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Bucurest1, Romania 
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1. Am auditat situatiile financiare ale FIRST BANKS.A. (,,Banca"), cu sediul social in ~os. Nicolae Titulescu 29~31, Sector 1, 

Bucure~ti, Romania, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala RO 7025592, care cuprind situatia pozitiei financiare la 
data de 31 decembrie 2020 ~i situatia contului de profit si pierdere si a alter elementele ale rezultatului global, situatia 
modific.3rilor capitalurilor proprii ~i situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data, precum }i un 
sumar al politicilor cantabile semnificative $i notele explicative. 

2. Situat111e financiare la 31 decembrie 2020 se identifica astfel: 

• 
• 

Total capitaluri proprii: 
Pierderea neta a exercitiului financiar: 

753.269 mii RON 

70.766 mii RON 

3. Tn opinia noastra, situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a sancii la 
data de 31 decembrie 2020, $i performanta sa financiara $i fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data 
respectiva, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana {,,IFRS") $i 
Ordinul B.3ncii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglement.3rilor cantabile conforme cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modific.3rile urmatoare (,,Ordinul 27/2010"). 

Baza pentru opinie 

4. Am desf.3$urat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA1'), Regulamentul LIE nr. 537 al 
Parlamentului }i al Consiliului European {in cele ce urmeaz.3 ,,Regulamentul'') $i Legea nr.162/2017 {,,Legea"). 
Responsabilit.3tile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabiliti3tile auditorului intr-un 
audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fat.3 de Banca, conform Codului Etic al Profesioni}tilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etic,3 pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice 
ca re sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, incl us iv Regulamentul $i Lege a, $i ne-am indeplinit 
responsabilit.3tile etice, conform acestor cerinte }i conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut 
sunt suficiente $i adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 

Aspectele cheie de audit 

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare 
important.3 pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fast abordate in contextul auditului 
situatiilor financiare in ansamblu $1 in formarea opiniei noastre asupra acestora }i nu oferim o opinie separata cu privire la 
aceste aspecte. 
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Natura ariei de interes Cum a abordat auditul nostru aspectul cheie de audit 

Deprecierea colectiva a creditelor ~i a avansurilor acordate 
clientilor 

Tn urma adoptarii IFRS 9 - lnstrumente financiare derivate {,,IFRS Pe baza evaluarii riscului $i a cuno$tintelor asupra industriei, cu 
9"), Banca inregistreaza pierderile din credite in functie de sprijinul expertilor no$tri in riscul de credit, am analizat 
pierderile preconizate din credite (ECL) pe o perioada de pana la deprecierea creditelor $i am evaluat metodologia aplicata in 
12 luni pentru expunerile pentru care riscul de credit nu a crescut determinarea deprecierii, precum $i ipotezele cheie si datele sursa 
semnificativ de la momentul acordarii, $i pe durata de viata a folosite de cc'itre Conducere conform descrierii aspectului cheie de 
creditului pentru expunerile care inregistreaza o cre$tere audit. 
semnificativa a riscului de credit, dupa cum se mentioneaza in 

Procedurile noastre au constat in: 
politica privind identificarea $i evaluarea deprecierii de la nota 2.15 
din situatiile financiare. • Testarea controalelor cheie privind: 

La 31 decembrie 2020, liniile cheie din situatiile financiare ale - asigurarea calitc'itii datelor sursa folosite in 
Bancii care au fast semnificativ afectate in urma adoptc'irii lFRS 9 dezvoltarea de judecc'iti profesionale $i a modelelor de 
sunt creditele $i avansurile acordate clientilor in valoare de calcul a ECL; 
3.712.201 mii RON {net de ECL aferente in valoare de 235.239 mii 

RON). - identificarea la timp a indiciilor de depreciere, inclusiv 

cre$terea semnificativa a riscului de credit; 
Banca exercitc'i un nivel semnificativ de judecata profesionala, 

folosind ipoteze subiective privind momentul inregistrc'irii $i - analiza performantei financiare a debitorilor $i 

valoarea care trebuie inregistrata drept ECL. Tntrucat stabilirea estimarea fluxurilor de numerar viitoare; 

provizioanelor corespunzc'itoare pentru depreciere pentru - procesele de guvernanta implementate pentru 
pierderile preconizate din credite aferente imprumuturilor $i modelele de depreciere colectiva, datele de intrare $i 
creantelor implica utilizarea de modele complexe (care depind, in ajustc'irile cu provizioane suplimentare, revizuirea ECL 
general, de elemente IT) precum $i un nivel semnificativ de $i aprobarea ajustarilor post~modelare. 
judecata din partea Conducerii, procesul de evaluare a pierderilor 

preconizate din credite poate fi supus subiectivitc'itii conducerii. • Obtinerea $i analizarea informatiilor care sustin ipotezele 

Tntrucat creditele $i creantele constituie o parte semnificativc'i din folosite in: 

activele Bc'incii, $i datoritc'i semnificatiei judecc'itilor profesionale 
dezvoltarea modelelor de calcul al parametrilor cheie 

aplicate de Conducere in clasificarea creditelor $i a creantelor in -
diverse stadii stipulate de IFRS 9 $i in stabilirea cerintelor de 

de rise {probabilitate de nerambursare pe 12 luni, 

depreciere corespunzatoare, aceasta arie de audit este considerata 
probabilitate de nerambursare pe durata vietii $i 

un aspect cheie de audit. 
pierderea in caz de nerambursare), inclusiv 

procedurile privind calitatea datelor sursa; 

Ariile cheie ale judecc'itii profesionale exercitate de cc'itre 
dezvoltarea modelelor privind pierderile preconizate 

Conducere au inclus: 
-

din credite; 

• utilizarea datelor istorice pentru stabilirea parametrilor 

de rise; - dezvoltarea $i caracterul adecvat al alodrii pe stadii $i 
al criteriilor folosite pentru stabilirea cre$terii 

• interpretarea cerintelor de stabilire a deprecierii semnificative a riscului de credit, inclusiv impactul 

creantelor prin aplicarea IFRS 9, care se reflecta in COVID~19 $i alocarea expunerilor cu moratoriu 

modelul de calcul al pierderilor din credit preconizate; a cord at; 

• ipotezele folosite in modelele de calcul al pierderilor - dezvoltarea modelelor care sa reflecte impactul 

preconizate din credit pentru evaluarea riscului de credit eventual al conditiilor economice viitoare in calculul 

aferent expunerii $i fluxurilor de numerar viitoare ECL, inclusiv impactul COVID-19; 

a$teptate de la clienti; - ajustc'irile post-modelare pentru anumite portofolii cu 

• identificarea la timp a expunerilor cu o cre$tere rise crescut, surprinse in modelul pierderilor 

semnificativa a riscului de credit $i de deteriorare a preconizate din credite. Tn ceea ce prive$te parametrii 

calitatii creditului; macroeconomici, am evaluat analiza intocmitc'i de 

conducerea Bancii asupra necesitc'itii de a ajusta 
• nivelul ridicat de incertitudine $i nivelul de subiectivitate manual parametrii macroeconomici $i de alta natura 

a judecc'itii Conducerii cu privire la raportarea financiara din modelul lFRS 9 astfel incat sa reflecte in mod fidel 
aferenta anului 2020 ca urmare a pandemiei de COVID- nivelul estimat al nerambursc'irilor $i al 
19. recuperabilitatii creditelor pe viitor. Am testat daca 

• eventualul impact asupra ipotezelor folosite, cre$terilor 
ajustc'irile calitative ale modelului sunt complete, 

riscului de credit ~i deprecierilor, $i fluxurilor de 
adecvate $i valabile $i am evaluat modificc'irile cheie 

numerar viitoare ca urmare a conditiilor socio-
care au avut lac in portofoliile cu rise crescut 

economice impuse de criza COVID-19, inclusiv comparativ cu anul trecut cu privire la standardele din 

moratoriul public $i alte evenimente; industrie $i datele istorice; 

evaluarea informatiilor prospective, inclusiv a impactului - evaluarea adecvc'irii analizei $i ajustc'irilor efectuate de • 
pandemiei COVlD-19. 

Conducere, rezultate din impactul crizei COVID-19 

asupra tuturor aspectelor ce tin de estimarea 
pierderilor preconizate din credite. 
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Natura ariei de interes 

Deprecierea colectiva a creditelor ~i a avansurilor acordate 
clientilor 

Recunoa$terea veniturilor din dobilnzi $i comisioane 

Facem referire la notele 26 $i 27 din situatiile financiare. 

Pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2020, veniturile din 
dobanzi sunt in valoare de 305.137 mii RON, iar veniturile din 
comisioane sunt in valoare de 98.377 mii RON, provenind in 
principal din creditele acordate clientilor. Aceste venituri sunt 
principalii contribuitori la venitul din exploatare al sancii, 

influentand profitabilitatea acesteia. 

Tn timp ce veniturile din dobanzi se recunosc pe durata de viata 
estimata a instrumentului financiar folosind rata efectiv.3 a 
dobanzii, recunoa$terea veniturilor din comisioane depinde de 
natura comisioanelor, dupa cum urmeaza: 

• 

• 

• 

comisioane care pot fi atribuite direct instrumentului 
financiar fac parte din rata efectiva a dobanzii $i se 
recunosc pe durata de viata estimata a instrumentului 
respectiv, fond prezentate ca venituri din dobanzi. 

comisioanele pentru serviciile furnizate sunt 
recunoscute cand serviciul este furnizat $i sunt 
prezentate ca venituri din comisioane. 

comisioanele pentru indeplinirea unui act sunt 
recunoscute la finalizarea actului $i sunt prezentate ca 
venituri din comisioane. 

Specificul recunoa$terii veniturilor, volumul mare de tranzactii 
individuale mici care depind de calitatea datelor aferente 
dobanzilor $i comisioanelor $i de solutiile informatice pentru a le 
lnregistra, fac ca acest aspect sa constituie un aspect cheie de 

audit. 
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Cum a abordat auditul nostru aspectul cheie de audit 

Pentru toate procedurile de mai sus, am implicat speciali,:;ti in 
riscul de credit care au analizat modul de dezvoltare a modelului 
ECL, modelele prospective ,:;i codul sursa pentru a testa daca 
acestea reflecta in mod adecvat politicile ,:;i metodologiile Bclncii. 

• Verificarea implementc:irii corespunzatoare a noii 
metodologii de calcul ECL in sistemele informatice de calcul, 
inclusiv: 

• testarea controalelor informatice generale privind sursele 
de date ,:;i calculele ECL; 

• evaluarea pe baza de e,:;antion a calit.3tii creditelor ,:;i a 
aloc.3rii pe stadii; 

• testarea pe baza de e,:;antion a calculelor ECL. 

Am testat controalele interne cheie $i ne-am concentrat asupra: 

• 

• 

• 

• 

datelor privind dobanzile/comisioanele aferente 

creditelor $i depozitelor clientilor; 

lnregistrarii/modific.3rii comisioanelor $i ratelor 
dobanzii; 

supravegherii $i controlului conducerii asupra 
veniturilor din dobanzi si comisioane, inclusiv asupra 
monitoriz.3rii bugetului; 

controalelor informatice referitoare la drepturile de 
acces $i managementul schimbi3rilor In controalele 
automatizate relevante, impreuna cu speciali$tii no$tri 
In IT. 

De asemenea, am efectuat urmatoarele proceduri cu privire la 
recunoa$terea dobanzilor $i a comisioanelor: 

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

• 

• 

comisioanelor care sunt identificate ca atribuibile 
direct instrumentului financiar $i care fac parte din 
rata efectiva a dobanzii; 

comisioanelor care nu sunt identificate ca atribuibile 
direct instrumentului financiar. 

- Am evaluat daca datele folosite pentru calculul veniturilor din 
dobanzi $i din comisioane sunt complete $i corecte. 

- Am evaluat formula matematic.3 folosit.3 pentru recunoa$terea 
dobanzii aplicabile pe durata de viata estimata a creditului. 

- Am evaluat veniturile din dobanzi $i comisioane dezvoltandu-ne 
propria a$teptare asupra veniturilor $i am comparat-o cu 
rezultatele efective ale B.3ncii. 
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Alte informatii - Raportul administratorilor 

6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea ~i prezentarea altar informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul 
administratorilor, care include ~i declaratia nefinanciara, dar nu cuprind situatiile financiare ~i raportul auditorului cu privire la 
acestea. 

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera ~i aceste alte informatii ~i cu exceptia cazului in care se 
mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

in legi3tura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra 
este sa citim acele alte informatii ~i, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente 
cu situatiile financiare, sau cu cuno$tintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate 
semnificativ. 

fn ceea ce prive$te Raportul administratorilor (,,Raportul Administratorilor"), am citit $i raportam daca acesta a fostintocmit, 
in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, articolele 12-16. 

in baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfa$urate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra: 

a) lnformatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fast intocmite 
situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare; 

b) Raportul Administratorilor, a fostintocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Bancii 
Nationale a Romaniei nr. 27/2010, articolele 12-16; 

fn plus, in baza cuno$tintelor $i intelegerii noastre cu privire la Banca $i la mediul acesteia dobandite in cursul auditului 
situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam dad am 
identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 

Responsabilitatile conducerii ~i ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare 

7. Conducerea este responsabila pentru intocmirea $i prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu Ordinul 
27 /2010 $i pentru acel control intern pe care conducerea ii considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii 
financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

8. fn intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii Bancii de a-$i continua 
activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii $i utilizand contabilitatea pe baza 
continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Banca sau sa opreasca 
operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora. 

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Bancii. 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor finandare 

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, 
sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum $i in emiterea unui raport al auditorului 
care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridlcat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca 
un audit desfa$urat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit va detecta intotdeauna o denaturare 
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare $i sunt considerate semnificative 
daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale 
utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare. 

11. Ca pa rte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exerciti3m rationamentul profesional $i 
mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• ldentificam ~i evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare 1 cauzata fie de frauda, fie de eroare, 
proiectam $i executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri $i obtinem probe de audit suficiente $i 
adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate 
de frauda este mai ridicat decat eel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 
poate presupune intelegeri secrete, fats, omisiuni intentionate, declaratii false $i evitarea controlului intern. 

• intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, 
dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficaciti3tii controlului intern al Bancii. 

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor cantabile utilizate $i caracterul rezonabil al estimarilor cantabile ~i al 
prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 
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Deloitte. 
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii 

activitatii ~i determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la 
evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Bancii de a-$i continua activitatea. 
fn cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului 
asupra prezentarilor aferente din situatii le financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sane 
modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu 
toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Banca sa nu i~i mai desfa$oare activitatea in baza 
principiului continuitatii activitatii. 

• Evaluam prezentarea, structura $i continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, ~i 
masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile $i evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea 
fidela. 

12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata $i programarea in timp a auditului, 
precum $i principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale contro lulu i intern, pe care le 
identificam pe parcursul auditului. 

13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele etice relevante privind 
independenta $i ca le-am comunicat toate relatii le $i alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne 
afecteaza independenta $i, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente. 

14. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante 
pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta $i care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem 
aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a 
aspectului sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, determinam ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul 
nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depa$ite de consecintele negative ale 
acestei comunicari. 

Raport cu privire la alte dispozilii legale ~i de reglementare 

Cerinte privind auditul entitcitilor de interes public 

15. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 06.05.2020 sa auditam situatiile financiare ale FIRST BANKS.A. 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 4 ani, 
acoperind exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pana la 31 decembrie 2020. 

Confirmam ca: 

• Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Bancii, pe care I-am 
emis in aceea~i data in care am emis $i acest raport. De asemenea, in desfa$urarea auditului nostru, ne-am pastrat 
independenta fata de Banca. 

• Nu au fost furnizate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537 /2014. 

Directorul de misiune al auditului pentru cares-a intocmit acest raport al auditorului independent este Claudiu Ghiurluc. 

'---" 

r ,n Registrul public electronic al ouditorilor 
ari ~i firmelor de audit cu nr. AF 3113 

DELOITTE AUDIT S.R.L. 

Tnregistrata fn Registrul public electronic al auditorilor 
financiari ~i firmelor de audit cu nr. FA 25 

Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 $i 100-102, 
etajul 8 $i etaju l 9, Sector 1 
Bucure$ti, Romania 
29 aprilie 2021 

5 

Autoritateil Pentru Supravegherea Publica a 
Activitatii de Audit St.ttutar (ASPAAS) 

Auditor financiar: Ghiurluc Claudiu 

Ragi,tru Public Electronic: AF3113 

Autoritatea Pentru Supravegherea Publica a 
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) 

Auditor financiar: Deloitte Audit S.R.L. 

