.690) 30.466 - 22.951 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 17.065 6.085 14.906 1.278 39.334 

Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (9.136) (13.317) 9.243 (1.636) (14.846) 
Impact net din (rambursarea) / 
derecunoașterea creditelor (d) (6.324) 991 (13.583) (483) (19.400) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate (e) - - 2.686 - 2.686 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
(a+b+c+d+e) (1.220) (10.933) 43.718 (841) 30.725 

Credite scoase în afara bilanțului și vânzări  (1.868) (13.994) (156.946) (7.755) (180.562) 
Ajustări de dobândă aferente creanțelor 
depreciate - - (2.686) - (2.686) 

Diferențe valutare și alte modificări  909 530 716 864 3.019 

 
Sold la 31 decembrie 2018 26.320 19.825 106.853 7.653 160.651 

 

  31 decembrie 2018 

 
Pierderi din deprecierea creditelor                  (30.725)  

Recuperarea creditelor derecunoscute                 38.173  

Câștig din vânzarea portofoliilor                 13.818  

 
Total derecunoaștere                21.266 
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33     MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

 

33.1 Riscul de credit (continuare)    
 
Bancă 
 
Expuneri extra-bilanțiere Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3    POCI (*) 

 
Sold la 1 ianuarie 2018  1.194 526 891 - 

 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 101 (40) (60) - 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (3) 12 (9) - 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (2) (65) 67 - 
Impactul reevaluării la momentul transferului la 

stadii (74) (5) 248 - 
Reevaluare netă a ajustărilor pentru depreciere (a) 21 (99) 246 - 

Pierderi din depreciere aferente activelor noi (b) 1.417   38 1.048 - 
Modificări în modele/parametrii de risc (c ) (154) (33) 663 - 
Derecunoașterea angajamentelor (d) (693) (379) (73) - 
Pierderi din depreciere (a+b+c+d)  591 (472) 1.884 - 
Credite scoase în afara bilanțului și vânzări - - - - 
Diferențe valutare și alte modificări - - 4 - 

 
Sold la 31 decembrie 2018  1.786 54 2.779 - 

 
 
33.2  Riscul de piață  
 

Riscul de piață reprezintă posibilitatea unor pierderi din elemente bilanțiere si 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). 
 
Grupul/Banca are politici și proceduri clar definite pentru a asigura gestionarea activă a riscului de piață. Grupul/Banca 
dispune de sisteme adecvate pentru măsurarea și evaluarea riscului de piață, ținând cont de provocările actuale din 
domeniul reglementărilor și din mediul bancar. 
 
Grupul/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 determina 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. 

 
 
33.3 Riscul valutar 

 
Grupul/Banca este expus(ă) la efectele fluctuaţiei ratelor de schimb valutar asupra poziţiei sale financiare şi a fluxurilor 
de numerar pentru principalele monede. Grupul/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 

Departamentul 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. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.3 Riscul valutar (continuare) 
 
În scopul cuantificării riscului de schimb valutar Grupul/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 2019, pierderea maximă estimată pentru un orizont de timp 
de 10 zile ca urmare a volatilității valutare este 0,203 milioane RON în condiții normale și 0,342 milioane RON în 
condiții de criză (decembrie 2018: 0,65 milioane RON în condiții normale și 0,99 milioane RON în condiții de criză. La 
nivelul Grupului, pierderea maximă pentru un orizont de timp de 10 zile ca urmare a volatilității valutare este de 0,220 
milioane RON în condiții normale și 0,372 milioane RON în condiții de criză.  
 
 
Grup 

 
Analiza de senzitivitate  
 
 

 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

 

31 decembrie  
2019 

 
31 decembrie  

2018 

   
EUR +3.701/-3.701 +28.537/-28.537 

USD -16.973/+16.973 -13.552/+13.552 

CHF +39.126/-39.126 +45.707/-45.707 

Altele -1.337/+1.337 -2.422/+2.422 

 
TOTAL schimb valutar (± 20%) +24.516/-24.516 +58.270/-58.270 

 
La 31 decembrie 2019, 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 24.516 mii RON mai mare (31 decembrie 2018: 
58.270 mii RON mai mare). Majoritatea activelor și datoriilor în valută sunt denominate în EUR.  
 
 
Bancă 

 
Analiza de senzitivitate 

 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

 

31 decembrie  
2019 

 
31 decembrie 

 2018 

   
EUR                   +3.881/-3.881  +28.537/-28.537 

USD            -16.668/+16.668 -13.552/+13.552 

CHF                +39.121/-39.121  +45.707/-45.707 

Altele                   -1.337/+1.337 -2.422/+2.422 

 
TOTAL schimb valutar (± 20%) 

  
+24.997/-24.997  +58.270/-58.270 

 
La 31 decembrie 2019, 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 24.997 mii RON mai mare (31 decembrie 2018: 
58.270 mii RON mai mare). Majoritatea activelor și datoriilor în valută sunt denominate în EUR.
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.3 Riscul valutar (continuare)                                                                   
 

Grup 
 

Tabelul următor prezintă expunerea Grupului la riscul valutar la datele de raportare. În tabel sunt incluse activele și datoriile Grupului la valorile contabile, clasificate în funcție de 
valută. 
 

31 decembrie 2019      RON       EUR      USD    CHF    Altele       Total 

       

Casa și disponibilități la Banca Centrală  467.722  319.638   10.527   9.265   4.853   812.005  

Instrumente financiare derivate 8   -   -   -  -  8  
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și 

pierdere   -   -   -   -  1  1  

Sume datorate de la alte bănci  76.729  167.674   183.330   4.813   5.278   437.824  

Investii în instrumente de datorie 1.197.524  539.540   29.424   -  -  1.766.488  

Credite și avansuri acordate clienților, nete de provizioane  2.182.595   1.643.123   38.832   230.467  5  4.095.022  

Titluri gajate – contracte repo  50.823   -   -   -  -   50.823  

Alte active financiare  22.998  82.308  (13) 212  12   105.517  

 
Total active 3.998.398   2.752.283   262.100   244.757   10.149  7.267.688  

         

31 decembrie 2019 RON   EUR  USD  CHF  Altele   Total  

       
Datorii din instrumente financiare derivate  2.829   13   -  (21) -   2.821  
Datorii financiare evaluate la valoare justă prin contul de 

profit si pierdere  -   -   -   -  -   -  

Depozite de la bănci  147.107  426.837   2.947   7.197  68   584.156  

Depozite de la clienți 3.206.559   2.106.792   342.745   41.633   15.969  5.713.698  

Împrumuturi subordonate  -  191.326   -   -  -   191.326  

Alte datorii financiare  38.868  8.812   1.275  317  19   49.291  

Total datorii 3.395.363   2.733.780   346.967   49.126   16.056  6.541.292  

       

Poziţia financiară bilanţieră netă  603.035  18.503   (84.867)  195.631   (5.907)  726.396  

       

Poziția extrabilanţieră netă  117.271  (17.999)  83.566   (192.697)  9.725   (134) 

       

Poziția valutară netă  720.307   504   (1.301)  2.934   3.818   726.262  
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.3 Riscul valutar (continuare)                                                                                  
 
Grup 
 
31 decembrie 2018      RON       EUR      USD    CHF    Altele       Total 

       
Casa și disponibilități la Banca Centrală 471.084 327.452 13.042 5.638 4.753 821.969 
Instrumente financiare derivate 1.820 - - - - 1.820 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și 

pierdere  - - - - 2.359 2.359 
Sume datorate de la alte bănci 11.325 118.574 69.829 874 6.149 206.751 
Investii în instrumente de datorie 935.106 466.840 28.883 - - 1.430.829 
Credite și avansuri acordate clienților, nete de provizioane  2.250.054 1.120.939 50.522 249.758 3 3.671.276 
Titluri gajate – contracte repo 106.451 211.016 - - - 317.467 
Alte active financiare 13.722 1.955 13 170 10 15.870 

       
Total active 3.789.562 2.246.776 162.289 256.440 13.274 6.468.341 

 
 
31 decembrie 2018       RON         EUR        USD      CHF      Altele         Total  

       
Datorii din instrumente financiare derivate 1.420 17 - - - 1.437 
Datorii financiare evaluate la valoare justă prin contul de 

profit si pierdere - - - - 2.357 2.357 

Depozite de la bănci 402.067 207.151 2.004 7.918 1.404 620.544 

Depozite de la clienți 3.161.767 1.701.858 227.704 19.968 21.606 5.132.903 

Împrumuturi subordonate - 186.678 - - - 186.678 

Alte datorii financiare 49.765 4.170 458 25 15 54.433 

 
Total datorii 3.615.019 2.099.874 230.166 27.911 25.382 5.998.352 

       

Poziţia financiară bilanţieră netă 174.543 146.902 (67.877) 228.529 (12.109) 469.988 

       
Poziția extrabilanţieră netă 276.211 (135.959) 67.898 (225.805) 16.061 (1.594) 

       

Poziția valutară netă 450.754 10.943 21 2.724 3.952 468.394 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.3 Riscul valutar (continuare)                                                                   

 
Bancă 

 
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 2019      RON       EUR      USD    CHF    Altele       Total 

       

Casa și disponibilități la Banca Centrală 418.458 233.263 7.910 9.255 4.002 672.888 

Instrumente financiare derivate 8 - - - - 8 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și 

pierdere  - - - - 1 1 

Sume datorate de la alte bănci 41.491 127.511 104.621 4.204 3.673 281.500 

Investii în instrumente de datorie 1.119.616 539.530 21.333 - - 1.680.479 

Credite și avansuri acordate clienților, nete de provizioane  1.879.494 1.163.842 38.774 230.467 5 3.312.582 