· Registru Public Electronic: FA25 



FIRSTBANK 
SITUAJIA POZITIEI FINANCIARE 

31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

Nota 

Active 
Numerar ~i disponibilitati la Banca Centrala 4, 5 
Active financiare derivate 11 
Alte active financiare recunoscute la valoarea justa prin contul de 

profit sau pierdere 6 
Credite ~i avansuri acordate bancilor 7 
lnvestitii ,n instrumente de datorie 9 
Credite ~i avansuri acordate clientilor 8, 33 
Creante cu clauza de rascumparare 10 
lnvestitii imobiliare 12 
Avansuri privind impozitul pe profit cu rent 32 
Alte active fiscale 33.8 
Alte active financiare 16.1 
Alte active nefinanciare 16.2 
lmobilizari necorporale 15 
lmobilizari corporale 13 

Active aferente dreptului de utilizare 14 
Active reposedate 17 

Total active 

Datorii 
Datorii din instrumente financiare derivate 
Depozite de la banci 
Depozite de la clienti 
Datorii subordonate 
Datorii din contractele de leasing 
Alte datorii financiare 
Provizioane pentru riscuri ~i cheltuieli 
Datorii cu impozitul pe venit amanat* 
Alte datorii nefinanciare 

Total datorii 

Capitaluri proprii 
Capital social 
Prime de emisiune 
(Pierdere cumulata) / Rezultat reportat 
Alte rezerve 
lnterese care nu controleaza 

Total capitaluri proprii 

Total datorii ~i capitaluri proprii 

• Jnformatiile comparative ou Jost retratate conform descrierii de la nota 2.4. 

11 
18 
19 
22 
14 

20.1 
21 
32 

20.2 

24 

25 
2.1. 

31 decembrie 2020 

811.868 
72 

1 
586.926 

1.826.225 
3.712.201 

29.220 
6.019 

42.444 
96.762 
11.990 
49.607 
25.433 
90.056 
20.996 

7.309.820 

11.665 
637.283 

5.477.529 
194.898 

90.217 
44.204 
65.017 

5.500 
30.238 

6.556.551 

1.246.880 
(94) 

(613.061) 
119.544 

753.269 

7.309.820 

11 decembrie 2019 

812.005 
8 

1 
437.824 

1.766.488 
4.095.022 

50.823 
30.948 
7.443 

41.717 
105.517 

17.930 
54.884 
27.090 

136.203 
29.085 

7.612.988 

2.821 
584.156 

5.713.698 
191.326 
135.224 
49.291 
55.752 
17.331 
44.758 

6.794.357 

1.246.647 

(539.677) 
111.522 

139 

818.631 

7.612.988 

Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie la data de 29 aprilie 2021 ~i semnate ,n numele acestuia de 
catre: 

Director se\:tor Financiar 

\ 
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FIRSTBANK 
SITUAJIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE $1 A AL TOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 

LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

31 decembrie 31 decembrie 
Nota 2020 2019 

Venituri din dobanzi $i asimilate 305.137 323.864 
Cheltu ieli cu dobanzile $i asimilate {71.183) (79.675) 

Venituri nete din dobanzi 26 233.954 244.189 

Venituri /(cheltu ieli) nete din reluarea deprecierii creditelor 33.1 {43,990) 29.975 

Venituri nete din dobanzi dupa pierderile nete din deprecierea 
creditelor 184.964 274.163 

Venitu ri din comisioane $i speze 98.377 115.415 
Cheltuieli cu comisioane $i speze (20.459) (21.737) 

Venituri nete din comisioane ~i speze 27 77.918 93.678 

Venituri nete din tranzactionarea in valuta 29 27.651 27.188 
Venituri nete din instrumente financiare derivate 28 (6.098) 2.904 
Venituri nete din vanzarea instrumentelor financiare evaluate la 
valoarea j usta prin alte elemente ale rezultatului global 25 242 5.980 
Venituri nete din t ranzactionare 265 
Venituri nete din evaluarea investitiilor imobiliare la va loarea 

{1.728) 141 
justa 12 
Alte venituri operationale 30 15.424 24.388 
Cheltuie li administrative $i alte cheltuieli operationale 31 {388.082) {405.085) 
Venituri din vanzarea activelor reposedate din contracte de 
credite executate* 17 1.797 2.623 
Ca$tig din achizitia filialei 2.32 112.687 

Profit/ (Pierdere) inainte de impozitul pe profit (82.912) 138.932 

(Cheltuiala)/Venitul cu impozitul pe profit 32 12.146 (20.102) 

Profit/ (Pierdere) aferent(a) perioadei (70.766} 118.830 
• lnformotiile comparative au Jost retratate conform descrierii de la noto 2.4. 
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FIRSTBANK 
SITUAJIA CONTULUI DE PROFIT SAU PIERDERE $1 A AL TOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 

LA 31 DECEMBRIE 2020 
(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

Note 

Alte elemente ale rezultatului global 

Elemente care pot fi reclasificate ulterior fn profit sau pierdere: 

lnstrumente de datorie evaluate la valoarea justa prin alte 
elemente ale rezultatului global: 25 

Ca~tiguri minus pierderi in timpul anului 25 
Ca~tiguri minus pierderi transferat in contul de profit ~i pierdere 

la cedare 25 
lmpozit pe profit inregistrat direct in rezultatul global 32 

Total rezultat global aferent perioadei 

Total rezultat global aferent perioadei atribuibil: 
Detinatorilor de capitaluri proprii ai Bancii 
lntereselor minoritare 

31 decembrie 
2020 

9.458 

11.494 

(242) 
(1.794) 

(61.308) 

(61.308) 

31 decembrie 
2019 

8.871 

16.455 

(5.980) 
(1.604) 

127.701 

127.697 
4 

Situatiile financiare au fest aprobate de Consiliu l de Administratie la data de 29 aprilie 2021 ~i semnate in numele acestuia de 
catre: 

Pre~edinte Director Sector Financiar 
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Sold la 1 ianuarie 2020 

Rezultat global total 

Pierdere aferenta exercitiului financiar cu rent 
Alte elemente ale rezultatului global 
Distribuiri la rezerve legale 
Combinari de intreprinderi 

Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat 

Rezultatul global total 

Tranzaqii cu actionarii 

Majorarea capitalului social 

Total contribulii ~i distribuiri 

Sold la 31 decembrie 2020 

FIRSTBANK 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

Nota 

2.31 

Capital 

social 

1.246.647 

233 

233 

1.246.880 

Prime de 
emisiune 

{94) 

{94) 

{94) 

Rezerva din 
reevaluare 

pentru titluri 
evaluate la 

valoare justa 
prin alte 

elemente ale 
rezultatului 

,ilobal 

4.795 

9.458 

{443) 

9.015 

13.810 

Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie la data de 29 aprilie 2021 ~i semnate in numele acestuia de catre: 

H 
Pre~edinte 

l 
loana lacd,beanu 
Director Sector Financiar 

9 

Alte 
rezerve 

106.727 

(993) 

{993) 

105.734 

Rezultat 

-..!!e_O rtat 

(539.677) 

(70.766) 

{2.618) 

(73.3841_ 

(613.061) 

lnterese 
minoritare Total 

139 818.631 

(70.766) 
9.458 

(139) {4.054) 

(139) (65.362) 

753.269 



Sold la 1 ianuarie 2019 

Rezultat global total 
Profit aferent exercitiului financiar curent 
Alte elemente ale rezultatu lui global 
Distribuiri la rezerve legale 
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat 

Rezultatul global total 

Tranzactii cu aqionarii 
Majorarea capitalului social 

Total contributii ~i distribuiri 

Achizitie filiala 

Sold la 31 decembrie 2020 

FiRSTBANK 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

Rezerva din 
reevaluare 

pentru titluri 
evaluate la 

Nota valoare justa 
prin alte 

Capital Prime de 
elemente ale 

rezultatului Alte 
social emisiune .9.lobal rezerve 

1.163.834 (4.075) 104.654) 

8.870 
2.075 

(2) 

8.870 2.073 

82.813 

82.813 

1.246.647 4.795 106.727 

Situatiile financiare au fost a probate de Consiliul de Administratie la data de 29 aprilie 2021 ~i semnate in numele acestuia de catre: 

V 
lekooper 

Director Sector Financiar 

10 

Total 

Rezultat lnterese 
reportat minoritare 

(656.430) 607.983 

118.827 118.827 
1 8.871 

(2.075) 
2 

116.754 4 127.701 

82.813 

82.813 

135 135 

539.676 139 818.632 



FIRSTBANK 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare: 
Dobanzi incasate 
Dobanzi platite 
Comisioane $i speze incasate 
Comisioane $i speze platite 
Venituri din tranzactionarea titlurilor 
Venituri obtinute din instrumente financiare derivate 
Venituri obtinute din tranzactionarea in valuta 
Venituri obtinute din investitii 
Alte venituri / (cheltuieli) operationale 
Vanzari de credite $i recuperari din credite scoase in afara bilantului 
Plati in numerar catre angajati 
Plati in numerar catre furnizori 
lmpozit pe venit (platit)/incasat 

Fluxuri de numerar din activitati 
de exploatare inainte de modificarile activelor $i datoriilor 

Modificiiri ale active/or de exploatare: 
(Cre$terea)/Descre$terea creditelor $i avansurilor acordate bancilor 
(Cre$terea)/Descre$terea creditelor $i avansurilor acordate clientelei 
(Cre$terea)/Descre$terea valorilor mobiliare tranzactionate 
(Cre$terea)/Descre$terea altor active 

Total modificari ale activelor de exploatare 

Modificiiri ale datoriilor de exploatare: 

(Descre$terea)/Cre$terea depozitelor de la alte banci 
(Descre$terea)/Cre$terea depozitelor clientelei 
(Descre$terea) Cre$terea altor datorii 

Total modificari ale datoriilor de exploatare 

Numerar net generat de/ (folosit in) activitatea de exploatare 

11 

Nota 
31 decembrie 

2020 

217.894 
(64.083) 
104.327 
(20.459) 

2.682 
14.936 

242 
2.657 

37.676 
(157.473) 
(133.806) 

4.594 

(10.235) 
325.392 

28.399 

343.557 

52.562 
(231.232) 

(12.132) 

(190.802) 

157.349 

31 decembrie 
2019 

281.096 
(65.909) 
109.669 
(21.737) 

265 
6.100 

13.839 
5.980 

(71.799) 
63.084 

(147,772) 
(138.578) 

34.236 

(8.955) 
328.692 

(110.755) 

208.983 

(328.901) 
(207.335) 

12.427 

(523.809) 

(280.590) 



FIRSTBANK 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

31 decembrie 

Note 2020 

Flux de numerar din activitatea de investitii: 
Achizitii de titluri de investitii 10 (773.088} 

Achizitii de participatii 10 

Ca$tiguri din vanzarea titlurilor de investitii 10 776.326 

Dobanzi 7ncasate din titluri 10 66.536 

Ca$tiguri din vanzarea imobilizarilor corpora le $i necorporale 14, 15 272 

Achizitii de imobilizari corporale $i necorporale 14, 15 (26.869} 

Numerar net din/(folosit 7n) activitatea de investitii 43.177 

Flux de numerar din activitatea de finantare : 
Trageri din 7mprumuturi 
Rambursare de 7mprumuturi 
le$iri de numerar din dobanzi din 7mprumuturi (11.408} 

Plati datorii de leasing (45.007) 

Majorare capital social 233 

Numerar net din/(folosit 7n) activitatea de finantare {56.182) 

(Descre$terea) / Cre$terea neta a numerarului $i echivalentelor de 

numerar 144.345 

Cre$terea numerarului $i echivalentelor de numerar la achizitia Bank 

Leumi 

Numerar $i echivalent de numerar la 1 ianuarie 4 1.182.547 

Numerar $i echivalent de numerar la 31 decembrie 4 1.326.892 

31 decembrie 
2019 

(1.205.557} 
(90.545) 

1.276.938 
42.269 

107.265 
(34.523} 

95.847 

(11.997) 
(48.296} 

82.813 

22.520 

(162.222) 

368.759 

976.012 

1.182.548 

Situatiile financiare au fost a probate de Consiliul de Administratie la data de 29 aprilie 2021 $i semnate 7n numele acestuia de 

catre: 

Hendri s Charles Hubertus P ardekooper 

Pre~edinte 

12 

Director seJtor Financiar 



FIRSTBANK 
NOTE LASITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate i n mii RON, daca nu se specifica altfel) 

1 ENTITATEA RAPORTOARE 

First Bank S.A. (,,Banca") este inregistrata in Romania din anul 1995 ca societate pe actiuni $i este autorizata de Banca Nationala 
a Romaniei sa desfii$oare activitati bancare. Situatiile financiare cuprind situatiile financiare ale First Bank S.A. pentru anul 
incheiat la 31 decembrie 2020 $i situatiile financiare consolidate comparative ale Grupului First Bank (,,Grupul"). Grupul este 
format la 31 decembrie 2019 din First Bank ca societate-mama $i fil iala Bank Leumi Romania S.A. Fuziunea prin absorptie a 
Bank Leumi S.A. a intrat in vigoare in data de 30 aprilie 2020, data stabilita in Proiectul de Fuziune $i aprobata de aqionarii 
Bancii in AGEA din 24 februarie 2020. 

Banca ofera servicii bancare de retail $i comerciale companiilor $i persoanelor fizice. Acestea includ: deschidere de conturi, 
atragerea de depozite, plati interne $i internationale, tranzactii valutare, finanta rea capitalulu i de lucru, facilitati pe termen 
mediu $i lung, imprumuturi catre persoane fizice, garantii bancare $i acredit ive. Tn plus, First Bank ofera servicii de administrare 
a portofoliului de credite. Tn prezent, Banca administreaza imprumuturile catre persoanele f izice $i ju rid ice pentru doi creditori 
importanti din Grecia. 

Banca opereaza prin sediul din Bucure$ti $i o retea de 56 sucursale $i agentii (31 decembrie 2019: 59) din tara. La 31 decembrie 
2020, Banca avea 1.061 de angajati (31 decembrie 2019: 955). 

Sediul social al Bancii este situat in ~os. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Bucure$ti, Sector 1, Romania. 

First Bank este controlata direct de JCF IV Tiger Holdings S.a r.l. (Luxemburg), cu sediul social in rue Guillaume Kroll nr.S L-1882 
Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg. 

Pana la 28 iunie 2018, Banca a facut parte din Grupul Piraeus Bank (Piraeus Bank S.A., Grecia), listat la Bursa de Valeri din 
Atena, cu sediul social in Amerikis Str, nr. 4, 10 364 Atena, Grecia. 

Tn data de 21 decembrie 2017, a fost semnat un acord de vanzare-cumparare a actiunilor Grupului Piraeus Bank in First Bank 
S.A. (fosta Piraeus Bank Romania) intre Piraeus Bank S.A. $i J.C. Flowers & Co (99,99973%). 

La 28 iunie 2018, J.C. Flowers & Co. a finalizat procesul de achizitie a First Bank S.A., dupa ce a primit aprobarile necesare de la 
Banca Nationala a Romaniei. 

Tn octombrie 2018, Banca $i-a schimbat numele din Piraeus Bank Romania S.A. in First Bank S.A. 

J.C. Flowers & Co. este o companie de investitii private dedicata investitiilor la nivel global in industria serviciilor financiare. 
Tnfiintata in 1998, compania a investit mai mult de 15 miliarde de dolari in 53 de companii din 18 tari, intr-o serie de sub
sectoare ale industriei, printre care domeniul bancar, domeniul asigurarilor $i reasigurarilor, in firme de valori mobiliare, 
finante de specialitate $i gestionarea serviciilor $i a activelor.Cu mai mult de 6 miliarde USO de active in administrare, J.C. 
Flowers & Co. are birouri in New York $i Londra. 

Actionariatul Bancii este prezentat mai jos: 

JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l 
Persoane fizice 

Total 
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31 decembrie 2020 

99,98051% 
0,01949% 

100,00% 

31 decembrie 2019 

99,99995% 
0,00005% 

100,00% 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE 

2.1 Bazele intocmirii situatiilor financiare 

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare 

Situati ile financiare ale Bancii au fostintocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara a~a cum 
au fost acestea adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") ~i Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare (,,Ordinul 27/2010 al BNR") in temeiul conventiei costu lui istoric modificat prin reevaluarea investitiilor 
disponibile in vederea vanzarii (prin alte elemente ale rezultatului global), a titlurilor de tranzactionare ~i tranzactiilor cu 
instrumente financiare derivate evaluate la valoarea justa prin contul de profit ~i pierdere. Principalele politici cantabile 
adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent pentru 
toate perioadele prezentate, daca nu este mentionat altfel. 

Situati ile financiare cuprind situatiile financiare ale First Bank S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020 $i situatiile 
financiare consolidate comparative ale First Bank SA $i ale filialei sale, Bank Leumi S.A., achizitionata de Banca in 10 iulie 2019. 
Situatiile financiare la 31 decembrie 2019 contin rezultatele operatiunilor First Bank pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 
decembrie 2019 $i profitul $i pierderea $i fluxurile de trezorerie ale Bank Leumi pentru perioada de 6 luni incheiata la 31 
decembrie 2019. 

Procesul de fuziune prin absorbtie a Bank Leumi S.A. a intrat in vigoare la 30 aprilie 2020, data stabilita in proiectul de fuziune 
$i aprobata de catre aqionarii Bancii prin hotararea AGEA din 24 februarie 2020. 

b) Bazele consolidarii 

La 10 iulie 2019, First Bank a achizitionat o investitie in capitalurile proprii ale Bank Leumi reprezentand 99,9335% din capitalul 
sau social. First Bank a ales ca data achizitiei sa fie inceputul lunii datei efective de achizitie (1 iulie 2019). 