Titluri gajate – contracte repo 50.823 - - - - 50.823 

Alte active financiare 22.264 82.297 (15) 212 12 104.770 

 
Total active  3.532.154   2.146.443   172.623   244.138   7.693   6.103.051  

         

31 decembrie 2019       RON         EUR        USD      CHF      Altele         Total  

       

Datorii din instrumente financiare derivate 2.829 13 - (21) - 2.821 
Datorii financiare evaluate la valoare justă prin contul de 

profit si pierdere - - - - - - 

Depozite de la bănci 161.822 140.397 1.652 7.197 68 311.136 

Depozite de la clienți 2.833.084 1.787.826 253.076 41.038 14.294 4.929.318 

Împrumuturi subordonate - 191.326 - - - 191.326 

Alte datorii financiare 36.192 8.511 1.233 317 18 46.271 

 
Total datorii 3.033.927 2.128.073 255.961 48.531 14.380 5.480.872 

       

Poziţia financiară bilanţieră netă 498.227 18.370 (83.338) 195.607 (6.687) 622.179 

       

Poziția extrabilanţieră netă 115.945 (15.609) 82.501 (192.697) 9.725 (135) 

       

Poziția valutară netă 614.172 2.761 (837) 2.910 3.038 622.044 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.3 Risc valutar (continuare)                                                                                  
 
Banca 
 
31 decembrie 2018      RON       EUR      USD    CHF    Altele       Total 

       
Casa și disponibilități la Banca Centrală 471.084 327.452 13.042 5.638 4.753 821.969 
Instrumente financiare derivate 1.820 - - - - 1.820 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere  - - - - 2.359 2.359 
Sume datorate de la alte bănci 11.325 118.574 69.829 874 6.149 206.751 
Investii în instrumente de datorie 935.106 466.840 28.883 - - 1.430.829 
Credite și avansuri acordate clienților, nete de provizioane  2.250.054 1.120.939 50.522 249.758 3 3.671.276 
Titluri gajate – contracte repo 106.451 211.016 - - - 317.467 
Alte active financiare 13.722 1.955 13 170 10 15.870 

       
Total active 3.789.562 2.246.776 162.289 256.440 13.274 6.468.341 

 
 
31 decembrie 2018       RON         EUR        USD      CHF      Altele         Total  

       
Datorii din instrumente financiare derivate 1.420 17 - - - 1.437 
Datorii financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit si 

pierdere - - - - 2.357 2.357 

Depozite de la bănci 402.067 207.151 2.004 7.918 1.404 620.544 

Depozite de la clienți 3.161.767 1.701.858 227.704 19.968 21.606 5.132.903 

Împrumuturi subordonate - 186.678 - - - 186.678 

Alte datorii financiare 49.765 4.170 458 25 15 54.433 

 
Total datorii 3.615.019 2.099.874 230.166 27.911 25.382 5.998.352 

       

Poziţia financiară bilanţieră netă 174.543 146.902 (67.877) 228.529 (12.109) 469.988 

       
Poziția extrabilanţieră netă 276.211 (135.959) 67.898 (225.805) 16.061 (1.594) 

       

Poziția valutară netă 450.754 10.943 21 2.724 3.952 468.394 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.4 Riscul de rată a dobânzii  
 
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 piaţa. 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. Grupul/ Banca stabileşte limite asupra nivelului de neconcordanţă a 
ajustării ratei de dobândă ce poate fi asumată, aceasta fiind monitorizată zilnic. 
 
Grupul/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. Grupul/Banca îl folosește pentru a măsura riscul ratei dobânzii 
din portofoliul de obligațiuni. Pentru a controla acest risc, Grupul/Banca a stabilit un nivel delimitat pentru portofoliul 
PV01 care este monitorizat în cadrul sistemului limită. 
 
În plus față de măsurile de risc, Departamentul 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 senzitivitatea care măsoară impactul unei deplasări paralele a curbelor de randament cu 
100 bps asupra valorii actualizate a activelor și pasivelor băncii, atât pentru portofoliul de tranzacții, cât și pentru cel 
bancar. La 31 decembrie 2019, PV100 era 21,4 milioane RON la nivelul Băncii și 24,5 milioane RON la nivelul Grupului, 
în limita internă de 10 milioane EUR în echivalent RON (45% 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 2019, EaR a fost calculat la 2,3 milioane 
RON la nivelul Băncii și 5,5 milioane RON la nivelul Grupului, reprezentând o utilizare de 11% a limitei interne (cu o 
valoare nominală de 4,5 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 2019, pierderile potențiale au fost de 36,6 milioane RON, reprezentând 4,6% din fondurile 
proprii. La nivelul Grupului, pierderile potențiale au fost de 32,01 milioane RON, reprezentând 3,48% din fondurile proprii. 
 
Analiza de senzitivitate  
 
Grup 

 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

 

31 decembrie  
2019 

31 decembrie  
2018 

   
RON  +15.749/15.749   +22.178/-22.178  
EUR  +11.425/-11.425   +11.842/-11.842  
USD  +380/-380   +429/-429  
CHF  +2.220/-2.220   +2.926/-2.926  

    
TOTAL Rata dobânzii (± 100 b.p.) +29.774/-29.774 +37.376/-37.376 

 

 
 
  

 
 

Efect asupra altor 
elemente ale rezultatului 

global 

Efect asupra altor elemente 
ale rezultatului global 

 
31 decembrie 

 2019 
31 decembrie 

 2018 

    

Efect asupra activelor financiare FVTOCI +26.689/-26.689 +24.607/-24.607 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 Riscul de rată a dobânzii 
 
La 31 decembrie 2019, 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 ar fi fost cu 29.774 mii RON mai mare (31 decembrie 2018: 
37.376 mii RON mai mare). 
 
Analiza de senzitivitate  
 
Banca 

 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

Efect asupra contului de 
profit și pierdere 

 

31 decembrie  
2019 

31 decembrie  
2018 

   
RON  +14.165 /-14.165  +22.178/-22.178  
EUR  +10.875/-10.875   +11.842/-11.842  
USD  +367/-367   +429/-429  
CHF  +2.220/- 2.220   +2.926/-2.926  

    
TOTAL Rata dobânzii (± 100 b.p.) +27.627/-27.627 +37.376/-37.376 

 
   

 
 

Efect asupra altor 
elemente ale rezultatului 

global 

Efect asupra altor elemente 
ale rezultatului global 

 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie  

2018 

    

Efect asupra activelor financiare FVTOCI +24.951/-24.951 +24.607/-24.607 

                                                                                         
 
 
La 31 decembrie 2019, 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 ar fi fost cu 27.627 mii RON mai mare (31 decembrie 2018: 
37.376 mii RON mai mare). 
 
Tabelul de mai jos conține un rezumat al expunerii Grupului și al Băncii la riscurile ratei dobânzii. În tabel sunt incluse 
activele şi datoriile Grupului și ale Băncii la valorile contabile, clasificate în funcţie de cea mai recentă dată dintre data 
modificării ratelor dobânzii şi data scadenței.  
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.4 Riscul de rată a dobânzii (continuare) 

 
Grup 

 
 

      Sub 1 lună      1 - 3 luni 3 luni - 1 an    1 - 5 ani   Peste 5 ani 

Nepurtătoare 
de dobândă 

(*) 

 

La 31 decembrie 2019 Total 

        
Active        

Casa şi disponibilități la Banca Centrală             621.008                        -                        -                        -                   -           190.997  
          

812.005  
Credite și avansuri acordate băncilor             422.097                        -                        -                        -                   -             15.727           437.824  
Credite și avansuri acordate clienților          963.145           2.539.007            400.374            170.164           9.599           12.733        4.095.022  
Instrumente financiare derivate                       -                          -                        -                        -                   -                      8                      8  

Alte active financiare recunoscute la 
valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere                       -                          -                        -                        -                   -                      1  

                     
1  

Investitii in instrumente de datorie (**) 701    49.038            551.014         1.164.369                 -               1.366        1.766.488  
Titluri gajate - contracte repo                       -    50.823                      -                        -                   -                     -               50.823  
Alte active financiare 747                         -                        -                        -                   -           104.770           105.517  

 
Total active financiare 

          
2.007.698  

          
2.638.868  

           
951.388  

        
1.334.533  

          
9.599  

        
325.602  

       
7.267.688  

        
Datorii        

Depozite de la bănci             572.166                        -                        -                        -                   -             11.990  
          

584.156  
Depozite de la client          3.015.128           1.108.686         1.486.819              85.949         11.978         5.138        5.713.698  
Instrumente financiare derivate                       -                          -                        -                        -                   -               2.821               2.821  
Datorii subordinate                       -                191.326                      -                        -                   -                     -             191.326  
Alte datorii financiare                       -                          -                        -                        -                   -             49.291             49.291  

 

Total datorii financiare 
            

3.587.294  
            

1.300.012      1.486.819            85.949           11.978           69.240      6.541.292  

        

Expunerea la riscul de rată a 

dobânzii 
           

(1.579.595) 
            

1.338.856        (535.432)     1.248.584            (2.379)        256.362         726.396  
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.4 Riscul de rată a dobânzii (continuare) 
 
Grup 
 

 

      Sub 1 lună      1 - 3 luni 3 luni - 1 an    1 - 5 ani   Peste 5 ani 

Nepurtătoare 
de dobândă 

(*) 

 