Grupul aplica prevederile IFRS 10 Situatii financiare consolidate, prin urmare, Filiala este inclusa in consolidare incepand de la 
data transferu lui controlului catre Grup, respectiv data achizitiei, 1 iulie 2019). 

Tn situatiile financiare la 31 decembrie 2019, Grupul a aplicat cerintele IFRS 10 Situatii financiare consolidate. Prin urmare, 
filiala este inclusa in consolidare incepand cu data la care controlul a fost transferat catre Grup, respectiv la data achizitiei, 1 
iulie 2019. 

Tn situatiile financiare consolidate intocmite dupa achizitia controlului in Bank Leumi, First Bank aplica dispozitiile IFRS 3 
,,Combinari de intreprinderi", care contine principiile care trebuie aplicate de catre cumparator atunci cand recunoa$te $i 
evalueaza activele identificabile dobandite $i datoriile asumate ca pa rte a unei combinari de intreprinderi: 

i) Principiul recunoa$terii consta in aceea ca activele identificabile dobandite $i datoriile asumate sunt recunoscute 
separat de fondul comercial la data achizitiei. 

ii) Principiul de evaluare consta in aceea ca activele identificabile dobandite $i datoriile asumate ca parte a unei combinari 
de intreprinderi sunt evaluate la valoarea justa la data achizitiei. 

iii) First Bank inregistreaza achizitia Bank Leumi in situatiile financiare consolidate prin aplicarea metodei de achizitie. 
Astfel, consolidarea este efectuata pe baza urmatoarelor principii: 

1. Activele $i datorii le Bancii $i ale fi lialei sale sunt agregate in situatia financiara consolidata - adica 100% din 
activele $i datoriile Bancii evaluate la valoarea lor contabila $i 100% din activele $i datoriile Bank Leumi evaluate 
la valoarea lor justa, in conformitate cu IFRS 3; 

2. lmobilizarile necorporale identificabile obtinute sunt recunoscute in situatiile financiare consolidate, separat de 
ca$tigu l din achizitia filialei rezultat la data achizitiei. 

3. Ca$tigul din achizitia fil ialei care rezulta din consolidare este calculat in conformitate cu IFRS 3. 
4. Activele $i / sau datoriile cu impozitul amanat sunt recunoscute in situatiile financiare consolidate, luand in 

considerare impactul ajustarilor la valoarea justa $i al imobilizarilor necorporale recunoscute. Tn plus, beneficiile 
fiscale care rezulta din pierderile fiscale reportate ale filialei care nu au fost recunoscute anterior de catre filiala 
sunt recunoscute in situatiile financiare consolidate daca Banca are profituri impozabile viitoare, pentru care se 
poate aplica beneficiul fiscal nerecunoscut. 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.1 Bazele intocmirii situatiilor financiare (continuare) 

b) Bazele consolidarii (continuare) 

5. Soldurile $i tranzactiile intra-grup $i profiturile nerealizate rezultate sunt eliminate integral. 

6. lnteresele care nu controleaza sunt determinate ca ponderea proportionala din valoarea justa a activelor nete 
ale Bank Leumi detinute de actionarii minoritari. 

7. Rezervele pre-achizitie sau rezultatul reportat ale/al Bank Leumi nu sunt consolidate; rezultatul reportat $i 
rezervele consolidate cuprind numai rezultatul reportat $i rezervele First Bank $i Ca$tigurile $i rezultatul reportat 
~i rezervele post-achizitie ale Bank Leumi. 

Situatiile financiare la 31 decembrie 2020 contin rezultatele operatiunilor First Bank pentru perioada de 12 luni care se incheie 
la 31 decembrie 2020 $i profitul $i pierderea $i fluxurile de numerar ale Bank Leumi pentru perioada cuprinsa pana data efectiva 
a fuziunii, 30 aprilie 2020. 

2.2 Moneda functionala ~i de prezentare 

a) Moneda functionala ~i de prezentare 

Moneda funqionala a Bancii este moneda mediului economic in care aceasta opereaza. Situatiile financiare sunt prezentate 
in lei romane§ti {,,RON"), moneda functionala §i de prezentare a Bancii, rotunjita la cea mai apropiata zecimala, cu exceptia 
cazului in care se mentioneaza altfel. 

b) Tranzactii ~i solduri 

Tranzactiile in moneda straina sunt transformate in moneda functionala la ratele de schimb valabile la data tranzactiilor. 
Diferentele de curs rezultate din incheierea acestor tranzaqii exprimate in moneda straina sunt evidentiate in contul de profit 
§i pierdere la data tranzactiilor folosind rata cursului de schimb de la acea data. 

Activele §i datoriile monetare exprimate in moneda straina sunt prezentate in RON la data bilantului contabil. La 31 decembrie 
2020 rata cursului de schimb folosit pentru conversia soldurilor in valuta era EUR 1 = RON 4.8694 (31 decembrie 2019: EUR 1 
= RON 4.7793), USD 1 = RON 3.9660 (31 decembrie 2019: USD 1 = RON 4.2608) $i CHF 1 = RON 4.4997 (31 decembrie 2019: 
CHF 1 = RON 4.4033). 

Ca§tigurile sau pierderile rezu ltate din conversia activelor §i datoriilor monetare in valuta sunt reflectate in contul de profit §i 
pierdere al anului. Modificarile valorii juste ale va lorilor mobiliare monetare exprimate in moneda straina, clasificate la valoare 
justa prin alte elemente ale rezultatului global/ca fiind disponibile pentru vanzare sunt analizate comparand diferentele de 
conversie rezultate din modificarea costului amortizat al valorii mobiliare cu alte modificari privind valoarea contabila a valorii 
mobiliare respective. Diferentele de conversie aferente elementelor nemonetare, cum ar fi instrumentele de capitaluri proprii 
clasificate ca fiind active financiare disponibile pentru vanzare, sunt incluse in rezerve din reevaluare la valoarea justa §i 
prezentate in alte elemente ale rezultatului global. 

2.3 Utilizarea de estimari ~i rationamente 

lntocmirea situatiilor financiare in conformitate cu prevederile IFRS impune folosirea unor estimari cantabile semnificative. De 
asemenea, conducerea trebuie sa foloseasca rationamentul profesional in procesu l de aplicare a politicilor cantabile ale Bancii. 
Ariile care presupun un grad mai mare de rationament sau complexitate sau ariile in care ipotezele §i estimarile sunt 
semnificative pentru situatiile financiare, sunt prezentate in Nota 3. 

Metodele §i politicile cantabile semnificative descrise mai jos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate 
in aceste situatii financia re. 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.4 lnformatii comparative 

Abordarea prospectiva - datele comparative includ numai date financiare ale dobanditorului contabil pentru Tntregul an 
anterior, iar datele financiare ale entitatii dobandite cantabile sunt incluse numai Tn perioada curenta din momentul fuziunii 
legale. 

Abordarea retrospectiva - datele comparative includ: 

• datele financiare ale dobanditorului contabil pentru Tntregul an anterior, $i 
• datele financiare ale entitatii dobandite contabile aferente perioadei, din ziua Tn care atat dobanditorul, cat 

$i entitatea dobandita au devenit entitati aflate sub contro l comun Tn anul precedent pana la sfar$itul anului 
precedent. 

Situatiile financiare includ informatii comparative ori de cate ori aceste informatii au fest aplicabile. Pentru a alinia prezentarea 
din anul anterior la prezentarea perioadei curente, a fest necesara retratarea prin reclasificare a cifrelor comparative la 31 
decembrie 2019, dupa cum este prezentat mai jos: 

(i) Elementul ,,Active cu impozitul pe venit amanat" Tn valoare de 6.261 mii RON a fest reclasificat Tn ,,Datorii cu 
impozitul amanat". 

(ii) Elementul "Costuri cu veniturile reposedate din contracte de credit executate" Tn valoare de (6.606) mii RON a 
fest reclasificat Tn ,,Venituri din vanzarea activelor reposed ate din contracte de credite executate". 

2.5 Noi standarde $i interpretari 

(a) Adoptarea standardelor IFRS noi/actualizate/modificate 

Urmatoarele standarde, amendamente ale standardelor existente $i interpretari emise de Comitetul privind Standardele 
Internationale de Contabilitate (International Accounting Standard Board - ,,IASB") ~i adoptate de Uniunea Europeana (,,UE") 
ce au intrat Tn vigoare Tn anul cu rent, sunt aplicabile Bancii Tn perioada curenta: 

• Amendamente la IAS 1 ,,Prezentarea situatiilor financiare" $i IAS 8 ,,Politici cantabile, modificari ale estimarilor 
contabile $i erori" - Definitia materialitatii - adoptat de UE Tn 29 noiembrie 2019 (aplicabile pentru perioadele anuale 
Tncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020), 

• Amendamente la IFRS 3 ,,Combinari de Tntreprinderi" - Definitia unei Tntreprinderi - adoptate de UE Tn 21 aprilie 2020 
(aplicabile pentru combinarile de Tntreprinderi a carer data de achizitie este Tncepand cu sau dupa prima perioada de 
raportare anuala Tncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020 $i achizitiilor de active care au locTncepand cu sau dupa perioada 
respectiva), 

• Amendamente la IFRS 9 ,,lnstrumente financiare", IAS 39 ,,lnstrumente financiare: recunoa$tere $i evaluare" $i IFRS 7 
,,lnstrumente financiare: informatii de prezentat" - Referma indicelui de referinta a ratei dobanzii - adoptate de UE Tn 
15 ianuarie 2020 (aplicabile pentru perioadele anuale Tncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020), 

• Amendamente la IFRS 16 ,,Contracte de leasing'' -Concesii la chirii ca urmare a Covid-19 (adoptate de UE Tn 9 octombrie 
2020 $i aplicabile pentru perioadele anuale Tncepand cu sau dupa 1 iunie 2020), * 

• Amendamente la Referintele la Cadrul Conceptual al Standardelor IFRS - adoptate de UE Tn 29 noiembrie 2019 
(aplicabile pentru perioadele anuale Tncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2020). 

Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a dus la modificari semnificative Tn situatiile financiare ale Bancii. 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mli RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE {CONTINUARE) 

2.5 Noi standarde $i interpretari (continuare) 

{b) Standarde $i interpretari emise de IASB $i adoptate de UE, dar neintrate in vigoare 

La data raportarii, IFRS, astfel cum au fost adoptat de UE, nu difera semnificativ de reglementarile adoptate de Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Contabilitate {IASB), cu exceptia urmatoarelor standarde noi si a modificarilor aduse standardelor 
existente, care sunt aplicabile Bancii $i care nu au fost aprobate la data autorizarii situatiilor financiare: 

• Amendamente la IFRS 4 ,,Contracte de asigurare" - Prelungirea scutirii temporare de la aplicarea I FRS 9 (data expirarii 
scutirii temporare de la aplicarea IFRS 9 a fost prelungita pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 
2023), 

• Amendamente la IFRS 9 ,,lnstrumente financiare", IAS 39 ,,lnstrumente financiare: recunoa$tere $i evaluare", IFRS 7 
,,lnstrumente financiare: informatii de prezentat", IFRS 4 ,,Contracte de asigurare" $i IFRS 16 ,,Contracte de leasing"
Reforma indicelui de referinta a ratei dobanzii - Faza a doua (aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 
1 ianuarie 2021). 

(c) Standarde noi $1 amendamente la standardele existente emise de IASB, dar care nu au fost indi adoptate de UE 

Tn prezent, IFRS astfel cum au fost adoptate de UE nu difera semnificativ de reglementarile adoptate de Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), cu exceptia urmatoarelor standarde noi, amendamente la standardele 
existente $i interpretari noi, care nu au fost aprobate pentru utilizare in UE la data publicarii situatiilor financiare (datele de 
intrare in vigoare mentionate mai jos sunt pentru standardele IFRS emise de IASB): 

• IFRS 14 ,,Conturi de amanare aferente activitatilor reglementate" (aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau 
dupa 1 ianuarie 2016) - Comisia Europeana a decis sa nu emita procesul de aprobare a acestui standard interimar $i sa 

a$tepte standardul final, 

• IFRS 17 ,,Contracte de asigurare" inclusiv amendamente la IFRS 17 (aplicabil pentru perioadele anuale incepand cu sau 
dupa 1 ianuarie 2023), 

• Amendamente la IAS 1 ,,Prezentarea situatiilor financiare" - Clasificarea datoriilor in datorii pe termen scurt $i datorii 
pe termen lung (aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2023); 

• Amendamente la IAS 16 ,,lmobilizari corpora le" -Tncasari inainte de utilizarea preconizata (aplicabile pentru perioadele 
anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2022); 

• Amendamente la IAS 37 "Provizioane, datorii contingente $1 active contingente" - Contracte oneroase - Costul cu 
executarea contractului (aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2022), 

• Amendamente la IFRS 3 ,,Combinarl de intreprinderi" - Definitia cadrului conceptual cu amendamente la IFRS 3 
(aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2022), 

• Amendamente la IFRS 10 ,,Situatii financiare consolidate" $1 IAS 28 ,,lnvestltii in entitati asociate $i asocieri in 
participatie"- Vanzarea de sau contributia cu active intre un investitor $i entitatile asociate sau asocieri le in participatie 
ale acestuia $i amendamentele ulterioare (data intrarii in vigoare a fost amanata pe perioada nedeterminata, pana cand 
se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii in echivalenta), 

• Amendamente la diverse standarde datorita ,,imbunatatirilor IFRS (ciclul 2018-2020)" care rezulta din proiectul anual 
de imbunatatire a IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 $i IAS 41) cu scopul principal de a elimina inconsecventele $idea clarifica 
anumite formulari (amendamentele la IFRS 1, IFRS 9 $i IAS 41 sunt aplicabile pentru perioadele anuale incepand cu sau 
dupa 1 ianuarie 2022. Amendamentul la IFRS 16 se refera numai la un exemplu ilustrativ, astfel incat nu este mentionata 
o data de intrare in vigoare.). 

Banca nu a adoptat standarde noi sau modificate anticipat in 2020. 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADAINCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.6 Principiul continuitatii activitatii 

Conducerea Bancii a efectuat o evaluare a capacitatii Bancii de a-$i continua activitatea $i este convinsa ca are resursele 
necesare pentru a-$i continua activitatea in viitoru l apropiat. Tn plus, conducerea nu are cuno$tinta de incertitudini 
semnificative care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea sa de a-$i continua activitatea. Prin urmare, 
situatiile financiare sunt intocmite pe baza continuitatii activitatii. 

2.7 Contabilizarea efectului hiperinflatiei 

Romania a inregistrat anterior nive luri relativ rid icate ale inflatiei $i a fost considerata hiperinflationista conform definitiei din 
IAS 29 ,,Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste" (,,IAS 29"). Tn conformitate cu IAS 29, situatiile financiare ale 
unei entitati a carei moneda functionala este moneda unei economii hiperinflationiste trebuie prezentate in unitatea de 
masura curenta la data incheierii bilantului (elementele nemonetare sunt retratate folosind un indice general al preturilor de 
la data achizitiei sau a contributiei). Deoarece caracteristici le mediului economic din Romania indica incetarea hiperinflatiei, 
incepand cu 1 ianuarie 2004, Banca nu mai aplica prevederile IAS 29. Tn consecinta, sumele exprimate in unitatea de masura 
curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca baza pentru valorile contabile din aceste situatii financiare. 

2.8 Active $i datorii financiare 

2.8.1 Active financiare 

a) Clasificare 

Tn conformitate cu clasificarea IFRS 9, Banca clasifica activele financiare in urmatoarele categorii: 

active financiare evaluate la cost amortizat; 
active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezu ltatului global (FVOCI); 
active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere (FVPL}. 

Clasificarea $i evaluarea ulterioara a activelor financiare se bazeaza, in general, pe modelul de afaceri al Bancii pentru a 
gestiona activele $i caracteristicile fluxului de numerar ale activelor. 

Tnainte de 1 ianuarie 2018, Banca $i-a clasificat activele financiare ca imprumuturi $i creante (cost amortizat), FVPL sau active 
disponibile pentru vanzare in functie de: 

intentia de a vinde sau rascumpara pe termen scurt 
desemnarea dupa recunoa$terea initiala ca FVPL sau disponibile pentru vanzare 
intentia $i capacitatea pozitiva de a pastra pana la maturitate 

Banca i$i clasifica activele financiare intr-una din urmatoarele categorii pe baza evaluarii modelului de afaceri $i a 
caracteristicilor SPPI, dupa cum urmeaza: 

Activele financiare detinute pentru colectarea fluxurilor de numerar contractuale $i a fluxuri lor de numerar 
reprezentand exclusiv plati de principal $i dobanzi (SPPI) sunt clasificate $i evaluate la cost amortizat. Tn aceasta 
categorie Banca include creditele acordate clientilor, depozitele plasate la banci $i sub-portofoliul de obligatiuni de stat. 

Activele financiare detinute pentru colectarea fluxurilor de numerar contractuale $i pentru vanzarea activelor $i 
fluxurilor de numerar contractuale reprezinta exclusiv plati ale principalului $i ale dobanzii sunt evaluate la valoarea 
justa prin alte elemente ale rezultatului global. Tn aceasta categorie, Banca include un sub-portofoliu de obligatiuni de 
stat. 