La 31 decembrie 2018 Total 

        
Active        
Casa şi disponibilități la Banca Centrală 642.598 - - - - 179.371 821.969 
Credite și avansuri acordate băncilor 194.737 - - - - 12.014 206.751 
Credite și avansuri acordate clienților 871.179 2.068.627 543.863 153.019 23.933 10.655 3.671.276 
Instrumente financiare derivate - - - - - 1.820 1.820 
Alte active financiare recunoscute la 

valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere - - - - - 2.359 2.359 

Investiții in instrumente de datorie(**) - 20.080 317.599 1.048.252 23.661 21.237 1.430.829 
Titluri gajate - contracte repo - - 104.675 104.442 103.618 4.732 317.467 
Alte active financiare - - - - - 15.870 15.870 

 
Total active financiare 1.708.514 2.088.707 966.137 1.305.713 151.212 248.058 6.468.342 

        
Datorii        
Depozite de la bănci 609.515 - - - - 11.029 620.544 
Depozite de la client 2.757.775 838.212 1.435.843 89.367 7.245 4.461 5.132.903 
Instrumente financiare derivate - - - - - 1.437 1.437 
Datorii subordonate - 186.678 - - - - 186.678 
Alte datorii financiare - - - - - 54.433 54.433 

 
Total datorii financiare 3.367.290 1.024.890 1.435.843 89.367 7.245 71.360 5.995.995 

        
Expunerea la riscul de rată a 

dobânzii (1.658.776) 1.063.818 (469.706) 1.216.346 143.967 176.698 472.347 

 

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

 
      (**) Expunerea titlurilor include dobânda acumulată 
 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

127 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.4 Riscul de rată a dobânzii (continuare) 

 
Bancă 

 
 

      Sub 1 lună      1 - 3 luni 3 luni - 1 an    1 - 5 ani   Peste 5 ani 

Nepurtătoare 
de dobândă 

(*) 

 

La 31 decembrie 2019 Total 

        
Active        
Casa şi disponibilități la Banca Centrală 499.458     173.480 672.888 
Credite și avansuri acordate băncilor 265.773 - - - - 15.727 281.500 
Credite și avansuri acordate clienților 952.752 1.771.049 400.374 166.074 9.599 12.733 3.312.582 
Instrumente financiare derivate - - - - - 8 8 
Alte active financiare recunoscute la 
valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere - - - - - 1 1 
Investiții in instrumente de datorie (**) - 46.089 457.166 1.085.336 - 91.888 1.680.479 
Titluri gajate - contracte repo - 50.823 - - - - 50.823 
Alte active financiare - - - - - 104.770 104.770 

 
Total active financiare 1.717.984 1.867.961 857.541 1.251.410 9.599 398.556 6.103.051 

        
Datorii        
Depozite de la bănci 302.879 - - - - 8.257 311.136 
Depozite de la client 2.631.699 899.552 1.308.957 73.960 10.345 4.805 4.929.318 
Instrumente financiare derivate - - - - - 2.821 2.821 
Datorii subordonate - 191.326 - - - - 191.326 
Alte datorii financiare - - - - - 46.271 46.271 

 

Total datorii financiare 2.934.578 1.090.878 1.308.957 73.960 10.345 62.154 5.480.872 

        
Expunerea la riscul de rată a 
dobânzii (1.216.594) 777.083 (451.417) 1.177.450 (746) 336.402 622.179 

 

(*) Valoarea cuprinde expuneri ale clienților aflați în insolvență sau faliment pentru care, în concordanță cu prevederile legale, dobânda nominală nu mai este percepută. 
 
(**) Expunerea titlurilor include dobânda acumulată. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.4 Riscul de rată a dobânzii (continuare) 
 
Bancă 

 
 

      Sub 1 lună      1 - 3 luni 3 luni - 1 an    1 - 5 ani   Peste 5 ani 

Nepurtătoare 
de dobândă 

(*) 

 

At 31 decembrie 2018 Total 

        
Active        
Casa şi disponibilități la Banca Centrală 642.598 - - - - 179.371 821.969 
Credite și avansuri acordate băncilor 194.737 - - - - 12.014 206.751 
Credite și avansuri acordate clienților 871.179 2.068.627 543.863 153.019 23.933 10.655 3.671.277 
Instrumente financiare derivate - - - - - 1.820 1.820 
Alte active financiare recunoscute la 

valoarea justă prin contul de profit sau 
pierdere - - - - - 2.359 2.359 

Investiții in instrumente de datorie(**) - 20.080 317.599 1.048.252 23.661 21.237 1.430.829 
Titluri gajate - contracte repo - - 104.675 104.442 103.618 4.732 317.467 
Alte active financiare - - - - - 15.870 15.870 

 
Total active financiare 1.708.514 2.088.707 966.137 1.305.713 151.212 248.058 6.468.342 

        
Datorii        
Depozite de la bănci 609.515 - - - - 11.029 620.544 
Depozite de la client 2.757.775 838.212 1.435.843 89.367 7.245 4.461 5.132.903 
Instrumente financiare derivate - - - - - 1.437 1.437 
Datorii subordonate - 186.678 - - - - 186.678 
Alte datorii financiare - - - - - 54.433 54.433 

 
Total datorii financiare 3.367.290 1.024.890 1.435.843 89.367 7.245 71.360 5.995.995 

        
Expunerea la riscul de rată a 

dobânzii (1.658.776) 1.063.818 (469.706) 1.216.346 143.967 176.698 472.347 

 

(*) 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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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 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 fata de deponenți și neîndeplinirea angajamentelor de creditare. 
 

Grupul/Banca este expus(ă) cererilor zilnice privind decontarea în numerar a depozitelor overnight, conturilor curente, 
depozitelor la termen, tragerilor de împrumuturi şi garanţii. Grupul/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. 
 
Grupul/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 2019: 
 

- Indicatorul de lichiditate -2,6 pentru Bană și 2,44 pentru Grup, limita stabilită de Banca Centrală fiind de 1; 

- Rata de acoperire a lichidității (LCR) 1M – 1,87 pentru Bancă și 2,22 pentru Grup, mult peste limita de 1 
stabilită de Banca Centrală; 

- Raport net de finanțare stabil (NSFR) 1Y – 1,63 pentru Bancă și 1,49 pentru Grup, spre deosebire de limita de 1 

- Indicatorul de lichiditate imediată – 48,3% pentru Bancă și 49,84% pentru Grup, peste limita internă de 27% 

- Datorii nete interbancare – 184,5 pentru Bancă și -54,26 milioane RON pentru Grup, spre deosebire de limita 
internă de sub 300 m. 

 
Procesul de management al lichidităţii, aşa cum este acesta desfăşurat de Grup/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. Grupul/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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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 Riscul de lichiditate (continuare) 

 
Grup 

 

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 2019       
 Sub 

     1 lună 1 - 3 luni 3 luni - 1 an 1 - 5 ani 
Peste 
 5 ani 

 

 Total 

Datorii financiare       
Depozite de la bănci        299.147                  -                    -         285.068                 -         584.215  
Depozite de la clienți     3.133.349      1.009.213      1.510.275         87.970         12.399    5.753.206  
Datorii subordonate            1.102             1.835             8.411       219.005                 -         230.353  
Alte datorii financiare          10.569           25.022           13.700                 -                   -           49.291  
Angajamente de creditare          85.582           29.704           81.247         33.828         12.207       242.568  
Scrisori de garanție şi acreditive          89.499             4.401           59.909         15.739                92       169.640  

 
Total datorii financiare (scadențe 
contractuale) 3.619.248 1.070.175 1.673.542 641.610 24.698 7.029.273 

 
Total active financiare (scadențe 
contractuale) 1.493.490          475.907        1.824.127      2.716.723      1.614.334      8.124.581  

 

Poziția netă     (2.125.758)         (594.268)          150.585      2.075.113      1.589.636      1.095.308  

 

Lichiditate cumulată (deficit)/surplus     (2.125.758)     (2.720.026)     (2.569.441)       (494.328)     1.095.308  - 
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33      MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 Riscul de lichiditate (continuare) 

 
Grup 

 
a) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare nederivate (continuare) 
 
La 31 decembrie 2018       
 Sub 

     1 lună 1 - 3 luni 3 luni - 1 an 1 - 5 ani 
Peste 
 5 ani 

 

 Total 

Datorii financiare       
Depozite de la bănci 620.586 - - - - 620.586 
Depozite de la clienți 2.762.901 840.566 1.454.090 91.483 7.245 5.156.285 
Datorii subordonate - 2.656 8.395 225.693 - 236.744 
Alte datorii financiare 41.391 2.742 10.300 - - 54.433 
Angajamente de creditare 87.882 - - - - 87.882 
Scrisori de garanție şi acreditive 135.006 - - - - 135.006 

       
Total datorii financiare (scadențe 

contractuale) 3.647.766 845.964 1.472.785 317.176 7.245 6.290.936 

Total active financiare (scadențe 
contractuale) 1.093.596 266.685 1.640.520 2.506.284 1.705.686 7.212.771 

 
Poziția netă (2.554.169) (579.279) 167.735 2.189.108 1.698.441 921.836 

 
Lichiditate cumulată (deficit)/surplus (2.554.169) (3.133.448) (2.965.713) (776.605) 921.836 - 

 
Grupul are o poziție scurtă netă mai mică de 3 luni datorită maturității scurte a depozitelor clienților, dar și ale depozitelor de la instituțiile de credit. Grupul 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 Grupul consideră în mod rezonabil aceste surse de finanțare ca fiind stabile. Mai mult decât atât, 
Grupul are în vigoare suficiente limite de tranzacționare cu alte bănci care îi permit să-și gestioneze deficitul pe termen scurt. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 Riscul de lichiditate (continuare) 