Activele financiare detinute pentru tranzactionare, indiferent de caracteristicile fluxului de numerar, sunt evaluate la 
valoarea justa prin contul de profit $i pierdere. De asemenea, instrumentele financiare derivate sunt clasificate ca fiind 
detinute pentru tranzactionare, cu exceptia cazului in care acestea sunt desemnate ca instrumente de acoperire 
impotriva riscurilor. 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel} 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE} 

2.8 Active ~i datorii financiare (continuare) 

2.8.1 Active financiare (continuare) 

a) Clasificare (continuare) 

Active financiare evaluate la cost amortizat 

Banca evalueaza activele financiare la cost amortizat, daca sunt 1ndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

activul financiar este detinut pentru a colecta fluxurile de numerar contractuale; $i 

termenii contractuali ai activului financiar genereaza, la anumite date, fluxuri de numerar care sunt exclusiv plati de 
principal $i dobanzi aferente principalului datorat. 

Pentru a verifica aceste conditii, Banca evalueaza contractele de 1mprumut cu privire la colectarea exclusiva a de principal $i 
dobanzi, denumita 1n continuare testul SPPI. 

Scopul testului SPPI este de a determina daca un acord semnat1ntre parti genereaza fluxuri de numerar care reprezinta exclusiv 
rambursari de principal $i plati de dobanzi calculate la valoarea principalului la datele stabilite 1n graficul convenit de parti. 
Banca considera ca un activ financiar poate fi evaluat la cost amortizat numai daca 1ndepline$te conditiile testului SPPI. 
Acordurile mai complexe, care asigura nu numai fluxuri de numerar din platile de principal $i de dobanzi, trebuie evaluate la 
valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. 

Categoria de mai sus este evaluata la cost amortizat folosind metoda dobanzii efective $i este evaluata periodic daca exista 
pierderi de credit preconizate. 

Tn cursul punerii 1n aplicare a IFRS 9, activele financiare evaluate la cost amortizat 1n conformitate cu IAS 39 au fost clasificate 
ca active financiare la cost amortizat 1n conformitate cu IFRS 9. 

Active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global 

In aceasta categorie sunt clasificate activele financiare care 1ndeplinesc ambele criterii de mai jos: 

sunt detinute 1ntr-un model de afaceri al carui obiectiv este atins atat prin colectarea fluxurilor de trezorerie 
contractate, cat $i prin vanzarea de active financiare, 

termenii contractuali ai activului dau na$tere la fluxuri de numerar care reprezinta exclusiv plati de principal $i dobanzi 
(SPPI) din suma principalului existent. 

Categoria de mai sus este evaluata periodic daca exista pierderi de credit preconizate. 

lnstrumentele de capitaluri proprii care nu sunt detinute pentru tranzactionare sunt evaluate la valoarea justa prin alte 
elemente ale rezultatului global, fara a recicla ca$tigurile sau pierderile 1n contul de profit sau pierdere la momentul 
derecunoa$terii. Cu exceptia dividendelor, care sunt recunoscute direct 1n contul de profit $i pierdere, toate celelalte ca$tiguri 
$i pierderi rezultate din aceste instrumente sunt recunoscute direct 1n alte elemente ale rezultatului global $i nu sunt 
reclasificate 1n contul de profit $i pierdere. 

Pentru aceste instrumente de capitaluri proprii, Banca nu efectueaza o evaluare pentru depreciere. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.8 Active ~i datorii financiare (continuare) 

2.8.1 Active financiare (continuare) 

a) Clasificare (continuare) 

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere 

Activele financiare care fac pa rte din aceasta categorie includ in principal: 

cele achizitionate in principal in scopul vanzarii pe termen scurt pentru a obtine profit pe termen scurt (detinute 
pentru tranzactionare). 
cele care nu indeplinesc criteriile pentru a fi clasificate intr-una din categoriile de mai sus. 
cele pe care Banca le-a desemnat, la recunoa$terea initiala, la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere; aceasta 
optiune de clasificare, care este irevocabila, este utilizata atunci cand desemnarea elimina o neconcordanta contabila 
care altfel ar rezulta din evaluarea activelor $i pasivelor financiare pe o baza diferita (respectiv, cost amortizat) in 
raport cu un alt activ sau datorie financiara (respectiv, instrumente derivate care sunt evaluate la valoarea justa prin 
contul de profit $i pierdere). 

La data de raportare, Banca nu a desemnat, la recunoa$terea initiala, niciun activ financiar ca fiind evaluat la valoarea justa 
prin contul de profit $i pierdere. 

b) Recunoa$tere, derecunoa~tere ~i evaluarea initiala 

Banca recunoa$te un activ financiar in situatia pozitiei financiare numai atunci cand Banca devine parte la dispozitiile 
contractuale ale instrumentului. 

Tn mod regulat, cumpararea sau vanzarea de active financiare este recunoscuta fie prin contabilizarea datei tranzactiei, fie prin 
contabilizarea datei de decontare. Banca aplica aceea$i metoda in mod consecvent pentru toate achizitiile $i vanzarile de active 
financiare care au o clasificare similara. 

Un contract care necesita sau permite o decontare neta a modificarii valorii contractului nu este un contract obi$nuit. Un astfel 
de contract este contabilizat ca instrument derivat in perioada cuprinsa i ntre data tranzactiei $i data decontarii. 

Data tranzactiei este data la care Banca se angajeaza sa achizitioneze sau sa vanda un activ. Contabilitatea datei de 
tranzactionare se refera la: 

(i) recunoa$terea unui activ care urmeaza a fi primit $i obligatia de plata a acestuia la data tranzactiei; $i 
(ii) derecunoa$terea unui activ vandut, recunoa$terea oricarui ca$tig sau pierdere din cedarea $i recunoa$terea unei 

creante de la cumparator pentru plata la data tranzactiei. 

Data decontarii este data la care un activ este livrat catre sau de catre Banca. Contabilitatea datei de decontare se refera la 

(i) recunoa$terea unui activ in ziua in care acesta este prim it de cat re Banca, $i 
(ii) derecunoa$terea unui activ $i recunoa$terea oricarui Ga$tig sau pierdere din cedare in ziua livrarii de catre Banca. 

La recunoa$terea initiala, Banca evalueaza un activ financiar la valoarea sa justa minus, in cazul unui activ financiar care nu 
este evaluat la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere, costurile tranzactiei care pot fi atribuite direct achizitiei sau 
emiterii activului financiar. 

Valoarea justa a unui activ financiar la recunoa$terea initiala este, in mod normal, pretul tranzactiei (adica valoarea justa a 
contraprestatiei date). 
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NOTE LA SITUAJIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.8 Active ~i datorii financiare (continuare) 

2.8.1 Active financiare (continuare) 

b) Recunoa~tere, derecunoa~tere ~i evaluarea initiala (continuare) 

Tn cazul Tn care Banca stabile$te ca valoarea justa la recunoa$terea initiala difera de pretul tranzactiei, Banca va contabiliza 
instrumentul la acea data dupa cum urmeaza: 

(a) la valoarea justa minus costurile de tranzactionare, daca acea valoare justa este evidentiata printr-un pret cotat pe o 
piata activa pentru un activ identic sau pe baza unei tehnici de evaluare care utilizeaza numai date din piete 
observabile. Banca va recunoa$te diferenta dintre valoarea justa la recunoa$terea initiala $i pretul tranzactiei drept 
cil$tig sau pierdere. 

(b) Tn toate celelalte cazuri, la valoarea justa minus costurile de tranzaqionare, ajustate pentru a amana diferenta dintre 
valoarea justa la recunoa$terea initiala $i pretul de tranzactionare. Dupa recunoa$terea initiala, Banca va recunoa$te 
aceasta diferenta amanata drept cil$tig sau pierdere numai Tn masura Tn care rezulta dintr-o modificare a unui factor 
(inclusiv timpul) pe care participantii la piata 1-ar lua Tn considerare la stabilirea pretului activului sau pasivului. 

Activele financiare sunt derecunoscute atunci cand drepturile de Tncasa fluxuri de numerar din activele financiare au expirat 
sau Tn cazul Tn care Banca a transferat substantial toate riscurile $i avantajele aferente proprietatii. Transferul este considerat 
efectiv doar daca pretul activelor financiare transferate este primit de Banca. 

Pretul va fi recunoscut ca venit Tn momentul primirii acestuia. 

Atunci cand Banca Banca T$i pastreaza drepturile contractuale de a primi fluxurile de numerar ale unui activ financiar (,,activul 
initial"), dar T$i asuma o obligatie contractuala de a plati aceste fluxuri de numerar uneia sau mai multor entitati (,,eventualii 
beneficiari"), BancaBanca trateaza tranzactia ca transfer al unui activ financiar daca $i numai daca sunt Tndeplinite toate cele 
trei conditii urmatoare. 

(a) Banca nu are obligatia de a plati sumele catre eventualii beneficiari decat daca Tncaseaza sume echivalente din activul 
initial. Provizioanele pe termen scurt ale Bancii cu drept de recuperare integrala a sumei Tmprumutate plus dobanda 
acumulata la ratele pietei nu Tncalca aceasta conditie. 

(b) Bancii Ti este interzis prin contractul de transfer sa vanda sau sa puna bunul initial drept gaj Tn alt mod decat ca garantie, 
eventualilor beneficiari ai obligatiei de a le plati fluxurile de numerar. 

(c) Banca are obligatia de a transfera toate fluxurile de numerar pe care le colecteaza Tn numele eventualilor beneficiari 
fara Tntarzieri semnificative. Tn plus, Banca nu are dreptul sa reinvesteasca astfel de fluxuri de numerar, cu exceptia 
investitiilor Tn numerar sau echivalente de numerar Tn perioada de decontare de la data Tncasarii la data transferului 
necesar catre eventualii beneficiari, iar dobanda obtinuta din astfel de investitii este transferata eventualilor 
destinatari. 

c) Evaluarea ulterioara 

Dupa recunoa$terea initiala, Banca evalueaza un activ financiar conform recunoa$terii initiale, la: 

(a) cost amortizat; 
(b) valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global; sau 
(c) valoarea justa prin contul de profit $i pierdere. 

Banca aplica cerintele privind deprecierea conform IFRS pentru activele financiare care sunt evaluate la cost amortizat $i 
activele financiare care sunt evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.8 Active $i datorii financiare (continuare) 

2.8.1 Active financiare (continuare) 

c) Evaluarea ulterioara (continuare) 

Un act iv financiar este evaluat la cost amortizat daca sunt 7ndeplinite ambele conditii: (a) activul financiar este detinut in cadrul 
unui model de afaceri al carui obiectiv este de a detine activele financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale 
$i (b) termenii contractuali ai activului financiar genereaza, la anumite date, fluxuri de trezorerie care sunt exclusiv plati ale 
principalului ~i ale dobanzii aferente valorii principalului datorat. 

Un activ financiar este evaluat la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, daca sunt 7ndeplinite urmatoarele 
doua conditii: (a) activul financiar este detinut in cadru l unui model de afaceri al carui obiectiv este atins atat prin co lectarea 
fluxurilor de numerar contractuale $i vanzarea de active financiare, $i (bl clauzele contractuale ale activului financiar dau 
na$tere la date specificate fluxurilor de numerar care sunt exclusiv plati ale principalului $i dobanzii aferente valorii principalului 
datorat. 

Un activ financiar este evaluat la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere daca nu este evaluat la cost amortizat sau la 
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global. 

Activele financiare care sunt detinute in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este de a detine active pentru a colecta 
fluxurile de trezorerie contractuale sunt evaluate la costul amortizat $i sunt gestionate pentru a obtine fluxurile de trezorerie 
prin colectarea platilor contractuale pe durata de viata a instrumentului. Banca gestioneaza activele detinute in cadrul 
portofoliului pentru a colecta fluxurile de trezorerie specifice (in loc sa gestioneze rentabilitatea globala a portofoliului, atat 
prin detinerea, cat $i prin vanzarea activelor). Pentru a determina daca fluxurile de trezorerie vor fi obtinute prin colectarea 
fluxurilor de trezorerie contractuale ale activelor financiare, este necesar sa se ia in considerare frecventa, valoarea $i 

calendarul vanzarilor in perioadele anterioare, motivele acestor vanzari $i a$teptarile privind activitatea de vanzare viitoare. 
Cu toate acestea, vanzarile in sine nu determina modelul de afaceri $i, prin urmare, nu pot fi luate in considerare in mod izolat. 
Tn schimb, informatiile privind vanzarile anterioare $i a$teptarile privind vanzarile viitoare ofera dovezi legate de modul in care 
obiectivul declarat al Bancii pentru gestionarea activelor financiare este atins $i, in special, modul in care se obtin fluxurile de 
trezorerie. 

Banca detine act ive financiare intr-un model de afaceri al carui obiectiv este atins atat prin colectarea fluxurilor de trezorerie, 
cat $i prin vanzarea de active financiare. Tn acest tip de model de afaceri, Banca a luat decizia ca atat colectarea fluxurilor de 
trezorerie contractuale, cat $i vanzarea activelor financiare sunt pa rte integranta a realizarii obiectivului modelului de afaceri. 
Exista d iferite obiective care potfi7n concordanta cu acesttip 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 mentine un anumit profil de randament al dobanzilor sau de 
a alinia durata activelorfinanciare cu durata datoriilor pe care aceste active le finanteaza. Pentru a atinge un astfel de obiectiv, 
Banca va colecta simultan fluxuri de trezorerie $i va vinde active financiare. 

Spre deosebire de un model de afaceri al carui obiectiv este de a detine active financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie 
contractuale, acest model de afaceri va implica de obicei o frecventa $i o valoare mai mare a vanzarilor. Acest lucru se datoreaza 
faptului ca vanzarea de active financiare este integrala pentru atingerea obiectivului modelului de afaceri, in loc sa fie doar 
incidentala. Cu toate acestea, nu exista niciun prag pentru frecventa sau valoarea vanzarilor care trebuie sa existe 7n acest 
model de afaceri, deoarece atat colectarea fluxuri lor de trezorerie contractuale, cat $i vanzarea de active financiare sunt parte 
integranta a realizarii obiectivului. Activele detinute in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este atins atat prin 
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cat $i prin vanzarea de active financiare sunt evaluate la valoarea justa prin 
alte elemente ale rezultatu lui global. 

Un ca$tig sau o pierdere dintr-un activ financiar evaluat la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, este 
recu noscut(a) 7n alte elemente ale rezultatului global, cu exceptia ca$tigurilor sau pierderilor din depreciere $i a ca$tigurilor $i 
pierderilor valutare, pana cand activul financiar este derecunoscut sau reclasificat. Atunci cand activul financiar este 
derecunoscut, Ca$tigul sau pierderea cumulata recunoscut(a) anterior in alte elemente ale rezultatu lui global este 
reclasificat(a) din capitalu rile proprii 7n contul de profit $i pierdere ca ajustare din reclasificare. Tn cazul in care activul financiar 
este reclasificat din categoria va loare justa prin alte elemente ale rezultatului global, Banca va contabiliza ca$tigul sau pierderea 
cumulata recunoscuta anterior in alte elemente ale rezultatului global. Dobanda calculata folosind metoda dobanzii efective 
este recunoscuta in profit sau pierdere. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.8 Active $i datorii financiare (continuare) 

2.8.1 Active financiare (continuare) 

c) Evaluarea ulterioara (continuare) 

Daca un instrument financiar care a fast recunoscut anterior ca activ financiar este evaluat la valoarea justa prin contul de 
profit $i pierdere, iar valoarea sa justa scade sub zero, este o datorie financiara. 

Toate invest itiile in instrumente de capitaluri proprii $i contractele aferente acestor instrumente trebuie evaluate la valoarea 
justa. Cu toate acestea, in situatii !imitate, costul poate fi o estimare adecvata a valorii juste. Acest lucru poate fi valabil in cazu l 
in care sunt disponibile informatii insuficiente mai recente pentru a evalua valoarea justa sau dadi exista o gama larga de 
evaluari posibile la valoarea justa $i costul reprezinta cea mai buna estimare a valorii juste in intervalul respectiv. 

Activele financiare sunt evaluate la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere daca nu sunt detinute intr-un model de 
afaceri al carui obiectiv este de a detine active pentru a colecta fluxuri de trezorerie contractuale sau intr-un model de afaceri 
al carui obiectiv este atins atat prin colectarea fluxurilor de numerar contractuale, cat $i prin vanzarea de active financiare. Un 
model de afaceri care are ca rezultat evaluarea la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere este unul in care Banca 
gestioneaza activele financiare cu scopul de a obtine fluxurile de trezorerie prin vanzarea activelor. Banca ia decizii bazate pe 
valori le juste ale activelor $i administreaza activele pentru a realiza aceste valori juste. In acest caz, obiectivul Bancii va duce, 
de obicei, la cumparare $i vanzare activa. 

d} Reclasificare 

Atunci cand Banca i$i modifica modelul de afaceri pentru gestionarea activelor financiare, acesta reclasifica toate activele 
financiare afectate. In cazul in care Banca reclasifica activele financiare, reclasificarea se aplica prospectiv incepand cu data 
reclasificarii. 