 
Bancă 

 

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 2019       
 Sub 

     1 lună 1 - 3 luni 3 luni - 1 an 1 - 5 ani 
Peste 
 5 ani 

 

 Total 

Datorii financiare       
Depozite de la bănci 311.195 - - - - 311.195 
Depozite de la clienți 2.644.000 905.666 1.332.413 75.981 10.766 4.968.826 
Datorii subordonate 1.102 1.835 8.411 219.005 - 230.353 
Alte datorii financiare 7.549 25.063 13.700 - - 46.271 
Angajamente de creditare 83.917 - - - - 83.917 
Scrisori de garanție şi acreditive 83.746 - - - - 83.746 

       

Total datorii financiare (scadențe 
contractuale) 3.131.509 932.523 1.354.524 294.986 10.766 5.724.308 

Total active financiare (scadențe 
contractuale) 1.179.256 406.903 1.574.973 2.475.007 1.323.804 6.959.943 

 
Poziția netă (1.952.253) (525.620) 220.449 2.180.021 1.313.038 1.235.635 

 

Lichiditate cumulată 

(deficit)/surplus (1.952.253) (2.477.873) (2.257.424) (77.403) 1.235.635 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 Riscul de lichiditate (continuare) 
 
Bancă 

 

a) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare nederivate (continuare) 
 
At 31 decembrie 2018       
 Sub 

     1 lună 1 - 3 luni 3 luni - 1 an 1 - 5 ani 
Peste 
 5 ani 

 

 Total 

Datorii financiare       
Depozite de la bănci 620.586 - - - - 620.586 
Depozite de la clienți 2.762.901 840.566 1.454.090 91.483 7.245 5.156.285 
Datorii subordonate - 2.656 8.395 225.693 - 236.744 
Alte datorii financiare 41.391 2.742 10.300 - - 54.433 
Angajamente de creditare 87.882 - - - - 87.882 
Scrisori de garanție şi acreditive 135.006 - - - - 135.006 

       
Total datorii financiare (scadențe 

contractuale) 3.647.766 845.964 1.472.785 317.176 7.245 6.290.936 

Total active financiare (scadențe 
contractuale) 1.093.596 266.685 1.640.520 2.506.284 1.705.686 7.212.771 

 
Poziția netă (2.554.169) (579.279) 167.735 2.189.108 1.698.441 921.836 

 
Lichiditate cumulată (deficit)/surplus (2.554.169) (3.133.448) (2.965.713) (776.605) 921.836  

 
Banca are o poziție scurtă netă mai mică de 3 luni datorită maturității scurte a depozitelor clienților, dar și ale depozitelor de la instituțiile de credit. 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, Grupul are în 

vigoare suficiente limite de tranzacționare cu alte bănci care îi permit să-și gestioneze deficitul pe termen scurt. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.5 Riscul de lichiditate (continuare) 

 
b) Fluxuri 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 
 
Grup 

  Sub 
     1 lună 1 - 3 luni 3 - 6 luni 

Peste 6  
luni 

  

  Total 

31 Decembrie 19           

Instrumente derivate 
decontate la valoarea 
brută:           

   Ieșiri      (109.848)                 -                    -          (109.848) 

   Intrări        109.460                  -                    -         285.000       394.460  

   
 

Sub 
     1 lună 1 - 3 luni 3 - 6 luni 

Peste 6  
luni 

  

  
Total 

31 Decembrie 18           

Instrumente derivate 
decontate la valoarea 
brută:           

   Ieșiri         (257.607)         (142.489)  -   -          (400.096) 

   Intrări          258.769           143.781   -   -           402.550  
 
 
Bancă 
 

 

Sub 
     1 lună 1 - 3 luni 3 - 6 luni 

Peste 6  
luni          Total 

31 decembrie 2019 
      
Instrumente derivate 
decontate la valoarea 
brută:      

   Ieșiri  (109.848)  -     -     -     (109.848) 

   Intrări  109.460   -     -     285.000     394.460  
 
 
 
 

Sub 
     1 lună 1 - 3 luni 3 - 6 luni 

Peste 6  
luni          Total 

31 decembrie 2018 
      
Instrumente derivate 
decontate la valoarea 
brută:      

   Ieșiri (257.607) (142.489) - - (400.096) 

   Intrări 258.769 143.781 - - 402.550 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare 

 
Grup 

La 31 decembrie 2019 

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 - - - - 812.005 812.005 
Sume datorate de alte bănci - - - - 437.824 437.824 
Investiții  - - 1.243.887 1.367 521.234 1.766.488 
Credite și avansuri acordate clienților - - - - 4.095.022 4.095.022 
Active financiare derivate 8 - - - - 8 
Alte active financiare recunoscute la valoare 
justă prin contul de profit sau pierdere 1 - - - - 1 
Creanțe cu clauză de răscumpărare - - 50.823 - - 50.823 
Alte active financiare - - - - 105.517 105.517 

 
Total active financiare 9 - 1.294.710 1.367 5.971.602 7.267.688 

       
Depozite de la bănci - - - - 584.156 584.156 
Depozite de la clienți - - - - 5.713.698 5.713.698 
Datorii financiare derivative 2.821 - - - - 2.821 
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justă prin contul de profit și pierdere - - - - - - 
Datorii subordonate - - - - 191.326 191.326 
Alte datorii financiare - - - - 49.291 49.291 

 
Total datorii financiare 2.821 - - - 6.538.471 6.541.292 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 

 
Bancă 

At 31 decembrie 2019 

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 

Instrumente 
de capitaluri 

proprii la cost Cost amortizat Total 

        
Numerar și solduri la Banca Centrală - - - - - 672.888 672.888 
Sume datorate de alte bănci - - - - - 281.500 281.500 
Investiții  - - 1.067.357 1.343 90.545 521.234 1.680.479 
Credite și avansuri acordate clienților - - - - - 3.312.582 3.312.582 
Active financiare derivate 8 - - - - - 8 
Alte active financiare recunoscute la 
valoare justă prin contul de profit sau 
pierdere 1 - - - - - 1 
Creanțe cu clauză de răscumpărare - - 50.823 - - - 50.823 
Alte active financiare - - - - - 104.770 104.770 

 
Total active financiare 9 - 1.118.180 1.343 90.545 4.892.974 6.103.051 

        
Depozite de la bănci -    -    -    -    -    311.136  311.136  
Depozite de la clienți -    -    -    -    -    4.929.318  4.929.318  
Datorii financiare derivative 2.821  -    -    -    -    -    2.821  
Datorii financiare recunoscute la 
valoare 
justă prin contul de profit și pierdere -    -    -    -    -    -    -    
Datorii subordonate -    -    -    -    -    191.326  191.326  
Alte datorii financiare -    -    -    -    -    46.271  46.271  

 
Total datorii financiare 2.821  -    -    -    -    5.478.051  5.480.872  
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34 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 
Grup 
 
La 31 decembrie 2019 
 
Investiții în instrumente de datorie             
 

         

31 decembrie 2019 

Instrumente de 
datorie evaluate 

obligatoriu la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit și pierdere  

Instrumente de 
datorie 

desemnate la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit și 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 - - 1.243.887 - 521.277 1.765.164 

 - în RON               -                 -         845.549               -         350.786    1.196.335  
 - în EUR              -                 -         368.915               -         170.491       539.406  
 - în USD              -                 -           29.423               -                 -           29.423  
       
Instrumente de capitaluri proprii              -                 -                 -            1.367               -            1.367  

 - în RON               -                 -                 -             1.215               -             1.215  
 - în EUR              -                 -                 -               152               -               152  
       
Total investiții în instrumente de datorie        
la 31 decembrie 2019 (valoare justă sau 
valoare justă brută) - - 1.243.887 1.367 521.277 1.766.531 
       
Ajustări pentru pierderi de credit - - - - (43) (43) 

 - în RON  - - - - (26) (26) 
 - în EUR - - - - (17) (17) 
       
Total investiții în instrumente de datorie        
la 31 decembrie 2019 (valoare 
contabilă) - - 1.243.887 1.367 521.234 1.766.488 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 

33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 
Bancă 
 

La 31 decembrie 2019 
 
Investiții în instrumente de datorie             
 

          

31 decembrie 2019 

Instrumente 
de datorie 

evaluate 
obligatoriu la 

valoarea justă 
prin contul de 

profit și 
pierdere  

Instrumente 
de datorie 

desemnate la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit și 
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 

 
 
 

Investiție în 
filială la cost 

Instrumente 
de datorie la 

cost amortizat Total 

 
Titluri de stat - - 1.067.357 - - 521.277 1.588.634 

 - în RON  - - 677.120 - - 350.786 1.027.906 
 - în EUR - - 368.905 - - 170.491 539.396 
 - în USD - - 21.332 - - - 21.332 
        
Instrumente de capitaluri proprii - - - 1.343 90.545 - 91.888 

 - în RON  - - - 1.191 90.545 - 91.736 
 - în EUR - - - 152 - - 152 
        
Total investiții în instrumente de datorie         
la 31 decembrie 2019 (valoare justă sau 
valoare justă brută) - - 1.067.357 1.343 90.545 521.277 1.680.522 
        
Ajustări pentru pierderi de credit - - - - - (43) (43) 

 - în RON  - - - - - (26) (26) 
 - în EUR - - - - - (17) (17) 
        

Total investiții în instrumente de datorie         

la 31 decembrie 2019 (valoare contabilă) - - 1.067.357 1.343 90.545 521.234 1.680.479 
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33  MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 

 

Grup 

 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere     

   

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

   
Conturi aur (E-Gold) 1 2.359 

   
Total alte active/datorii financiare    
la valoarea justă prin contul de profit și pierdere 1 2.359 

 
 

Bancă 

 
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere     

   

 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

   
Conturi aur (E-Gold) 1 2.359 

   
Total alte active/datorii financiare    
la valoarea justă prin contul de profit și pierdere 1 2.359 
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33  MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 
Grup  

La 31 decembrie 2018 

     

         Total 

     
 

 
   

Instrumente de 
datorie evaluate 

obligatoriu la 
valoarea justă 

prin contul de 
profit și 

pierdere  

Instrumente de 
datorie 

desemnate la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit și 

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  

       
Numerar și solduri la Banca Centrală   -     -    -     -    821.969   821.969  
Sume datorate de alte bănci   -     -    -     -    206.751   206.751  
Investiții în instrumente de datorie   -     -    913.329    -    517.501   1.430.829  
Credite și avansuri acordate clienților   -     -    -     -    3.671.276   3.671.277  
Active financiare derivate  1.820    -    -     -    -    1.820  
Alte active financiare recunoscute la valoare justă 
prin contul de profit sau pierdere  2.359    -    -     -    -    2.359  
Creanțe cu clauză de răscumpărare   -     -    317.467    -    -    317.467  
Alte active financiare   -    -    -     -    15.870   15.870  

 
Total active financiare  4.179   -   1.230.796   -   5.233.367  6.468.342 

       
Depozite de la bănci   -     -    -     -    620.544   620.544  
Depozite de la clienți   -     -    -     -    5.132.903   5.132.903  
Datorii financiare derivative  1.437    -    -     -    -    1.437  
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justă prin contul de profit și pierdere  2.357    -    -     -    -    2.357  
Datorii subordonate   -     -    -     -    186.678   186.678  
Alte datorii financiare   -     -    -     -    54.433   54.433  

 
Total datorii financiare  3.794   -   -   -   5.994.558   5.998.352  
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33  MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.6 Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 
 
Bancă  

La 31 decembrie 2018 

     

         Total 

     
 

 
   

Instrumente de 
datorie evaluate 

obligatoriu la 
valoarea justă 

prin contul de 
profit și pierdere  

Instrumente de 
datorie 

desemnate la 
valoarea justă 
prin contul de 

profit și 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 Cost amortizat  

       
Numerar și solduri la Banca Centrală   -     -    -     -    821.969   821.969  
Sume datorate de alte bănci   -     -    -     -    206.751   206.751  
Investiții în instrumente de datorie   -     -    913.329    -    517.501   1.430.829  
Credite și avansuri acordate clienților   -     -    -     -    3.671.276   3.671.277  
Active financiare derivate  1.820    -    -     -    -    1.820  
Alte active financiare recunoscute la valoare justă 
prin contul de profit sau pierdere  2.359    -    -     -    -    2.359  
Creanțe cu clauză de răscumpărare   -     -    317.467    -    -    317.467  
Alte active financiare   -    -    -     -    15.870   15.870  

 
Total active financiare  4.179   -   1.230.796   -   5.233.367  6.468.342 

       
Depozite de la bănci   -     -    -     -    620.544   620.544  
Depozite de la clienți   -     -    -     -    5.132.903   5.132.903  
Datorii financiare derivative  1.437    -    -     -    -    1.437  
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justă prin contul de profit și pierdere  2.357    -    -     -    -    2.357  
Datorii subordonate   -     -    -     -    186.678   186.678  
Alte datorii financiare   -     -    -     -    54.433   54.433  

 
Total datorii financiare  3.794   -   -   -   5.994.558  5.998.352  
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33. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.7  Adecvarea capitalului  

 
Gradul de adecvare a capitalului şi nivelul reglementat al capitalului Grupului/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 Grupului/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 

obtinut în urma reevaluarii investiţiilor imobiliare, deducerea unei părţi a rezervei aferenta activelor financiare deținute 

prin alte elemente ale rezultatului global, deducerea distributiei propuse a dividendelor, etc. 
 
Indicatorii prudențiali la 31 decembrie 2018 au fost prezentați astfel cum au fost incluși în raportarea de reglementare 
adresată Băncii Naționale a României. 

 

Grup 
31 decembrie  

2019 
31 decembrie  

2018 

   
Capital de nivel I 790.623 587.911  

 
Capital social 

 
1.246.647 1.163.834  

Rezerve (ajustate cu impactul fiscal la momentul utilizării 
rezervelor) 

 
107.054 96.113  

Rezultatul reportat (658.545) (628.118) 
Profit / (pierdere) aferent(ă) perioadei (*) 118.830 (35.659) 
Impactul adoptării IFRS 9 (măsuri tranzitorii) 31.521 35.229  
Deduceri (54.884) (43.489) 

   
Capital de nivel II  133.622 167.666  

   
Total capital 924.245 755.576 

   
Active Ponderate la Risc:   
Elemente bilanțiere 4.351.222 3.913.538  
Elemente extrabilanțiere 93.608 89.854  

   
Total Active Ponderate la Risc 4.444.830 4.003.392 

   
Rata Fondurilor Proprii Totale (Basel II) 20,79% 18,87% 
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33. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.7  Adecvarea capitalului (continuare) 
 
Bancă 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

   
Capital de nivel I  673.525  587.911  

 
Capital social 

  
1.246.647  1.163.834  

Rezerve (ajustate cu impactul fiscal la momentul utilizării 
rezervelor) 

 
 105.619  96.113  

Rezultatul reportat  (657.512) (628.118) 
Profit / (pierdere) aferent(ă) perioadei (*)  23.063  (35.659) 
Impactul adoptării IFRS 9 (măsuri tranzitorii)  31.521  35.229  
Deduceri  (75.813) (43.489) 

   
Capital de nivel II  133.622 167.666  

 
Total capital 807.146 755.576  

   
Active Ponderate la Risc:   
Elemente bilanțiere  3.883.457  3.913.538  
Elemente extrabilanțiere  50.796  89.854  

   
Total Active Ponderate la Risc 3.934.253 4.003.392 

   
Rata Fondurilor Proprii Totale (Basel II) 20,52% 18,87% 

         
 
Începând cu ianuarie 2014, Grupul/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.  
 
Grupul/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 2019, Grupul/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. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (continuare) 
 
33.8 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 individuale sunt adecvate, şi nu are cunoştinţă de niciun fel de 
circumstanţe care ar putea să dea naştere unei obligaţii materiale semnificative în această privinţă. 
 
Începând cu august 2017, Piraeus Bank România SA este supusă unui audit fiscal efectuat de către Autoritatea Fiscală 
din România care a fost încheiat în decembrie 2018. Auditul fiscal în derulare are 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. 
 
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.  
 
 
34 ANGAJAMENTE ŞI OBLIGAŢII 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.
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34 ANGAJAMENTE ŞI OBLIGAŢII CONTINGENTE (continuare) 
 
Angajamente de extindere a creditelor                       
 
                                                                                                Grup                              Bancă 
                    

 

31 Decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     

Facilități de credit neutilizate: 827.668 994.031 669.017 994.031 

         Facilități de credit angajate 167.994 87.882 83.917 87.882 

         Facilități de credit neangajate 659.673 906.149 585.099 906.149 

Garanții financiare 60.134 80.401 60.134 80.401 

Scrisori de credit 160 18.884 160 18.884 

Minus provizioane (1.713) (2.397) (1.203) (2.397) 

Minus garanții în numerar  (17.763) (31.222) (17.553) (31.222) 

     

Angajamente credite nete 868.485 1.059.697 710.554 1.059.697 

 
 
Mișcarea provizioanelor pentru angajamente de extindere a creditelor 
  
                                                                                    Grup                                            Bancă 
 

 

31 Decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Sold inițial provizion 2.397 1.055 2.397 1.055 

Provizion la data achiziției Bank Leumi 

Provizioane noi înregistrate prin contul 
de profit sau pierdere 

420 

 
1.669 

- 

 
2.170 

- 

 
1.452 

- 

 
2.170 

Sume neutilizate reluate (2.773) (828) (2.646) (828) 

Sold final provizion 
 

1.713 2.397 1.203 2.397 

 
 

Garanții de performanță 
 
Detalierea garanțiilor de performanță la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2018 este prezentată mai jos: 
 
                                                                                     Grup                                             Bancă 
 

 

31 Decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Scrisori de garanție – de buna 
execuție 21.530  24.538 21.530 24.538 
Scrisori de garanție – pentru licitații 925  4.602 925 4.602 
Alte scrisori de garanție 87.465  1.599 1.571 1.599 
Scrisori de garanție – scrisoare de 
confort -  4.982 - 4.982 
Minus provizioane  (1.785) (2.222) (1.544) (2.222) 
Minus garanții în numerar (8.207) (4.618) (5.679) (4.618) 
     
Garanții de performanță nete 99.929 28.881 16.804 28.881 
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34 ANGAJAMENTE ŞI OBLIGAŢII CONTINGENTE (continuare) 
 
Mișcarea provizioanelor pentru garanțiile de performanță 
 
                                                                                         Grup                                          Bancă 
 

 

31 Decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

       
Sold inițial provizion 2.222 1.721 2.222 1.721 

Provizion la data achiziției Bank 
Leumi 
Provizioane noi înregistrate prin 
contul de profit sau pierdere 

901 
 

408 

- 
 

793 

- 
 

377 

- 
 

793 

Sume neutilizate reluate (1.746) (292) (1.054) (292) 

 
Sold final provizion 

 
1.785 2.222 1.545 2.222 

 
 
Active gajate/restricționate 
 
Titlurile gajate pentru tranzacții repo sunt în valoare 50.823 mii RON (31 decembrie 2018: 317.467 mii RON) 
prezentate în Nota 10 şi de 22.853 mii RON (31 decembrie 2018: 16.221 mii RON) – garanţii pentru operaţiunile Băncii 
prin Casa Română de Compensaţie şi Transfond.   
 