Atunci cand entitatea reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului 
global in categoria de evaluare la cost amortizat, activul financiar este reclasificat la valoarea justa la data reclasificarii. Cu toate 
acestea, ca$tigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior in alte elemente ale rezultatu lui global sunt scoase din 
capitaluri proprii $i ajustate in raport cu valoarea justa a activului financiar la data reclasificarii. Prin urmare, activul financiar 
este evaluat la data reclasificarii ca $i cum ar fi fost intotdeauna evaluat la cost amortizat. Aceasta ajustare afecteaza alte 
elemente ale rezultatului global, dar nu afecteaza contul de profit $i pierdere $i, prin urmare, nu este o ajustare din reclasificare. 
Rata dobanzii efective $i evaluarea pierderilor de credit preconizate nu sunt ajustate ca urmare a reclasificarii. 

Atat categoria de evaluare la cost amortizat, cat $i categoria de evaluare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului 
global necesita ca rata dobanzii efective sa fie stabilita la recunoa$terea initiala. 

Ambele categorii de evaluare cer, de asemenea, ca cerinte le privind deprecierea sa fie aplicate in acela$i mod. In consecinta, 
atunci cand Banca reclasifica un activ financiar intre categoria de evaluare la cost amortizat $i valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global: 

(a) recunoa$terea venituri lor din dobanzi nu se va modifica, iar Banca folose$te in continua re rata dobanzii efective. 

(b) evaluarea pierderilor de credit preconizate nu se va modifica, deoarece ambele categorii de evaluare aplica aceea$i 
abordare privind deprecierea. Cu toate acestea, daca un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la 
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global in categoria de evaluare la cost amortizat, o ajustare pentru 
pierdere arfi recunoscuta ca ajustare a valorii cantabile brute a activului financiar de la data reclasificarii. Daca un activ 
financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat in categoria de evaluare la valoare justa prin alte 
elemente ale rezultatului global, ajustarea pentru pierdere va fi derecunoscuta ($i astfel nu va mai fi recunoscuta ca 
ajustare a valorii cantabile brute), dar ar fi recunoscuta ca valoare de depreciere cumulata (de valoare egala} in alte 
elemente ale rezultatului global $i ar fi prezentata de la data reclasificilrii. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.8 Active ~i datorii financiare (continuare) 

2.8.1 Active financiare (continuare) 

d) Reclasificare (continuare) 

Atunci cand Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justa prin contul de profit $i pierdere, rata 
dobanzii efective este determinata pe baza valorii juste a activului la data reclasificarii. 

Dad! Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la cost amortizat in categoria de evaluare la valoare justa 
prin contul de profit $i pierdere, valoarea sa justa este evaluata la data reclasificarii. Orice Ca$tig sau pierdere rezultand dintr
o diferenta intre costul amortizat anterior al activului financiar $i valoarea justa este recunoscut in contul de profit $i pierdere. 

Daca Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justa prin contul de profit $i pierdere in categoria 
de evaluare la cost amortizat, valoarea sa justa la data reclasificarii devine noua sa valoare contabila bruta. 

Daca Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la cost amortizat in categoria de evaluare la valoarea justa 
prin alte elemente ale rezultatului global, va loarea sa justa se evalueaza la data reclasificarii. Orice Ca$tig sau pierdere rezultand 
dintr-o diferenta intre costul amortizat anterior al activului financiar $i valoarea justa este recunoscut in alte elemente ale 
rezultatului global. Rata dobanzii efective $i evaluarea pierderilor de credit preconizate nu sunt ajustate ca urmare a 
reclasificarii. 

Daca Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global in 
categoria de evaluare la cost amortizat, activul financiar este reclasificat la valoarea justa la data reclasificarii. Cu toate acestea, 
Ca$tigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior in alte elemente ale rezultatului global sunt scoase din capitaluri 
proprii $i ajustate in raport cu valoarea justa a activului financiar la data reclasificarii. Prin urmare, activul financiar este evaluat 
la data reclasificarii ca $i cum ar fi fost intotdeauna evaluat la cost amortizat. Aceasta ajustare influenteaza alte elemente ale 
rezultatului global, dar nu influenteaza profitul sau pierderea $i, prin urmare, nu este o ajustare din reclasificare. 

Rata efectiva a dobanzii $i evaluarea pierderilor de credit preconizate nu sunt ajustate ca urmare a reclasificarii. 

Daca Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justa prin contul de profit $i pierdere in categoria 
de evaluare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global, activul financiar continua sa fie evaluat la valoarea justa. 

Daca Banca reclasifica un activ financiar din categoria de evaluare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global in 
categoria de evaluare a valorii juste prin contul de profit $i pierdere, activul financiar continua sa fie evaluat la valoarea justa. 
Ca$tigul sau pierderea cumulata recunoscut(a) anterior in alte elemente ale rezultatului global este reclasificat(a) din 
capitalurile proprii in contul de profit $i pierdere ca ajustare din reclasificare la data reclasificarii. 

e) Principii de evaluare la valoare justa 

Valorile juste ale investitiilor cotate pe piete active se bazeaza pe preturile oferite curente in cazul obligatiunilor $i preturile 
med ii in cazul instrumentelor financiare derivate. In cazul in care piata pentru un activ financiar nu este activa ($i pentru titlurile 
$i instrumentele derivate necotate), Banca stabile$te valoarea justa prin utilizarea tehnicilor de evaluare $i a modelelor 
dezvoltate pe plan intern. 

2.8.2 Datorii financiare 

Banca clasifica toate datoriile financiare ca fiind evaluate ulterior la cost amortizat, cu exceptia: 

(a) datoriilor financiare la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere. Aceste datorii, inclusiv instrumentele derivatele 
care sunt datorii, vor fi evaluate ulterior la valoarea justa. 

(b) datoriilor financiare care a par atunci cand un transfer al unui activ financiar nu se califica pentru derecunoa$tere sau 
cand se aplica abordarea implicarii continue. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.8 Active ~i datorii financiare (continuare) 

2.8.2 Datorii financiare (continuare) 

(c) contractelor de garantie financiara. Dupa recunoa$terea initiala, un astfel de contract va fi ulterior evaluat la cea mai 
mare dintre: (i) valoarea deprecierii $i (ii) valoarea recunoscuta initial minus, daca este cazul, suma cumulata a 
veniturilor recunoscute. 

(d) angajamentele de acordare a unui imprumut la o rata a dobanzii sub pretul pietei. Un astfel de angajament va fi ulterior 
evaluat la valoarea cea mai mare dintre: (i) valoarea deprecierii $i (ii) valoarea recunoscuta initial, atunci cand este 
cazul, va loarea cumulata a contraprestatiei contingente recunoscute ca venit recunoscut de un dobanditor intr-o 
combinare de intreprinderi. O astfel de contraprestatie contingenta este ulterior evaluata la va loarea justa cu 
modificarile recunoscute in contul de profit $i pierdere. 

Derecunoa~terea datoriilor financiare 

Banca derecunoa$te o datorie financiara (sau o parte a acesteia) atunci cand obligatiile contractua le sunt incheiate, anulate 
sau expira. 

In cazurile in care o datorie financiara este i nlocuita cu o alta datorie cu termeni substantial diferiti, inlocuirea este contabilizata 
ca o stingere a datoriei financiare initiale $i recunoa$terea unei noi obligatii financiare. Acela$i lucru este valabil $i in cazul unei 
modificari substantiale a termenilor unei obligatii financiare existente sau a unei parti a acesteia (indiferent daca este sau nu 
atribuita dificultatii financiare a debitorului). 

In cazuri le de derecunoa$tere, diferenta dintre va loarea cont abila a datoriei financiare (sau a unei parti din datoria financiara) 
stinsa sau transferata unei alte parti $i contraprestatia platita, inclusiv orice active nemonetare transferate sau datorii asumate, 
este recunoscuta in contu l de profit $i pierdere. 

2.9 Compensarea instrumentelor financiare 

Activele $i pasivele financiare sunt compensate, iar rezu ltatul net este evidentiat in bilantul contabil atunci cand exista atat 
dreptul legal de a compensa aceste sume cat $i intentia partilor de a realiza decontarea la valoarea neta sau de a va lorifica 
activul $idea deconta obligatia in mod simultan. 

Veniturile $i cheltuieli le sunt prezentate pe o baza neta doar atunci cand este permis de standardele cantabile, sau ca $i 
d$tiguri $i pierderi care a par dintr-un grup de tranzactii similare, cum ar fi cele din activitatea de tranzactionare a Bancii. 

2.10 lnstrumente financiare derivate 

lnstrumentele derivate sunt recunoscute initial la valoarea justa, la data la care este incheiat contractul respectiv, fiind ulterior 
reevaluate la valoarea justa. Metodele de estimare a valorii juste sunt reprezentate prin abordarea prin piata. lnstrumentele 
derivate sunt inregistrate ca active atunci cand valoarea j usta este pozitiva, $i ca datorii, atunci cand valoarea justa este 

negativa. 

Banca are in portofoliu urmatoarele t ipuri de instrumente derivate: swap-uri $i forward-uri pe curs de schimb, swap-uri pe rata 
dobanzii $i optiuni pe cursul valutar. 

Anumite instrumente derivate incorporate in alte instrumente financiare sunt tratate ca instrumente derivate separate atunci 
cand caracteristicile $i riscurile economice ale acestora nu se apropie de cele ale cont ractului de baza, iar acesta din urma nu 
este inregistrat la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. 

Aceste instrumente derivate incorporate sunt evaluate la valoarea justa, modificarile de valoare justa fi ind recunoscute in 
contul de profit sau pierdere. Banca nu detinea instrumente derivate incorporate la data raportarii. 

Metoda de recunoa$tere a ca$tigului sau pierderii de va loare justa rezultate depinde de faptu l ca instrumentul derivativ este 
desemnat ca instrument de acoperire a riscurilor, $i in cazul in care este astfel desemnat, de natura elementului acoperit. 
Banca nu a desemnat nicio tranzactie cu instrumente derivate ca f iind un instrument de acoperire a riscurilor in activitatea de 
pana acum $i nici nu a utilizat contabil itatea de acoperire a riscurilor. Ca$tigurile sau pierderile de valoare justa au fost 
recunoscute de Banca prin contul de profit sau pierdere in ,,Ca$tig minus pierdere din instrumente financiare derivate". 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.10 lnstrumente financiare derivate (continuare) 

Banca le ofera clientilor produsul -,,Aur de cont" (e-gold) - permitandu-le acestora sa cumpere aur, fara a-I primi 1n forma 
fizica, dar avand expunere la fluctuatia preturilor. Pentru Banca nu exista o pozitie deschisa, toate tranzaqiile cu clientii fiind 
imediat compensate cu tranzaqii 1ncheiate cu banca furnizoare. Ca$tigul net din acest prod us este prezentatln Ca~tig/pierdere 
din derivative (Nota 28)- randul Aur de cont (e-gold. 

2.11 Venituri ~i cheltuieli din dobanzi 

Veniturile $i cheltuielile din dobanzi sunt 1nregistrate 1n contul de profit $i pierdere pentru toate instrumentele evaluate la cost 
amortizat utilizand metoda dobanzii efective. 

Metoda dobanzii efective este metoda de calcu l a costului amortizat a unui activ financiar sau a unei obligatii financiare $i de 
alocare a veniturilor $i cheltuielilor din dobanzi pe parcursul perioadei relevante. Rata dobanzii efective este rata care 
actualizeaza platile viitoare de numerar estimate sau 1ncasari pe durata estimata de viata a instrumentului financiar sau, acolo 
unde este necesar, pe o perioada mai scurta, la valoarea contabila neta a activului financiar sau a datoriei financiare. 

Tn calculul ratei dobanzii efective, Banca estimeaza fluxuri de numerar luand 1n considerare toti termenii contractuali ai 
instrumentului financiar (de exemplu, optiuni de plata cu anticipatie) dar nu sunt luate 1n considerare pierderi viitoare de 
credit. Calculul include toate onorariile ~i sumele platite sau primite 1ntre partile contractuale care fac pa rte integranta din rata 
dobanzii efective, costurile de tranzactionare $i alte prime sau reduceri. 

Comisioanele care fac pa rte integranta din rata efectiva a dobanzii unui instrument financiar sunt tratate ca ajustare a ratei 
efective a dobanzii, cu exceptia cazului 1n care instrumentul financiar este evaluat la valoarea justa, modificarea valorii juste 
fiind recunoscuta 1n contul de profit $i pierdere. Tn aceste cazuri, comisioanele sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli la 
recunoa$terea initiala a instrumentului. 

Comisioanele care fac parte integranta din rata efectiva a dobanzii unui instrument financiar includ: 

(a) comisioanele de acordare primite de Banca 1n legatura cu crearea sau achizitionarea unui activ financiar. Aceste 
comisioane pot include compensatii pentru activitati cum ar fi evaluarea situatiei financiare a 1mprumutatului, 
evaluarea $i 1nregistrarea garantiilor, a acordurilor de garantare $i a altor masuri garantare, negocierea termenilor 
instrumentului, pregatirea $i prelucrarea documentelor $i 1nchiderea tranzactiei. Aceste comisioane fac parte 
integranta din generarea unui angajament cu instrumentul financiar rezultat. 

(b) comisioanele de angajament primite de Banca pentru a acorda un 1mprumut atunci cand este probabil ca Banca sa 
1ncheie un anumit acord de creditare. Aceste comisioane sunt considerate compensatii pentru o implicare permanenta 
1n achizitionarea unui instrument financiar. Daca angajamentul expira fara entitatea care angajeaza creditul, 
comisionul este recunoscut ca venit la momentul expirarii. 

(c) comisioanele de acordare platite pentru emiterea de datorii financiare, evaluate la cost amortizat. Aceste comisioane 
fac parte integranta din generarea unei implicari cu o datorie financiara. 

Costurile de tranzactionare includ onorariile $i comisioanele platite agentilor (inclusiv angajatii care actioneaza ca agenti de 
vanzari), consilieri lor, brokerilor $i distribuitorilor, taxele percepute de organismele de reglementare $i taxele de transfer. 
Costurile de tranzactionare nu includ primele sau reducerile datorate, costurile de finantare sau costurile administrative 
interne sau de detinere. 

Pentru un activ financiar care nu este achizitionat sau emis depreciat ca urmare a riscului de credit, Banca calculeaza veniturile 
din dobanzi dupa cum urmeaza: 

Metoda bruta -Tn cazul 1n care activul financiar nu a devenit depreciat ca urmare a riscului de credit de la recunoa$terea 
initiala, Banca aplica metoda ratei efective a dobanzii la valoarea contabila bruta. Valoarea contabila bruta drept,,costul 
amortizat al unui activ financiar, 1nainte de stabilirea de provizioane pentru orice pierdere. 
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2.11 Venituri $i cheltuieli din dobanzi (continuare) 

Metoda neta - Daca activul financiar a devenit ulterior depreciat ca urmare a riscului de credit, Banca aplica rata 
dobanzii efective la soldul costului amortizat, care este valoarea contabila bruta ajustata pentru orice pierdere. 

Tn unele cazuri, un activ financiar este considerat ca fiind depreciat ca urmare a riscului de credit la recunoa$terea initiala, 
deoarece riscul de credit este foarte ridicat, iar in cazul unei achizitii este achizitionat cu reduce re semnificativa. Banca trebuie 
sa includa pierderile initiale de credit preconizate i n fluxurile de trezorerie estimate atunci cand calculeaza rata dobanzii 
efective ajustate la credit pentru activele financiare considerate ca fiind achizitionate sau emise depreciate ca urmare a riscului 
de credit. 

2.12 Venituri din comisioane $i speze 

Banca obtine venituri din comisioane $i speze dintr-o gama variata de servicii financiare pe care le ofera clientilor sai. Veniturile 
din comisioane $i speze sunt recunoscute la o valoare care reflecta contravaloarea la care Banca se a$teapta sa dobandeasca 
drepturi in schimbul prestarii serviciilor. 

Tn general, comisioanele $i spezele sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente in momentul prestarii serviciului. 
Comisioanele de acordare a creditelor pentru care este probabila tragerea sunt recunoscute ca venituri in avans, respectiv ca 
ajustari privind randamentul efectiv al creditului. 

Comisioanele $i spezele cuprind, in principal, comisioanele $i spezele incasate pentru activitatea de transfer a sumelor pentru 
clienti, tranzactionare detitluri de valoare $i operatiuni de schimb valutar, emiterea de scrisori de garantie bancara $i acreditive 
$i comisioane aferente conturilor curente. 

Veniturile din comisioane ale Bancii includ, de asemenea, comisioane de la societatile de asigurare pentru intermedierea 
operatiunilor de asigurare. Veniturile din comisioanele Bancii includ de asemenea comisioane privind plati $i tranzactii cu 
carduri. Veniturile aferente acestor servicii sunt recunoscute in perioada in care serviciile sunt furnizate, respectiv veniturile 
sunt obtinute. 

Obligatiile de executare, precum $i momentul indeplinirii acestora, sunt identificate $i stabilite la inceputul contractului. De 
obicei, contractele de venituri ale Bancii nu includ obligatii multiple de executare, dupa cum se explica mai jos. 