Plasamentele în valoare de 67.489 mii RON (31 decembrie 2018: 52.564 mii RON) reprezintă depozitele colaterale pentru 
tranzacţiile swap (54.609 mii RON) şi pentru activitatea de carduri (12.880 mii RON). 
 
Angajamente la contractele de chirie neevaluate conform IFRS 16 
 
La contractele de închiriere pentru bancomate și sucursale care nu sunt masurate 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:                                                                                              

                                                                                               Grup              Bancă   
  

 31 decembrie 
 2019 

31 decembrie 
 2019 

   
Mai puţin de 1 an 606  606  
Între 1 şi 5 ani 18  18  
   
Total 624 624 

 
 
Creanțele minime viitoare care decurg din contractele de leasing conform contractelor de leasing operațional privind 
clădirile sunt prezentate la nota 12 Investiții imobiliare la prezentele situații financiare consolidate și individuale. 
    
Cele mai multe contracte pot fi reziliate unilateral de către Bancă cu o notificare prealabilă de la 3 la 6 luni. În cazul 
rezilierii unilaterale a contractului de către Bancă, se impune o penalitate care, de obicei, nu depășește valoarea chiriei 
pentru 3 luni. Unele contracte au fost negociate cu plata în avans, care, de obicei, nu depășește valoarea chiriei pe 3 
luni. La 31 decembrie 2019, Banca nu preconizează că va incheia unilateral alte contracte de închiriere.       
                                                                       
                                                                                            Grup                                Bancă 
 

 31 Decembrie 
 2019 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

     
Mai puţin de 1 an -  4.242  -  4.242  
Între 1 şi 5 ani -  4.483   -   4.483  
Mai mult de 5 ani -  -   -   -  
        
Total - 8.725  -  8.725  
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35 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 
 

 
Grup 

 31 decembrie 2019 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

     
Investiții în instrumente de datorie - 1.243.887 - 1.243.887 
Titluri gajate - contracte repo - 50.823 - 50.823 
Active financiare derivate - 8 - 8 
Alte active financiare recunoscute la 

valoarea justă prin contul de  profit sau 
pierdere - 1 - 1 

Investiții de capitaluri proprii la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului 
global  - - 1.367 1.367 

 
Total active - 1.294.719 1.367 1.296.086 

     
Datorii financiare derivative - 2.821 - 2.821 
Datorii financiare recunoscute la valoarea 

justă prin contul de profit sau pierdere - - - - 

 
Total datorii - 2.821 - 2.821 

 
 

 
Grup 
 31 decembrie 2018 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

     
Investiții în instrumente de datorie - 914.667 - 914.667 
Titluri gajate - contracte repo - 317.467 - 317.467 
Active financiare derivate - 1.820 - 1.820 

Alte active financiare recunoscute la 
valoarea justă prin contul de  profit sau 
pierdere - 2.359 - 2.359 

Investiții de capitaluri proprii la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului 
global  - - 1.339 1.339 

 
Total active - 1.236.313 1.339 1.237.652 

     
Datorii financiare derivative - 1.437  - 1.437 
Datorii financiare recunoscute la valoarea 

justă prin contul de profit sau pierdere - 2.357 - 2.357 

 
Total datorii - 3.794 - 3.794 
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35     PREZENTAREA VALORII JUSTE (continuare) 

 

Bancă 

 31 decembrie 2019 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

     
Investiții în instrumente de datorie  -     1.067.357   -     1.067.357  
Titluri gajate - contracte repo  -     50.823   -     50.823  
Active financiare derivate  -     8   -     8  
Alte active financiare recunoscute la 

valoarea justă prin contul de  profit sau 
pierdere  -    1 -  1    

Investiții de capitaluri proprii la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului 
global  -  -   1.343     1.343  

 
Total active - 1.118.189 1.343 1.119.532 

     
Datorii financiare derivative  -     2.821   -     2.821  
Datorii financiare recunoscute la valoarea 

justă prin contul de profit sau pierdere  -     -     -    - 

 
Total datorii - 2.821 - 2.821 

 
 
 
Banca 
 31 decembrie 2018 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

     
Investiții în instrumente de datorie - 914.667 - 914.667 
Titluri gajate - contracte repo - 317.467 - 317.467 
Active financiare derivate - 1.820 - 1.820 
Alte active financiare recunoscute la 

valoarea justă prin contul de  profit sau 
pierdere - 2.359 - 2.359 

Investiții de capitaluri proprii la valoarea 
justă prin alte elemente ale rezultatului 
global  - - 1.339 1.339 

 
Total active - 1.236.313 1.339 1.237.652 

     
Datorii financiare derivative - 1.437  - 1.437 
Datorii financiare recunoscute la valoarea 

justă prin contul de profit sau pierdere - 2.357 - 2.357 

 
Total datorii - 3.794 - 3.794 
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35 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 Grupului la valoarea lor justă. 
 
Grup 31 decembrie 2019 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3        Total 

     
Numerar și disponibilități la Banca 

Centrală 812.005 - - 812.005 
Titluri de investiții  - 521.234 - 521.234 
Credite și avansuri acordate băncilor - 437.824 - 437.824 
Credite și avansuri acordate clienților - - 4.256.535 4.256.535 
Alte active financiare - - 105.517 105.517 

 
Total active 812.005 959.058 4.362.052 6.133.115 

     
Depozite de la bănci - 584.156 - 584.156 
Depozite de la clienți - - 5.713.698 5.713.698 
Datorii subordonate - - 191.326 191.326 

 
Total datorii - 584.156 5.905.024 6.489.180 

Grup 

 
 

31 decembrie 2018 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3        Total 

     
Numerar și disponibilități la Banca 

Centrală 821.969 - - 821.969 
Titluri de investiții  - 516.212 - 516.212 
Credite și avansuri acordate băncilor - 206.751 - 206.751 
Credite și avansuri acordate clienților - - 3.815.390 3.815.390 
Alte active financiare - - 15.870 15.870 

 

Total active 821.969 722.963 3.831.260 5.376.192 

     
Depozite de la bănci - 620.544  620.544 
Depozite de la clienți - - 5.132.903 5.132.903 
Datorii subordonate - - 186.678 186.678 

 
Total datorii - 620.544      5.319.581 5.940.125 
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35 PREZENTAREA VALORII JUSTE (continuare) 

 
Bancă 31 decembrie 2019 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3        Total 

     
Numerar și disponibilități la Banca 

Centrală 672.888 - - 672.888 
Titluri de investiții  - 521.234 90.545 611.779 
Credite și avansuri acordate băncilor - 281.500 - 281.500 
Credite și avansuri acordate clienților - - 3.476.652 3.476.652 
Alte active financiare - - 104.770 104.770 

 
Total active 672.888 802.734 3.671.967 5.147.589 

     
Depozite de la bănci - 311.136 - 311.136 
Depozite de la clienți - - 4.929.318 4.929.318 
Datorii subordonate - - 191.326 191.326 

 
Total datorii - 311.136 5.120.644 5.431.780 

Bancă 

 
 

31 decembrie 2018 

     Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3        Total 

     
Numerar și disponibilități la Banca 

Centrală 821.969 - - 821.969 
Titluri de investiții  - 516.212 - 516.212 
Credite și avansuri acordate băncilor - 206.751 - 206.751 
Credite și avansuri acordate clienților - - 3.815.390 3.815.390 
Alte active financiare - - 15.870 15.870 

 
Total active 821.969 722.963 3.831.160 5.376.192 

     
Depozite de la bănci - 620.544  620.544 
Depozite de la clienți - - 5.132.903 5.132.903 
Datorii subordonate - - 186.678 186.678 

 
Total datorii - 620.544      5.319.581 5.940.125 

 
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 aproximeze 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 reflect 
condițiile actuale de piață. 
 
Valoarea împrumutului subordonat se bazează pe rate ale dobânzii variabile, nu există diferenţe semnificative între 
valoarea justă şi valoarea contabilă. 
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35 PREZENTAREA VALORII JUSTE (continuare) 
 
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 2019, 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. 
 
f. Active financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit și pierdere („FVTPL”) 
 
Valoarea de piață a produsului Aur de cont este evaluată la prețul furnizat de către rata BNR (RON/gram) valabilă 
pentru ziua respectivă și convertită în uncii. Pozitia Aurul de cont nu rămâne deschisă, toate tranzacțiile cu clienții fiind 

închise cu banca furnizoare. 
 
Titlurile de capital la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global includ titluri cu o valoare contabilă de 
1.343 mii RON (31 decembrie 2018: 1.339 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 462 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.  
 
Titlurile de investiții la cost cuprind filiala Băncii cu o valoare contabilă de 90.545 mii RON. La 10 iulie 2019, Banca a 
achiziționat o participație de 99,9235% în capitalul social al Bank Leumi Romania S.A. la un preț de achiziție de 76.045 
mii RON. La 10 octombrie, s-a semnat un act adițional la contractul de achiziție de acțiuni, pentru o sumă suplimentară 
de 14.500 mii RON în schimbul participației. Suma a fost achitată în totalitate la data de 16 octombrie 2019. La 
recunoașterea inițială, participația a fost evaluată la valoarea justă a contribuției plătite. Ulterior, filiala este evaluată la 
cost în situațiile financiare individuale ale Băncii, în conformitate cu IAS 27. Conducerea consideră acest cost 
aproximează valoarea justă a investiției, întrucât investiția a fost inițial evaluată la valoarea justă pe baza unui raport 
de evaluare întocmit la 30 iunie 2019 și având în vedere perioada scurtă dintre data achiziției și data întocmirii acestor 
situații financiare. 
 

Conducerea nu intenționează să vândă aceste acțiuni în viitorul apropiat. 
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36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE  
 
Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Banca a efectuat tranzacții semnificative sau a avut solduri semnificative la 
31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2018 este prezentată în continuare.   
 
Părțile afiliate luate în considerare în scopuri de raportare cuprind: 
 
(a) Acționar după 28 iunie 2018: 

 
JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l 
 

- Entitățile Grupului după 10 iulie 2019: 
 

      Bank Leumi Romania S.A 
 

(b) Acționar până în 28 iunie 2018: 
 
- Piraeus Bank SA (Grecia) - conturi curente, depozite, împrumut subordonat, instrumente derivate, venituri din 

dobânzi, cheltuieli cu dobânzile și comisioanele; 
 
Entități din Grup până la 28 iunie 2018:  
 
- Piraeus Bank Sucursala Londra, sucursală a Piraeus Bank SA (Grecia) - conturi curente, depozite, credite 

transferate (sub-participație), venituri din dobânzi, taxa de administrare pentru creditele transferate; 
 
- Piraeus Leasing România, filială parteneră a  Piraeus Bank SA (Grecia) - conturi curente, depozite, venituri din 

speze şi comisioane, cheltuieli cu dobânzile, cheltuieli de închiriere pentru clădiri; 
 
- Piraeus Bank Bulgaria, filială parteneră a  Piraeus Bank SA (Grecia) - conturi curente; 
 
- Piraeus Bank AD Belgrad, filială parteneră a  Piraeus Bank SA (Grecia) - depozite; 
 
- Piraeus Real Estate Consultants, filială parteneră a  Piraeus Bank SA (Grecia) - conturi curente, depozite, 

datorii, servicii de evaluare a garanțiilor, venituri din speze şi comisioane, cheltuieli cu dobânzile, venituri cu 
închirierile; 

 
- ATE Insurance România, filială parteneră a Piraeus Bank S.A. (Grecia) – conturi curente, depozite, cheltuieli cu 

dobânzile;  
 
- Project Season Residence S.R.L., filială deținută în totalitate de o filială parteneră a Piraeus Bank SA (Grecia) - 

conturi curente, venituri din speze şi comisioane; 
 
- Daphne Real Estate Concultancy S.R.L., filială deținută de o filială parteneră a Piraeus Bank SA (Grecia) - 

venituri din speze şi comisioane; 
 
- Alecsandri Estates S.R.L., filială deținută integral de o filială parteneră a Piraeus Bank SA (Grecia) – conturi 

curente; 
 
- General Business  Management Investitii S.R.L. - venituri din speze şi comisioane; 
 
- Piraeus Bank S.A. Frankfurt – venituri din dobânzi; şi 

 

- Conducerea Băncii - conturi curente, depozite și credite acordate, venituri din dobânzi și cheltuieli cu dobânzile. 
 

La data de 10 iulie 2019, Banca a achiziționat o participație de 99,9235% în capitalul social al Bank Leumi Romania 
S.A, dată la care Banca a obținut controlul. Soldurile, veniturile și cheltuielile dintre societăți sunt eliminate la 
consolidarea Băncii cu Filiala sa.
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36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare) 
 
Conducerea Grupului este definită în conformitate cu cadrul de reglementare (OUG 99/2006 modificată și Regulamentul 5 /30 decembrie 2013) și definită 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.  

 
 
 
 
 
Grup 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

 

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 4.653 - - 4.478 - - 

Instrumente financiare derivate - - - - - - 

Investiții in filiale - - - - - - 

Alte active - - - - - - 

       

Total active 4.653 - - 4.478 - - 

 
 

 
 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

 

 

36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare) 
 
La data de 20 mai 2019, Banca a emis 15.143.478 de acțiuni noi la o valoare nominală de 5 RON pe acțiune. Acțiunile au fost achiziționate și plătite în întregime de JCF IV Tiger 
Holdings S.a.r.l. La data de 9 august 2019, Banca a emis 1.419.210 de acțiuni noi la o valoare nominală de 5 RON pe acțiune. Acțiunile au fost achiziționate și plătite în întregime 
pe 9 august 2019 de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l. 
 
În mai 2019, First Bank S.A. a achiziționat de la JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l., prin contractul de achiziție de creanțe, creanțe reprezentând despăgubirile prevăzute de contractul de 
vânzare încheiat între Piraeus Bank Grecia și JCF IV Tiger Holding pentru vânzarea de acțiuni în First Bank S.A. First Bank S.A. a achitat un preț de achiziție de 15,9 milioane EUR 
din creanțele achiziționate de la JCF IV Tiger Holding. În decembrie 2019, Banca a achiziționat de la principalul acționar, JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l o creanță suplimentară de 
despăgibiri în valoare de 1,06 milioane EUR (5,1 milioane RON), după cum arată raportul de evaluare independentă emis de PricewaterhouseCoopers Management Consultants 
S.R.L. în decembrie 2019. 
 
 
Grup 
 

31 decembrie 2019 
 

31 decembrie 2018 
 

 

Persoanele cheie 
din conducere 

Entităţi  
din Grup Banca mamă 

Persoanele cheie 
din conducere 

Entităţi  
      din Grup Banca mamă 

        
Datorii        
Conturi curente și depozite de 
la bănci       
Datorii din administrarea 
activelor (capital și dobândă) - - - - - - 
Datorii către clienți - - - - - - 
Datorii subordonate - - - - - - 
Depozite ale conducerii 17.935 - - 20.896 - - 
Instrumente financiare derivate - - - - - - 
Alte datorii - - 5.066 - - - 

       
Total datorii 17.935 - 5.066 20.896 - - 

       



 

NOTES TO THE CONSOLIDATED AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE PERIOD ENDED AS AT 31 December 2019 

(all amounts in “RON thousand”, unless otherwise stated) 

 

 

36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare) 
 

Grup     

 

 
31 decembrie 2019 Până la 31 decembrie 2018 Până la 28 Iunie 2018 

 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Entităţi  
din fostul 

Grup 
Fosta Bancă 

mama  

         
Venituri         

Dobânzi din credite 163 - - 163 - - (62) - 
Dobânzi din plasamente 

interbancare - 7 - - - - - 230 
Câștiguri nete aferente contracte 

swap - - - - - - - 12.180 
Venituri din comisioane din 

administrarea creditelor 
cesionate - - - - - - - 28.037 

Alte venituri din comisioane 3 - - 7 - - 14 - 
Venituri din tranzacționare (swap 

pe curs valutar) - - - - - - (1.728) - 

Dobândă credit subordonat - - - - - - 62 - 

Venituri din chirii - - - - - - 34 - 

         
Total venituri 166 7 - 170 - - (1.680) 40.447 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

 

 

36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare) 
 
Grup 

 31 decembrie 2019 Până la 31 decembrie  2018 Până la 28 iunie 2018 

 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Entităţi  
din fostul 

Grup 
Fosta Bancă 

mama  

         

Cheltuieli         
Dobândă la depozitele 

clienților (213) - - (46) - - (219) - 
Dobândă la depozitele altor 

Bănci - - - - - - - (64) 
Dobândă la credite 

subordonate - - - - - - - (2.076) 
Cheltuieli cu salariile 

conducerii (35.834) - - (25.676) - - - - 
Comisioane şi cheltuieli cu 
servicii  
   executate de terţi - - - - - - (336) (1.123) 

Cheltuieli cu comisioanele - - - - - - - - 

Cheltuieli cu chiriile - - - - - - (3.403) - 

Alte cheltuieli de exploatare - - - - - - (150) - 

         
Total cheltuieli (36.046) - - (25.722) - - (4.108) (3.263) 

 

 
 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

 

 

36 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) și definită 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.  

 
 
 
 
 
Bancă 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

 

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 2.955 - - 4.478 - - 

Instrumente financiare derivate - - - - - - 

Investiții in filiale - 90.545 - - - - 

Alte active - - - - - - 

       

Total active 2.955  90.545  - 4.478 - - 

 
 

 
 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

 

36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare) 
 

Bancă 
 

31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

        
Datorii        
Conturi curente și depozite de la bănci - 20.001 - - - - 
Datorii din administrarea activelor (capital și dobândă) - - - - - - 
Datorii către clienți    - - - 
Datorii subordonate - - - - - - 
Depozite ale conducerii 15.238 - - 20.896 - - 
Instrumente financiare derivate - - - - - - 
Alte datorii - - 5.066 - - - 

 
Total datorii 15.238 20.001 5.066 20.896 - - 

       

 

Bancă 
 

31 decembrie 2019 Până la 31 decembrie  2018 Până la 28 iunie 2018 

 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup 
Banca 
mamă 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup 
Banca 
mamă 

Entităţi  
din fostul 

Grup 

Fosta 
Bancă 
mama  

         

Venituri         
Dobânzi din credite 108 - - 163 - - (62) - 

Dobânzi din plasamente interbancare - - - - - - - 230 

Câștiguri nete aferente contracte swap - - - - - - - 12.180 
Venituri din comisioane din administrarea 

creditelor cesionate - - - - - - - 28.037 

Alte venituri din comisioane 3 - - 7 - - 14 - 
Venituri din tranzacționare (swap pe curs 

valutar) - - - - - - (1.728) - 

Dobândă credit subordonat - - - - - - 62 - 

Venituri din chirii - - - - - - 34 - 

 
Total venituri 111 - - 170 - - (1.680) 40.447 



 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 

 