Obligatiile de executare indeplinite in timp includ administrarea activelor, servicii de custodie $i alte servicii, in care clientul 
prime}te $i consuma simultan beneficiile oferite de performanta Bancii pe masura ce Banca i$i desfa$oara activitatea. 
Veniturile din comisioane $i speze ale bancii din servicii in care obligatii le de executare sunt indeplinite in timp includ 
urmatoarele: 

Venituri din servicii pentru activele financiare transferate: Banca prime}te com1s1oane pentru indeplinirea de sarcm1 
administrative specifice in legatura cu anumite active pe care le-a transferat $i scos din evidenta. Aceste servicii includ 
colectarea fluxurilor de numerar de la debitori $i remiterea acestora catre detinatorii de valori mobiliare, monitorizarea 
cazurilor de neindeplinirea a obligatiilor $i punerea in aplicare a executarilor silite. Aceste servicii reprezinta o singura obligatie 
de executare compusa dintr-o serie de servicii zilnice distincte care sunt in mod substantial acelea$i $i au acela}i tipar de 
transfer pe perioada contractului. Tntrucat beneficiul pentru clienti asupra serviciilor este transferat in mod egal pe perioada 
contractului, aceste comisioane sunt recunoscute ca venituri in mod uniform pe parcursul perioadei, pe baza timpului scurs. 

Anumite contracte de imprumut incheiate de Banca au fost transferate in baza unor acorduri de participatie $i cesiune catre 
Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra, la o anumita data dupa semnarea contractului de imprumut. Toate riscurile $i beneficiile 
aferente acestor imprumuturi au fost transferate, iar imprumuturile au fost derecunoscute din bilantul contabil. Dupa 
efectuarea transferului, Banca actioneaza ca agent al Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra $i incaseaza venituri din comisioane 
pentru serviciile de administrare prestate $i garantiile reposedate. Pentru serviciile furnizate, Banca incaseaza comisioane de 
administrare $i onorarii de succes pe baza de performanta. Structura remuneratiei a fost modificata la sfar$itul lunii iunie 2018, 
cand s-a schimbat actionariatul Bancii. 
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2.12 Venituri din comisioane ~i speze (continuare) 

Comisioane de angajament de imprumut: Acestea sunt comisioane platite de clienti pentru facilitati de imprumut $i alte 
facilitati de creditare cu Banca, dar este putin probabil ca un contract de imprumut specific sa fie incheiat cu clientul iar 
angajamentul de imprumut nu se evalueaza la valoarea justa. Banca promite sa ofere o facilitate de imprumut pentru o 
perioada specificata. Deoarece beneficiul serviciilor este t ransferat clientului in mod uniform pe perioada in care are dreptul 
la respectivul beneficiu, comisioanele sunt recunoscute ca venituri in mod liniar. 

Comision de schimb: Banca ofera clientilor sai servicii de procesare a cardului de credit (adica, autorizare $i decontare a 
tranzactiilor realizate prin carduri le de credit ale Bancii), pentru care are dreptul la un comision de schimb pentru fiecare 
tranzactie {de exemplu, atunci cand un detinator de card de credit achizit ioneaza bunuri $i servicii de la comerciantii care 
folosesc cardul de credit al Bancii). Aceste servicii reprezinta o singura obligatie de executare compusa dintr-o serie de servicii 
zilnice distincte care sunt in mod substantia l acelea$i $i au acela$i ti par de transfer pe perioada contractu lui. 

Comisioanele variaza in functie de numarul de tranzactii procesate $i sunt structurate fie ca o rata fixa pentru fiecare tranzactie 
procesata, fie ca procent fix din tranzactia de baza a titularului de card. Comisioanele de schimb variabile sunt a locate in fie care 
zi separat, pe baza numarului $i valorii tranzactiilor procesate in acea zi, iar veniturile alocate sunt recunoscute pe masura ce 
entitatea i$i indepline$te obligatia de executare. 

2.13 Dividende 

Dividendele aferente actiunilor ordinare sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global in perioada in care sunt 
a probate de catre Adunarea Anuala Generala a Actionarilor. 

Dividendele sunt inregistrate in capitalurile proprii in perioada in care acestea sunt declarate. Dividendele declarate dupa 
incheierea perioadei de raportare $i inainte ca situatiile financiare sa fie a probate, sunt prezentate in nota privind evenimentele 
ulterioare datei bilantului. Rapoartele contabile statutare ale Bancii sunt baza pentru distribuirea profitu lui $i a altor beneficii. 

2.14 Contracte de vanzare cu clauza de rascumparare 

Titlu rile vandute pe baza unor astfel de contracte de vanzare cu clauza de rascumparare nu sunt derecunoscute. Titlurile sunt 
reclasificate drept creanta din contracte de vanzare cu clauza de rascumparare in situatia pozitiei financiare in cazul in care 
Banca are dreptul contractual sau de uzanta de a vinde sau re-garanta titlurile. Datoria corespunzatoare este inregistrata in 
linia aferenta depozitelor de la banci sau alter imprumuturi. 

Tit lurile de valoare achizitionate i n cadrul acordurilor de revanzare (,,reverse repo"), care ofera in mod eficient un ca$tig Bancii, 
in calitate de creditor sunt inregistrate ca fiind credite $i avansuri acordate bancilor sau credite $i avansuri acordate clientilor, 
dupa caz. Diferenta dintre pretul de vanzare $i rascumparare, ajustat cu veniturile din dobanzi $i dividende incasate de 
contrapartida, este tratata ca venituri din dobanzi $i se acumuleaza pe durata de viata a acordurilor repo, utilizand metoda 
dobanzii efective. 

2.15 Deprecierea activelor financiare 

Pierderi din deprecierea creditelor din imprumuturi $i avansuri acordate clientilor, angajamente de credit netrase, 
acreditive $i scrisori de garantie 

Banca, la fiecare data de raportare, recunoa$te ajustari pentru pierderi pentru pierderile de credit preconizate pentru 
imprumuturile $i avansurile acordate cl ientilor care nu sunt evaluate la valoarea justa prin contu l de profit $i pierdere, precum 
$i pentru expuneri le extra-bilantiere (scrisori de garantie, acreditive $i angajamente de credit neutilizate). 

Provizionul de pierdere pentru creditele $i expunerile extra-bilantiere se bazeaza pe pierderile de credit preconizate legate 
de probabilitatea de neplata in urmatoarele douasprezece luni, cu exceptia cazului in cares-a inregistrat o cre$tere 
semnificativa a riscului de cred it de la data recunoa$terii initiale, caz in care pierderile de credit preconizate sunt recunoscute 
pe durata de viata a instrumentului. 

Tn cazul in care activul financiar se incadreaza in definitia activelor financiare achizitionate sau emise depreciate ca urmare a 
riscului de credit {POCI), se recu noa$te un provizion pentru pierdere egal cu pierderile de credit preconizate pe durata de viata. 

28 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.15 Deprecierea activelor financiare (continua re) 

a) Definitia starii de nerambursare 

Banca a adoptat ca definitie a expunerilor neperformante (NPE), astfel cum sunt definite in Regulamentul CE 2015/227 
din 9 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) de punere in aplicare nr. 680/2014 al Comisiei cu modificarile 
ulterioare, definitia utilizata in scopuri contabile fiind armonizata cu cea util izata in scopuri de reglementare. 

Banca define$te un instrument ca fiind in starea de nerambursare, definitie care este complet aliniata la definitia activelor 
depreciate ca urmare a riscului de credit, atunci cand indepline$te una sau mai multe din urmatoarele criterii : 

• 

• 

• 
• 

lmprumutatul a depa$it cu mai mult de 90 de zile scadenta la platile contractuale (care include, de asemenea, noua 
definitie a starii de nerambursare a ABE, care se refera la o suma restanta semnificativa); 
lmprumutatul indepline$te criteriile privind improbabilitatea de a plati: 
o Dificultate financiara semnificativa a emitentului sau a debitorului; 
o lmprumutatul se afla intr-o situatie de restructurare neperformanta din cauza concesiilor care au fost facute de 

0 

0 

0 

0 

0 

Banca cu privire la dificultatea financiara a imprumutatului; 
lmprumutatul se afla in stare de insolventa sau faliment (sau alt tip de reorganizare judiciara) sau devine 
probabil ca imprumutatul va intra in faliment; 
Au fost initiate proceduri legale impotriva imprumutatului (Banca a inceput executarea silita); 
Tmprumutatul $i / sau garantul ipotecar au trimis o notificare pentru ,,plata in natura"; 
Radiere (totala / partiala) sau vanzare; 
Tmprumutatu l incalca un acord(acorduri) financiar(e) semnificativ(e); 

O piata activa pentru acel activ financiar a disparut din cauza dificultatilor financiare; 

Activele financiare sunt achizitionate sau acordate cu o reducere substantiala care reflecta pierderile de credit 
suportate. 

Expunerile care sunt considerate a fi in stare de nerambursare in scopuri de reglementare (CRR art. 178) vor fi intotdeauna 
considerate expuneri de Stadiul 3. In plus, expunerile de Stadiu 3 sunt complet aliniate cu expunerile neperformante (intreaga 
expunere a clientului este considerata neperformanta). 

Banca a implementat la sfar$itul anului 2020 definitia Autoritatii Bancare Europene (ABE) privind nerambursarea (GL 2016-07), 
luand in considerare, de asemenea, pragul de semnificatie al obligatiei restante stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru 
a se conforma articolului 178 CRR. Acest nou indicator este considerat o ,,suplimentare" la definitia starii de nerambursare 
aplicata de Banca (nu exc ludem / eliminam indicatorul zilelor scadente luand in considerare graficele de plata contractuale). 

Pragul pentru evaluarea pragului de semnificatiei a unei obligatii de credit, astfel cum prevede art.178 (1) (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013, este format dintr-o componenta absoluta $i o componenta relativa: 

• Componenta absoluta este exprimata ca valoarea maxima a sumei tuturor sumelor restante pe care un debitor le 
datoreaza Bancii; 

• Componenta relativa este exprimata ca procent care reflecta raportul dintre va loarea obligatiilor restante de creditare 
$i expunerile tota le fata de acel debitor. 

Pentru acest indicator, se considera ca debitorul este in stare de nerambursare atunci cand limita exprimata dreptcomponenta 
absoluta a pragului de semnificatie $i limita exprimata drept componenta re lativa a pragului de semnificatie sunt depa$ite timp 
de 90 de zile consecutive. Conform Regu lamentului BNR 5/2018, nivelul componentei relative $i nivelul componentei absolute 
a pragului de semnificatie este dupa cum urmeaza: 

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

• Pentru alte tipuri de expuneri: 
o Nivelul componente i relative a pragului de semnificatie este 1%; 
o Nivelul componentei absolute a pragului de semnificatie este 1.000 RON. 

29 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.15 Deprecierea activelor financiare (continuare) 

Criteri ile de mai sus au fost aplicate tuturor instrumentelor financiare detinute de Banca ~i sunt in concordanta cu definitia 
nerambursarii utilizata in scopuri de gestionare interna a riscului de credit. Se considera ca un instrument nu mai este in stare 
de nerambursare (adica s-a ,,insanato~it") atunci cand nu mai indepline~te niciunul dintre criteriile implicite pentru o perioada 
de timp substantiala, in functie de factorul principal care a determinat incadrarea in starea de nerambursare. 

b) Clasificarea expunerilor in stadii in functie de riscul de credit (clasificarea pe stadii) 

Active le financiare sunt clasificate in Stadiul 1, Stadiul 2 sau Stadiul 3 in functie de calitatea de credit absolut sau relativ in ceea 
ce prive~te platile initiale. Prin urmare: 

• Stadiul 1: include (i) expunerile de credit noi sau dobandite (inclusiv credite dobandite la achizitia Filia lei); (ii) expunerile 
pentru care riscu l de credit nu a crescut semnificativ de la recunoa~terea initiala; 

• Stadiul 2: include expunerile de credit care, de~i sunt performante, au inregistrat o cre~tere semnificativa a riscului de 
credit de la recunoa$terea initiala. 

• Stadiul 3: include expunerile de credit depreciate (inclusiv credite dobandite la achizitia Filialei). 

Cao exceptie de la cele de mai sus, pentru expunerile achizitionate sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit (POCI), 
pierderile de credit preconizate pe durata de viata sunt recunoscute intotdeauna. Expunerile achizitionate sau emise 
depreciate ca urmare a risculu i de credit includ: 

• expuneri care, la momentul achizitiei, indeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept expuneri neperformante; 

• expuneri pentru cares-au modificat termenii de rambursare, fie din cauza dificultatilor financiare, fie nu, ceea ce a dus 
la derecunoa$terea ~i recunoa~terea unui activ depreciat nou (POCI). 

Pentru expunerile din Stadiul 1, pierderea preconizata este calculata pe o perioada de pana la un an. Pentru expunerile din 
Stadiul 2 sau 3, pierderea preconizata este calculata pe o perioada de timp corespunzatoare duratei de viata a expunerii. 

c) Cre~terea semnificativa a riscului de credit 

Tn stabilirea cre$terii semnificative a riscu lui de credit al unei expuneri de la recunoa$terea initiala ~i a recunoa~terii pierderilor 
de credit preconizate pe durata de viata $i nu a pierderilor de credit preconizate pe o perioada de 12 luni, Banca evalueaza, la 
fiecare data de raportare, riscul de neplata fata de riscul de neplata la recunoa$terea initiala pentru toate expunerile 
performante, inclusiv cele pentru care nu exista situatii de neindeplinire a obligatii lor de plata. 

Evaluarea cre~terii semnificative a riscului de credit se bazeaza pe urmatoarele: 

• Criterii cantitative: se refera la compararea probabilitatii de neplata (PD) intre data raportarii $i data recunoa$terii 
initiale. 

• Criterii calitative: se refera la informatiile calitative utilizate care nu se reflecta neaparat in probabilitatea de neplata, 
cum ar fi clasificarea unei expuneri cu masuri de restructurare ca fiind performanta (FPL, conform EBA). lndicatorii 
calitativi suplimentari, atat pentru portofoliul persoane ju rid ice, cat $i pentru portofoliul persoane fizice, sunt reflectati 
si prin indicatorii de avertizare timpurie, putand astfel concluziona daca o expunere are sau nu o cre$tere semnificativa 
a riscului de credit. 

• lndicatori de siguranta: in plus fata de cei de mai sus ~i pentru identificarea cazurilor pentru care nu exista factori 
declan$atori care sa reflecte cre~terea riscului de credit pe baza unor indicatori calitativi $i cantitativi, indicatorul celor 
30 de zile restante este folosit ca indicator de siguranta. 
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2 REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

2.15 Deprecierea activelor financiare (continuare} 

Programele de moratorii concepute pentru a raspunde dificultatilor financiare temporare legate de pandemia Covid-19 $i 
conforme cu Liniile Directoare ABE (EBA/ GL / 2020/02 modificate ulterior prin EBA/ GL / 2020/08 $i EBA/ GL / 2020/15) nu 
au avut un impact a supra clasificarii pe stadii (nu este considerat un factor declan$ator pentru o cre$tere semnificativil a riscului 
de credit). Definitia creditului restructurat nu a fost modificatil $i continua sil insemne operatiunile de restructurare pentru 
clientii care se confrunta cu dificultilti financiare care nu intra in sfera de aplicare a programului de moratorii. 

d} Calculul pierderilor de credit preconizate 

Calculul pierderii de credit preconizate se face in conformitate cu urmatoarele principii: 

Pierderea preconizata pe un orizont de un an (activele financiare din Stadiul 1) se calculeazil pe baza unei abordari a 
portofoliului, inmultind expunerea cu probabilitatea marginala de neplatil conditionalil $i pierderea estimatil datoritil 
neindeplinirii obligatiilor pe o perioadil de un an. 

Pierderea preconizata pentru durata de viata rezidualil a activului (activele financiare din Stadiul 2) se calculeazil pe 
baza unei abordari a portofoliului, inmultind expunerea cu probabilitatea marginala de neindeplinire condit ionata $i 
cu pierderea estimata in caz de neplata pentru durata de viata rezidua la a activului. 

Pierderea preconizatil aferenta activelor financiare depreciate se stabile$te prin urmatoarea abordare: 

individual pentru imprumuturile cu expunere semnificativa, prin deducerea din expunere a valori i actualizate a 
fluxurilor de t rezorerie care se preconizeaza a rezulta din garantii $i va loarea actualizata a fluxurilor de trezorerie care 
se a$teapta a fi recuperate de catre Banca din activitatea operationala a clientului pe baza scenariilor analizate de 
Banca in ceea ce prive$te probabilitatea unei pierderi de credit; 
abordarea de portofoliu pentru restul imprumuturilor depreciate, inmultind expunerea cu pierderea i n caz de neplatil. 

Pentru evaluarea portofoliului, utilizarea factorilor re levanti de segmentare $i de rise permite ca lcularea unei probabilitati de 
neplatil (PD), care difera in functie de nivelul de segmentare ident ificat, $i pierderea de credit preconizata (ECL). 

Portofoliul de credite este segmentat mai intai in functie de tipul de client: (i} persoane fizice $i (ii) persoane juridice $i, in al 
doilea rand, de variabile specifice in functie de tipul de client: (i) scorul de produs $i comportamentu l clientului in cazu l 
persoanelor fizice $i (ii) segmentul de clienti, lunile cares-au scurs de la data acordarii cred itului (MOB) $i zilele scadente (DPD) 
in cazu l persoanelor juridice. 

Portofoliul de credite rezu ltat in urma integrarii filialei Bank Leumi Romania incepand cu 30.04.2020 a fost integrat de la 
sfar$itul anului 2020 in segmentele existente ale bilncii, in timp ce evenimentele istorice relevante de nerambursare au fost 
adaugate la cele ale bilncii inainte de fuziune. 

Pentru calcu lul ECL, se utilizeazil PD-uri pe durata de viata, in cazul creditelor clasificate in Stadiul 2 $i PD-uri de 12 luni (sau 
mai scurte dacil durata de viata ramasil a cred itului este mai mica), cu urmatoarele caracteristici: 

PD este estimat pe durata de viatil a activului; 
PD este estimat la un anumit moment (PiT); 
PD este condit ionat, definit ca probabilitatea ca o expunere/client sa intre in stare de neplatil la ,,t+l", avand in vedere 
ca nu a intrat in stare de neplata pa nil la ,,t"; 
PD include a$teptari privind conditii le macroeconomice viitoare, incluzand informatiile prospective. 

Pentru a prezice PD, in modelul de ca lcul se utilizeaza urmatoarele variabile macroeconomice: cre$terea realil a PIB, $Omajul, 
cursu l de schimb EUR/ RON, cursul de schimb RON/ CHF, indicele de pret al locuintelor. 

Curba PD proiectata este determinata prin utilizarea a 3 scenarii macroeconomice, fiecare dintre acestea avand o probabilitate 
asociata de aparitie, in timp ce previziunile macroeconomice finale introduse in model sunt o medie ponderata a acestora. 
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lnd icatorii macroeconomici reflecta inrautatirea perspectivelor macroeconomice, spre deosebire de sfar~itul lui 2019, din 
cauza pandemiei de COVID-19. 

Mai jos sunt prezentati indicatorii macroeconom1c1 luati in calcul ~i nivelul previzionat general, pe baza faptelor ~i a 
circumstantelor aplicabile la 31 decembrie 20ea: 

Anul GDP CPI Rata ~omajului EUR/RON CHF/RON lndicele de pret al locuintelor 

2020 -5.41% 2.6% 6.14% 4.8840 4.5784 -2.6 

2021 3.43% 2.6% 6.45% 4.9880 4.6384 -5.2 

2022 3.95% 2.5% 5.30% 5.0050 4.6918 2.6 

2023 3.95% 2.5% 4.16% 4.8050 4.5043 2.6 

Pentru angajamentele de creditare, Banca ia in considerare modificarile riscului de neplata care apar in creditul asociat 
angajamentului. 

Pentru angajamentele de creditare netrase, pierderea inseamna valoarea actualizata a diferentei dintre: 

(a) fluxurile de trezorerie contractuale datorate Bancii daca t itularul angajamentului ar utiliza creditul/imprumutul; ~i 
(b) fluxurile de trezorerie pe care banca a~teapta sale incaseze daca imprumutul este tras. 

LGD (pierderea preconizata in caz de neplata) este rata pierderii preconizate ~i, prin urmare, rata de recuperare estimata la 
momentul producerii evenimentului. Banca distinge expunerile garantate de cele negarantate in ceea ce prive~te calculul LGD. 

LGD pentru expunerile negarantate rezuma toate fluxurile de trezorerie incasate de la client dupa neplata, in timp ce pentru 
expunerea garantata este luata in considerare garantia existenta ajustata cu valoarea de realizare inregistrata de Banca. 

LGD include costurile ~i sumele recuperate in timpul ciclului de recuperare, inclusiv cele datorate garantii lor ~i reflecta valoarea 
in t imp a banilor, calculata ca valoarea actualizata a recuperarilor. 

Estimarea de catre Banca a pierderii de credit preconizate pentru angajamentele de creditare trebuie sa fie in conformitate cu 
a~teptarile sale privind utilizarea angajamentului de creditare, ceea ce inseamna ca Banca va considera pentru partea din 
angajament care se preconizeaza a fi trasa in termen de 12 luni de la data raportarii, o pierdere estimata pentru 12 luni ~ 
pentru partea din angajament care se preconizeaza a fi trasa pe durata de viata estimata a angajamentului de credit, o pierdere 
de credit preconizata pe durata de viata. 

Pentru a calcu la pierderea de credit preconizata pentru angajamentele de creditare, Banca utilizeaza reglementarile CCF 

mentionate in Regulamentul 575/2013, anal izand aplicabilitatea criteriilor asupra portofoliul sau de active financiare evaluate 
la cost amortizat. 

Ajustari post-model 

Ajustarea post-model (APM) este utilizata in circumstante in care datele de intra re, ipotezele ~i tehnicile de mode la re existente 
nu pot surprinde toti factorii de rise relevanti. Aparitia de noi evenimente macroeconomice, microeconomice sau politice, 
impreuna cu modificarile a~teptate ale parametrilor, modelelor sau datelor care nu sunt incorporate in parametrii actuali sau 
informatiile prospective sunt exemple de astfel de circumstante. 

Mai mult, actuala pandemie COVID-19 reprezinta prima astfel de criza din vremurile moderne, astfel incat precizia previziunilor 
poate fi mai mica decat se a~tepta. 
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Banca a implementat trei tipuri de astfel de ajustari post-model. 

Credite in CHF 

Pentru imprumuturile in CHF care au beneficiat de conversia valutara cu posibile reduceri suplimentare ale expunerii in cazul 
unei performante bune post-conversie, Banca calculeaza o ajustare post-model pentru a tine cont de posibilele reduceri 
viitoare. Valoarea APM este calculata pe baza expunerii la momentul eventualelor reduceri suplimentare inmultite cu 
probabilitatea unor reduceri suplimentare $i valoarea reducerilor. 

Credite neperformante 

Pentru creditele neperformante, Banca calculeaza urmatorul APM luand in considerare riscul unei posibile recuperabilitati mai 
mici fie prin executarea garantiilor, fie prin rambursari voluntare, riscuri care nu pot fi pe deplin surprinse nici de modelele 
ECL, nici de evaluarea individuala. In acest context, datele privind grupul de companii analizate $i datele din sistemul bancar 
sunt utilizate drept referinta. 

Pandemia Covid-19 

Mediul economic $i social generals-a schimbat in cea mai mare parte a anului 2020 din cauza pandemiei COVID-19. Exista un 
consens general ca restriqiile impuse pentru a restrange efectele pandemiei au afectat in mod semnificativ productia 
economica in 2020, cu o redresare partiala in 2021, in special dupa jumatatea anului. Pentru a atenua efectele asupra 
capacitatii de rambursare a debitorilor, statul $i bancile (inclusiv FBI au implementat programe de amanarea la plata. Aceste 
programe au fost, de asemenea, sustinute de liniile directoare emise de ABE. 

Debitorii au putut solicita in cursul anului 2020, amanarea ratelor $i a dobanzii pana la sfar$itul anului 2020. Pe baza legislatiei 
romane$ti, respectiv OUG 37/2020, Guvernul a acordat anumitor categorii de debitori, persoane fizice sau companii, 
posibilitatea de a solicita suspendarea platii ratele scadente, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 
2020. Aceasta facilitate a fost in beneficiul debitorilor cu imprumuturi restante, atata timp cat Banca nu impusese plata 
anticipata $i procedura de insolventa pentru persoanele juridice nu fusese initiata. Facilitatea putea fi acordata numai pentru 
imprumuturile acordate inainte de martie 2020 care nu inregistrau restante sau debitorii platisera aceste sume restante pana 
la data cererii de suspendare a platii. In acela$i timp, Banca a decis sa sprijine in continuare debitorii care nu erau eligibili 
pentru programul de moratoriu oferit de Guvern, oferind o amanare nelegislativa la plata a debitorilor afectati de pandemia 
COVID-19, dar care nu au putut indeplini conditia de a nu avea sume restante la data solicitarii, cu conditia ca imprumuturile 
sa nu aiba restante mai mari de 90 de zile in cazul persoanelor fizice sau 30 de zile in cazul persoanelor juridice. 

In cursul anului 2020, peste 2.000 de persoane fizice $i companii au beneficiat de amanarea ratelor, cu o valoare contabila de 
0,8 miliarde RON la 31 decembrie 2020. 

In 2021, programul moratoriu a fost extins (OUG nr. 227/2020), in sensul ca Guvernul a prelungit posibilitatea de a accesa 
amanarea platilor pana la 15 martie 2021, pana la maximum 9 luni pentru fiecare imprumut care face obiectul amanarii la 
plata (cumulativ pentru 2020 $i 2021). Prin urmare, de exemplu, daca un debitor a beneficiat in 2020 de o amanare a ratelor 
de 6 I uni (OUG nr. 227 /2020), acesta a putut solicita aceasta facilitate pentru imprumuturile sale, in 2021, pentru o perioada 
maxima de doar 3 luni. 

Astfel de programe au U$Urat presiunea asupra debitorilor direct afectati de restrictiile impuse incepand cu al doilea trimestru 
al anului 2020. Exista inca un nivel semnificativ de incertitudine cu privire la modul in care vor fi afectati debitorii care nu pot 
fi acoperiti in totalitate de nicio ajustare anticipata a riscului de credit in prezent. Consensul expertilor este ca criza actuala 
afecteaza mai multe persoane $i sectoare economice, in comparatie cu un scenariu de recesiune ciclica clasica. Exista limitari 
inerente ale modelelor, deoarece nu avem date istorice comparabile pentru ace st tip specific de criza. In acela$i timp, ajustarile 
curbelor probabilitatii de nerambursare pentru a reflecta diferite niveluri de rise intre debitorii afectati direct $i debitorii 
afectati indirect se pot baza in aceasta eta pa doar pe opinia specializata a Bancii, deoarece inca nu avem date interne pentru 
a sustine o abordare cantitativa. 
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Tn acest context, Banca a inclus in calculul pierderilor de credit preconizate incertitudinile semnificative aduse in primul rand 
de pandemia de COVID-19, $i, in al doilea rand, de programele de amanare a ratelor implementate ca urmare a pandemiei, 
prin: 

• efectuarea unei ajustari post-model a curbelor probabilitatii de nerambursare pentru a calcula riscul semnificativ 
preconizat al creditelor prin programele de amanare a ratelor; 

• crearea unei ajustari suplimentare pentru expunerile clientilor care au beneficiat de programele de amanare a ratelor 

Ajustarea curbelor probabilitatii de nerambursare 

lpoteza care a stat la baza ajustarii a fost ca urmatoarele expuneri vor fi mai afectate de pandemia COVID-19: 

• expunerile persoanelor fizice care fac obiectul moratoriului 
• expunerile persoanelor juridice care fac obiectul moratoriului, care opereaza in sectoare economice considerate, pe 

baza evaluarii Bancii, ca fiind posibil afectate intr-o masura mai mare decat celelalte 

Tn acest sens, fiecare portofoliu relevant a fost impartit in doua categorii, in functie de nivelul estimat al impactului COVID-19: 
,,mai afectat" $i ,,mai putin afectat", iar pentru fiecare dintre aceste categorii au fost generate curbe ale probabilitatii de 
nerambursare distincte pe baza celor generate de modelele riscului de credit $i ajustate pe baza opiniilor expertilor. 

Ajustare suplimentara pentru COVID-19 

Avand in vedere (i) ca nu exista un precedent pentru estimarea comportamentului de plata imediat dupa expirarea 
moratoriului, (ii) incertitudine crescuta a previziunilor macroeconomice, $i (iii) lipsa experientei anterioare in evolutia riscului, 
in perioade de interventie puternica din partea statului (moratoriu, investitii in IMM-uri, $Omaj tehnic, Kurzarbeit etc.) Banca 
a constituit o ajustare suplimentara pentru expunerile de Stadiu 1 $i 2 performante pentru clientii care au beneficiat de un 
program de amanare a ratelor (la nivel de client) independent de stadiul moratoriilor actuale 

e) Prezentarea pierderilor de credit preconizate in situatiile financiare 

Pierderile de credit preconizate sunt recunoscute dupa cum urmeaza: 

Active financiare evaluate la cost amortizat: ajustarea pentru pierdere este prezentata ca o deducere din valoarea 
contabila bruta a activelor. 
Active financiare clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global: prin contul de profit $i pierdere 
in contu I de rezerve. 

f) Pierderi din deprecierea creditelor aferente depozitelor ~i avansurilor de la alte banci ~i obligatiunilor 

Banca, la fiecare data de raportare, recunoa$te o ajustare pentru pierdere pentru pierderile de credit preconizate aferente 
depozitelor $i avansurilor de la alte banci $i obligatiunilor care nu sunt evaluate la valoarea justa prin contul de profit $i 
pierdere. 

Ajusta rea pentru pierdere se bazeaza pe pierderile de credit preconizate legate de probabilitatea de neplata in urmatoarele 
douasprezece luni, cu exceptia cazului in cares-a inregistrat o cre~tere semnificativa a riscului de credit de la data recunoa$terii 
initiale, caz in care pierderile de credit preconizate sunt recunoscute pe durata de viata a instrumentului. Tn plus, in cazul in 
care activul financiar intra sub incidenta definitiei activelor financiare achizitionate sau emise depreciate ca urmare a riscului 
de credit (POCI), este recunoscuta o ajustare pentru pierdere egala cu pierderile de credit preconizate pe durata de viata. 
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Pierderi derecunoscute 

Cerinta principala pentru derecunoa$terea unui credit este cand perspectivele de genera re de fluxuri de numerar viitoare din 
1mprumuturi au disparut $i, prin urmare, expunerea totala a 1mprumuturilor aferente a fost acoperita integral cu ajustari pentru 
depreciere calculate in conformitate cu IFRS. Cu toate acestea, Banca continua actiunile 1n justitie impotriva debitorilor pentru 
a colecta 1mprumuturile restante. 

Recuperarile ulterioare ale sumelor derecunoscute anterior sunt recunoscute in perioada in care acestea au loc $i reduc 
valoarea cheltuielilor de depreciere pentru pierderile de credit in contul de profit $i pierdere. 

2.16 Garantii reposedate 

Garantiile reposedate reprezinta active financiare ~i nefinanciare recuperate de Banca de la clienti 1n contul creditelor restante. 
Activele sunt recunoscute initial la valoarea justa 1n momentul recunoa~terii in bilant ~i sunt incluse in categoria imobilizarilor 
corpora le, altor active financiare sau a stocurilor 1n cadrul altor active nefinanciare, 1n functie de natura acestora ~i de intentia 
Bancii in ceea ce prive~te utilizarea acestor active $i sunt reevaluate ulterior ~i contabilizate conform politicilor contabile 
aferente acestor categorii de active. 

Garantiile reposedate sunt clasificate in situatiile financiare drept ,,active imobilizate detinute 1n vederea vanzarii" daca 
valoarea lor contabila va fi recuperata 1n principal printr-o tranzactie de vanzare, incluzand aici $i pierderea controlului unei 
filiale ce detine active, in termen de douasprezece luni de la sfar$itul anului raportat. Activele sunt reclasificate cand toate 
conditiile urmatoare sunt 1ndeplinite: (a) activele sunt disponibile pentru vanzare imediatin starea lor actuala; (b) conducerea 
Bancii a aprobat $i a initiat un program activ de a localiza un cumparator; (c) activele sunt comercializate permanent in vederea 
vanzarii la un pret rezonabil; (d) se a$teapta ca vanzarea sa aiba loc 1ntr-un interval de pana la un an $i (e) este putin probabil 
ca modificari asupra planului de vanzare sa aiba loc sau ca planul sa fie retras. Active imobilizate sau grupuri destinate cedarii, 
clasificate drept detinute 1n vederea vanzarii in situatia pozitiei financiare a perioadei curente nu sunt reclasificate sau re
prezentate 1n situatia comparativa a pozitiei financiare pentru a reflecta clasificarea ca la sfar$itul perioadei curente. 

Daca Banca a clasificat garantiile reposedate ca fiind ,,detinute in vederea vanzarii", dar criteriul IFRS 5 de mai sus nu mai este 
indeplinit, Banca inceteaza sa clasifice activul ca fiind detinut pentru vanzare. 

Veniturile din vanzarea garantiilor reposedate sunt prezentate 1n contul de profit $i pierdere pe linia Venituri din vanzarea 
activelor reposedate din contractele de credit care au fost executate silit. Derecunoa$terea activelor odata ce vanzarile sunt 
finalizate impreuna cu orice mi$care a provizioanelor aferente sunt prezentate 1n Cheltuieli cu vanzarile de active reposedate 
din contractele de credite executate silit. 

Garantiile reposedate sunt contabilizate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila $i valoarea justa excluzand costurile 
aferente vanzarii. 

2.17 Aur 

Banca desfa$oara tranzactii cu aur in forma fizica cu clientela sa. Soldurile sunt prezentate 1n cadrul stocurilor, in nota privind 
alte active nefinanciare. Banca a aplicat metoda costului mediu ponderat pentru evaluarea stocurilor sale de aur. 
Ca$tigurile/pierderile nete din aceste tranzactii sunt prezentate in nota privind veniturile nete din comisioane ~i speze (Nota 
28). 

2.18 lmobilizari necorporale 

Un activ necorporal este un activ nemonetar identificabil fara substanta fizica care se preconizeaza ca va fi utilizat pentru o 
perioada mai lunga de un an $i de la care vor rezulta beneficii economice pentru entitate. 