 

36 TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare) 
 
Bancă 

 

 
31 decembrie 2019 Până la 31 decembrie  2018 Până la 28 iunie 2018 

 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Persoanele 
cheie din 

conducere 
Entităţi  

din Grup Banca mamă 

Entităţi  
din fostul 

Grup 
Fosta Bancă 

mama  

         
Cheltuieli         
Dobândă la depozitele 

clienților (205) (54) - (46) - - (219) - 
Dobândă la depozitele altor 

Bănci - - - - - - - (64) 

Dobândă la credite 
subordonate - - - - - - - (2.076) 

Cheltuieli cu salariile 
conducerii (32.102) - - (25.676) - - - - 

Comisioane şi cheltuieli cu 
servicii  
   executate de terţi - - - - - - (336) (1.123) 

Cheltuieli cu comisioanele - - - - - - - - 

Cheltuieli cu chiriile - - - - - - (3.403) - 

Alte cheltuieli de exploatare - - - - - - (150) - 

         

Total cheltuieli (32.306) (54) - (25.722) - - (4.108) (3.263) 

 



 

 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 
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37 TAXA PE ACTIVE 
 
OUG 19/2019 a intrat în vigoare începând cu exercițiul financiar 2019 și reglementează metoda de calcul a taxei pe 
active impuse instituțiilor bancare. 
 
Taxa pe active a fost eliminată în exercițiul financiar 2020. 
Modificările legislative stipulează plata taxei pe active de către bănci în funcție de cota de piață. 
 

Risc de piață  Impozit pe active 

< 1% 0,2% pe an  

≥ 1% 0,4% pe an  

 
Taxa depinde de atingerea următoarelor „praguri”: 
 

 Banca să înregistreze profit în timpul anului, 
 Creșterea portofoliilor de credite și scăderea ratelor dobânzii trebuie să fie sub nivelurile stabilite de 

ordonanță. 
 

Taxa pe active se aplică activelor financiare nete existente ale instituției de credit începând cu 
sfârșitul semestrului / anului pentru care se datorează taxa, din care sunt excluse următoarele active financiare: 
 
a. numerar; 

b. solduri nete de numerar la băncile centrale, excluzând expunerea din creditele neperformante; 

c. expunerea din creditele neperformante la valoare netă; 

d. instrumentele de datorie emise de administrațiile publice la valoare netă, excluzând expunerea din creditele 
neperformante; 

e. împrumuturile și avansurile acordate administrațiilor publice, la valoare netă, excluzând expunerea din creditele 
neperformante; 

f. împrumuturile acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental, garanțiile primite de la 
administrațiile publice centrale la valoare netă, excluzând expunerea din creditele neperformante; 

g. împrumuturile acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate, la valoare netă, excluzând expunerea din 
creditele neperformante; depozitele la instituțiile de credit, creanțele atașate și sumele de amortizat, la valoare 
netă, excluzând expunerea din creditele neperformante; conturile corespondente la instituțiile de credit și 
creanțele atașate la valoare netă, excluzând expunerea din creditele neperformante; tranzacțiile reverse repo și 
obligațiunile de vânzare/buy back, creanțe și sumele de amortizat, la valoare netă, excluzând expunerea din 
creditele neperformante. 

 
Taxa pe active se calculează la sfârșitul semestrului și la sfârșitul anului și devine scadent după cum urmează: 
 

 taxa pe active aferentă primului semestru – până la 25 august a anului pentru care este datorată; 
 taxa pe active aferentă întregului an (inclusiv rectificările pentru primul semestru) – până la 25 august a 

anului următor anului pentru care este datorată. 

 
Taxa pe active este acoperită de profitul contabil înregistrat de o instituție de credit înainte de 
deducerea taxei pe active, la sfârșitul semestrului / anului pentru care impozitul este datorat. Instituțiile de credit care 
înregistrează pierderi contabile înainte de calcularea impozitului pe active nu sunt supuse impozitării la sfârșitul 
semestrului / anului pentru care se datorează impozitul. 
 
La 31 decembrie 2019, Grupul și Banca au înregistrat cheltuiala cu taxa pe active pe baza soldului activelor financiare 
de la sfârșitul anului. Diferențele care depășesc sumele plătite și declarate până la 25 august 2019 pentru anul 2019 
vor fi plătite până la 25 august 2020 inclusiv. 
 
În anul 2019, taxa pe active pentru primul semestru în valoare de 4.622 mii lei aferenta Băncii, era datorată și plătită 
de către Bancă până la 25 august 2019 și, a fost rectificată în funcție de valoarea impozitului bancar determinată 
pentru anul încheiat 31 decembrie 2019. 
 
Cota de taxare aplicabilă pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 a fost de 0,4% pe an pentru First Bank SA și 0,4% 
pe an pentru Bank Leumi SA. 
 
Nivelul taxei pe active calculate pe baza rezultatelor la 31 decembrie 2019 este de 13.495 mii RON pentru Grup și de 
12.477 lei pentru Bancă. 
 
Diferențele rezultate din recalculare (comparativ cu taxa pe active deja plătită pentru primul semestru al anului 2019) 
vor fi plătite până la 25 august 2020. 



 

 

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE 

PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2019 

(toate sumele sunt exprimate în mii RON, dacă nu se specifică altfel) 
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38 EVENIMENTE ULTERIOARE 
 

Fuziunea dintre First Bank și Bank Leumi 
 
Fuziunea legală dintre First Bank S.A. și Bank Leumi Israel achiziționată de Bancă în 10 iulie 2019, a fost finalizată la 
30 aprilie 2020.  
 
Prin Decizia actionarilor Bancii, AGEA din 24 februarie 2020 și, conform proiectului de fuziune, la 30 aprilie 2020, Bank 
Leumi a încetat să existe, fiind dizolvată fără lichidare, urmată de radierea din Registrul Bancar păstrat de Banca 
Națională a României și respectiv din Registrul Comerțului. 
 
În conformitate cu decizia Consiliului de Administrație al Băncii din 21 februarie 2020, numărul total de acțiuni emise 
de către Bancă pentru acționarii minoritari ai Bank Leumi este de 2.324.400 de acțiuni. Acest număr a fost aprobat de 
Tribunalul București. Având în vedere valoarea nominală a acțiunilor Băncii, 0,1 RON/acțiune, valoarea cu care va fi 
majorat capitalul social al First Bank a fost de 232.440 RON. Prima de fuziune este soldul dintre valoarea aportului 
rezultat din fuziune și suma cu care a fost majorat capitalul social al First Bank (exclusiv în legătură cu acționarii 
minoritari). Conform calculului efectuat pe baza deciziei Consiliului de Administrație din 21 februarie 2020, a fost 
recunoscută o primă de fuziune negativă în valoare de 93.773 RON. 
 
Pandemia Covid-19 
 
La sfârșitul anului 2019, primele știri cu privire la COVID-19 (Coronavirus) au apărut din China. Situația la sfârșitul 
anului a fost că un număr limitat de cazuri de infecție cu un virus necunoscut au fost raportate la Organizația Mondială 
a Sănătății. În primele luni ale anului 2020 virusul s-a răspândit la nivel global, iar impactul său negativ a luat avânt.  
 
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 reprezintă 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 (de ex. Spania și Italia), 
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.  
 
Impactul economic mai larg al acestor evenimente include: 
 
- întreruperea operațiunilor comerciale și a activității economice în România, cu impact în cascadă, care afectează 

atât lanțurile de aprovizionare / producție, cât și lanțurile de vânzări; 

- întreruperi semnificative ale activităților din anumite sectoare cu un grad ridicat de dependență de un lanț de 
aprovizionare extern, precum și a întreprinderilor orientate spre export, cu un grad ridicat de dependență de 
piețele externe. Sectoarele afectate includ comerțul și transportul, călătoriile și turismul, divertismentul, 
producția, construcțiile, comerțul cu amănuntul, asigurările, educația și sectorul financiar; 

- scăderea semnificativă a cererii de bunuri și servicii neesențiale; 

- o creștere a incertitudinii economice, reflectată într-o volatilitate mai mare a prețurilor activelor și a ratelor de 
schimb. 

 
Guvernul României a anunțat alte măsuri pentru combaterea efectelor negative ale epidemiei COVID-19 asupra 
economiei. Acestea includ, printre altele: 
 
- șomaj tehnic acoperit de stat; 

- alte beneficii fiscale (se suspenda masurile de executare silita prin poprirea creantelor bugetare / nu se vor aplica 
penalități de întârziere); prelungirea termenelor din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind stimulentele fiscale; 

- amânare pentru o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, a plăților principalului și a 
dobânzilor pentru împrumuturi pentru persoane juridice și persoane fizice afectate de criză; 

- amânarea plății utilităților și chiriilor pentru operatorii economici care și-au întrerupt activitatea pe parcursul stării 
de urgență (Ordonanța Guvernului 37/2020 - OUG 37); 

- Programul de garantare guvernamentală sub umbrela FNGCIMM, pentru sprijinirea companiilor afectate de 
COVID-19. 

 
Pe baza informațiilor disponibile la data aprobării prezentelor situații financiare, conducerea a luat în considerare o 
serie de scenarii cu privire la dezvoltarea potențială a epidemiei și la impactul preconizat asupra entității și mediului de 
afaceri pe care Grupul îl operează, inclusiv măsurile deja luate de Guvernul României. 
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