Costurile asociate dezvoltarii $i mentinerii programelor informatice sunt recunoscute drept cheltuieli cand sunt recunoscute. 
Costurile care sunt direct asociate cu dezvoltarea de aplicatii software identificabile $i unice, controlate de catre Banca care 
probabil vor genera beneficii economice mai mari decat costurile $i care au o durata de viata de peste un an, sunt recunoscute 
ca imobilizari necorporale. Costurile directe include costurile cu dezvoltarea de programe informatice, costurile cu angajatii $i 
o portiune relevanta din costurile indirecte de productie. 
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Licentele de software achizitionate sunt capitalizate la valoarea costurilor de achizitie ~i de instalare a programelor 
respective. Aceste costuri sunt amortizate pe baza duratelor de viata utile estimate care, in mod normal, sunt de trei 
ani. 

Cheltuielile ulterioare ale activelor necorporale capitalizate sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile 
economice viitoare incorporate in activul specific la care se refera. Toate celelalte cheltuieli sunt inregistrate pe masura ce 
sunt suportate. 

Amortizarea este inregistrata in contul de profit ~i pierdere pe baza liniara pe durata de viata utila estimata a programului 
informatic, de la data la care este disponibil pentru utilizare. De obicei, durata de viata utila a programelor informatice este de 
3-5 ani. 

2.19 lmobilizari corporale 

Cost 

lmobi lizari le corporale sunt prezentate la cost, retratat la puterea de cumparare a leului romanesc la 31 decembrie 2003 
pentru active achizitionate inainte de data de 1 ianuarie 2004, minus amortizarea acumulata ~i provizionul pentru depreciere, 
acolo unde este necesar. Costul include costurile indatorarii asociate fondurilor generale sau specifice imprumutate pentru 
finantarea crearii de active cu ciclu lung de productie. 

Cheltuielile cu reparatiile ~i 1ntretinerea sunt inregistrate ca o cheltuiala in momentul efectuarii lor. Costul de inlocuire a 
pieselor sau componentelor majore ale cladirilor ~i echipamentelor este capitalizat, iar piesele inlocuite sunt casate. 
Ca~tigurile ~i pierderile din vanzare, determinate prin raportarea sumelor incasate din vanzari la valoarea contabila neta, sunt 
recunoscute in contul de profit sau pierdere. 

Amortizare 

Terenurile nu se amortizeaza. Amortizarea alter cladiri ~i echipamente este calculata pe baza metodei liniare pentru a distribui 
costul acestora minus valoarea reziduala pe durata de viata estimata a acestora. 

Amenajari ale sediilor inchiriate pe durata contractu lui de inchiriere de baza 
Cladiri 
Echipament de birotica, accesorii ~i instalatii 
Mijloace de transport 

2.20 lnvestitii imobiliare 

Durata de viata utila in ani 

5 
50 

3-20 
5 

lnvestitiile imobiliare ale Bancii sunt activele care genereaza venituri din chirii sau sunt detinute in scopul cre~terii valorii 
capitalului, sau ambele destinatii, ~i nu sunt folosite pentru vanzare in decursul activitatii Bancii sau pentru furnizarea de servicii 
sau in scopuri administrative. 

lnvestitiile imobiliare sunt recunoscute initial la costul de achizitie, inclusiv costul de tranzaqionare ~i reevaluate ulterior la 
valoarea Justa actualizata astfel incat sa reflecte conditiile pietei de la finalul perioadei de raportare. Valoarea Justa a unei 
investitii imobiliare este pretul la care proprietatea poate fi vanduta pe piata printr-o tranzactie libera. O tranzactie libera nu 
este o executare sau o vanzare de activ problematic. Cea mai buna estimare a valorii Juste este data de preturile curente dintr
o piata activa pentru proprietati similare din aceea~i locatie ~i cu acelea~i atribute. Tn cazul in care preturile dintr-o piata activa 
nu sunt disponibile, Banca folose~te informatii dintr-o varietate de surse, precum: 

(a) preturi curente dintr-o piata activa pentru proprietati de natura, atribute sau locatie diferite, aJustate astfe l incat sa se 
reflecte aceste diferente; 

(b) preturi recente ale proprietatilor similare de pe piete mai putin active, ajustate sa reflect e orice modificari ale conditiilor 
economice aparute de la data cand au avut loc tranzactiile la preturile respective; 
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(c) proiectii ale fluxurilor de numerar actualizate, bazate pe estimarile de fluxuri viitoare, sustinute de prevederile oricaror 
contracte de inchiriere sau oricaror alte contracte §i (oricand ar fi posibil) prin stud ii de piata care sa reflecte nivelul 
ch iriilor curente pentru proprietati similare din aceea§i locatie §i cu acelea§i atribute, folosind rate de actualizare care 
sa reflecte estimarile curente de incertitudine ale pietei referitor la valoarea §i distributia in timp a fluxurilor de 
numerar; 

Valoarea justa a investitiilor imobiliare ale Bancii este determinata pe baza rapoartelor de la evaluatori independenti, cu o 
calificare profesionala recunoscuta $i relevanta $i care au avut o experienta recenta in evaluarea unor proprietati in locatii 
similare $i cu caracteristici asemanatoare; $i 

Venitul din chirii este inregistrat 1n contul de profit $i pierdere pentru anul respectiv 1n categoria altor venituri din exploatare. 
Ca$tigurile $i pierderile rezultate din modificarile valorii juste a investitiei imobiliare sunt 1nregistrate in contul de profit $i 
pierderi pentru anul respectiv $i sunt prezentate separat. 

2.21 Deprecierea activelor nefinanciare 

Activele care au o durata de viata utila nedeterminata nu sunt amortizate ~i sunt testate anual pentru identificarea pierderilor 
din depreciere. Banca nu a detinut astfel de active 1n perioada raportata. Activele ce sunt supuse amortizarii sunt revizuite 
pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca 
valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea 
contabila ~i valoarea recuperabila a activului respectiv. Valoarea recuperabila reprezentand maximul dintre valoarea justa a 
activului minus costurile de vanzare §i valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pana la eel 
mai mic nivel de detaliere pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar (unitati generatoare de numerar). 
Activele nefinanciare, altele decat fondul comercial, care au suferit deprecieri, sunt revizuite in vederea unei posibile re luari pe 
venituri a deprecierii la fiecare data de raportare. 

2.22 Contracte de leasing 

lncepand din 1 ianuarie 2019, Banca a adoptat IFRS 16 Contracte de leasing $i aplica un model unic de contabilitate pentru 
toate contractele de leasing, cu anumite exceptii. Contabilitatea locatorului este substantial nemodificata. 

lnainte de 1 ianurie 2019, Banca aplica urmatoarele politici contabile 1n calitate de locatar: 

Datorii din leasing financiar 

In cazul in care Banca este locatar in cadrul unui contract de leasing $i i~i asuma toate riscurile ~i beneficiile aferente 
proprietatii, activele ce fac obiectul respectivului contract sunt capitalizate in cladiri §i echipamente la initierea leasingului la 
valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a proprietatii aflate in regim de leasing §i valoarea prezenta a platilor minime de 
leasing. Fiecare plata este impartita intre elementul de capital ~i dobanda pentru a se obtine o rata constanta a dobanzii pe 
durata rambursarii. Obligatiile legate de contractul de leasing, nete de costurile de finantare viitoare, sunt incluse 1n 
1mprumuturi. 

Cheltuielile cu dobanda sunt 1nregistrate in contul de profit sau pierdere pe toata durata contractului utilizandu-se metoda 
dobanzii efective. Activele obtinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt amortizate pe parcursul duratei de viata 
utila sau pe perioada contractului de leasing, daca aceasta este mai scurta, daca Banca nu este in mod rezonabil sigura ca va 
obtine dreptul de proprietate asupra activului respectiv pana la sfar§itul perioadei de leasing. 

Contracte de leasing operational 

Contractele de leasing incheiate de Banca sunt majoritatea contracte de leasing operational. Platile totale efectuate pentru 
leasingul operational sunt inregistrate in contul de profit sau pierdere pe baza metodei liniare, pe durata contractului de 
inchiriere. 

Atunci cand un contract de chirie este denuntat 1nainte de termen, orice plata catre locator reprezentand penalitate este 
recunoscuta drept cheltuiala in perioada in care contractul a fost denuntat. 
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2.23 Creante din leasing financiar 

Tn situatia in care Banca este locator intr-un contract de leasing in care se transfera in mare masura toate riscurile $i beneficiile 
aferente dreptului de proprietate asupra locatarului, bu nu rile care fac obiectul contractului sunt prezentate sub forma unor 
creante $i inregistrate la valoarea actualizata a platilor viitoare de leasing. Creantele din leasing financiar sunt recunoscute 
initial (la momentul initierii contractului de leasing), folosind o rata de actualizare stabi lita la inceput (eel mai apropiat moment 
dintre data contractului de leasing ~i data la care partile s-au angajat sa respecte principalele prevederi ale contractului de 

leasing). 

Diferenta dintre creanta bruta ~i valoarea actualizata reprezinta venit financiar neincasat. Acest venit este recunoscut pe toata 
durata contractului de leasing utilizand metoda investitiei nete (inainte de impozitare), ceea ce reflecta o rata periodica 
constanta a rentabilitatii. Costurile incrementale direct atribuibile negocierii $i finalizarii contractului sunt incluse in valuarea 
initiala a leasingului financiar $i reduc valoarea venitului recunoscut de-a lungul contractului. Venitul din dobanzi este 
recunoscut in categoria ,,Venituri din dobanzi ~i asimilate" din contul de profit sau pierdere al anului. 

Pierderile din depreciere sunt recunoscute in contul de profit ~i pierdere pentru anul in curs ca urmare a unuia sau mai multor 
evenimente (,,evenimente generatoare de pierderi"), care au avut loc dupa recunoa$terea initiala a creantelor de leasing 
financiar. Banca utilizeaza acelea$i criterii principale pentru a determina daca exista dovezi obiective ca o pierdere din 
depreciere a avut loc, ca $i pentru creditele inregistrate la cost amortizat. Pierderile din depreciere sunt recunoscute printr-un 
cont de provizion pentru a diminua valoarea contabila neta a creantei $i pentru a ajunge la valoarea actualizata a fluxurilor de 
numerar preconizate a se incasa (excluzand pierderile viitoare care nu au fost inregistrate), actualizate utilizand dobanzile 
implicite din contractele de leasing financiar. Valoarea estimata a fluxurilor de numerar viitoare reflecta fluxurile de numerar 
care ar putea rezulta din utilizarea $i vanzarea activelor care fac obiectul contractului de leasing. 

2.24 Numerar ~i echivalente de numerar 

Pentru intocmirea situatiei fluxu lui de numerar, numerarul ~i echivalentele de numerar includ soldurile cu scadenta mai mica 
de trei !uni de la data achizitiei ~i anume: numerar; solduri nerestrictionate la bancile centrale, inclusiv rezervele minime 
obligatorii; certificate de trezorerie ~i alte certificate eligibile; imprumuturi ~i avansuri acordate bancilor precum ~i titluri de 

stat pe termen scurt. 

Sumele care sunt subiectul unor posibile schimbari de valoare semnificative datorate unui rise de credit crescut sau a altor 
motive nu sunt considerate ca fiind numerar ~i echivalente de numerar, cu exceptia situatiilor in care o pa rte sau tot soldul a 
fost folosit in perioade ulterioare datei bilantului fara nicio restrictie sau schimbari de va loare. 

2.25 Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Banca are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, 
cand pentru decontarea obligatiei este necesara o ie~ire de resurse care incorporeaza beneficii economice ~i cand poate fi 
facuta o estimare credibila in ceea ce prive~te valoarea obligatiei. Acolo unde exista un anumit numar de obligatii similare, 
probabilitatea ca o ie~ire de resurse sa fie necesara pentru decontare este determinata prin luarea in considerare a intregii 
categorii de obligatii. Provizionul este recunoscut chiar daca probabilitatea legata de orice element inclus in aceea~i categorie 

de obligatii este mica. 

Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a deconta obligatia respectiva 
utilizand o rata de dinainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata privind valoarea in timp a banilor ~i riscurile 
specifice obligatiei. Cre~terea provizionului datorata trecerii t impu lui este recunoscuta in cheltuiala cu dobanda. 

2.26 Contracte de garantie financiara 

Contractele de garantie financiara sunt contractele care prevad ca Banca sa efectueze anumite plati pentru a rambursa 
beneficiarului o pierdere inregistrata de acesta ca urmare a faptului ca un anumit debitor nu a efectuat platile la data scadenta, 
in conformitate cu termenii instrumentului de datorie. 

Astfel de garantii financiare sunt acordate bancilor, institutii lor financiare ~i altor organisme in numele clientilor in vederea 
garantarii imprumuturilor, descoperitului de cont ~i a altor facilitati bancare. 
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2.26 Contracte de garantie financiara (continuare) 

Garantiile financiare sunt initial recunoscute in situatiile financiare la valoarea justa la data acordarii garantiei. Ulterior 
recunoa~terii initiale, obligatiile Bancii conform acestor garantii sunt evaluate la valoarea mai mare dintre evaluarea initiala, 
minus amortizarea calculata pentru a recunoa~te in contul de profit ~i pierdere veniturile din comisioane incasate pe baza 
metodei liniare pe parcursul duratei de viata a garantiei ~i cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru a deconta 
orice obligatie financiara aparuta la data bilantului contabil. 

Aceste estimari sunt determinate pe baza experientei cu tranzactii similare ~i pe baza istoricului de pierderi, la care se adauga 
~i rationamentul profesional al conducerii. 

2.27 Garantii de buna executie 

Garantiile de buna executie sunt contracte care prevad compensatii in cazul in care cea lalta parte nu i~i indepline~te obligatia 
contractuala. Astfel de contracte transfera riscurile de performanta nefinanciara alaturi de riscul de credit. Garantiile de buna 
executie sunt recunoscute initial la valoarea justa, care i n mod normal este evidentiata prin suma comisioanelor primite. 
Aceasta valoare este amortizata folosind metoda liniara pe intreaga durata a contractului. La sfar~itul fiecarei perioade de 
raportare, contractele de garantie de buna executie sunt recunoscute la valoarea cea mai mare dintre: (i) soldul neamortizat 
corespunzator valorii recunoscute initial ~i (ii ) cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru a stinge obligatia 
contractuala la sfar~itul fiecarei perioade de raportare, actualizata la valoarea de piata. In cazul in care Banca are dreptul 
contractual de a se indrepta impotriva client ului sau pentru recuperarea sumelor platite pentru decontarea contractelor de 
garantie de buna executie, aceste sume vor fi recunoscute drept credite $i creante la momentul platii catre beneficiarul 
garantiei. 

2.28 Beneficiile angajatilor 

(a) Beneficii pe termen scurt 

Beneficiile angajatilor pe termen scurt include salariile, indemnizatiile $i contributiile sociale. Beneficiile angajatilor pe termen 
scurt sunt recunoscute drept cheltuiala pe masura ce serviciile sunt efectuate. 

(b) Plan definit de cont ribut ii 

Banca, in desfa~urarea normala a activitatii, executa plati catre fondurile de stat romane~ti pentru angajatii sai din Romania, 
pentru pensii, asigurari de sanatate ~i ~omaj. Toti angajatii Bancii sunt inclu~i $i au obligatia de a face anumite contributii 
(incluse in contributiile sociale) in sistemul de pensii de stat (un plan definit de contributii). Toate contributiile catre sistemul 
de pensii de stat sunt recunoscute drept cheltuiala in contu l de profit $i pierdere pe masura ce sunt suportate. Banca nu are 
niciun alt fel de obligatii. 

(c) Alte beneficii 

In conformitate cu politicile interne, Banca are obligatia de a plati angajatilor la pensionare un beneficiu echivalent cu doua 
indemnizatii la data pensionarii. Datoria legata de aceasta schema de beneficii se calculeaza pe baza actuariala, avand in vedere 
salariu l estimat la data pensionarii $i numarul de ani de activitate al fiecarui angajat. Obligatia neta a Bancii in ceea ce prive~te 
beneficiile de pensionare este calculata prin estimarea valorii beneficiilor viitoare pe care angajatii le-au Ca$tigat in schimbul 
serviciului in perioada curenta $i in perioadele anterioare; acest beneficiu este redus pentru a determina valoarea sa prezenta. 

Beneficiile la incheierea contractulu i de munca sunt recunoscute drept che ltuiala atunci cand se poate demonstra ca banca 
este angajata, fara posibilitatea realista de a se retrage, int r-un plan formal detaliat de a incheia contractul de munca inainte 
de data pensionarii normale sau de a oferi beneficii la 1ncetarea contractu lui de munca in urma unei oferte facute pentru a 
1ncuraja demisia voluntara. Daca beneficiile sunt platite mai mult de 12 luni de la data raportarii, acestea sunt actualizate la 
valoarea lor prezenta. 

Banca nu are nicio obligatie de a furniza servicii ulterioare fo~tilor sau actualilor angajati. 
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2.29 Taxe / lmpozite 

Depozitele persoanelor fizice $i anumite depozite ale persoanelor ju rid ice sunt garantate de Fondul de garantare a depozitelor 
in sistemul bancar (FGDB) in limita a 100.000 EUR in conformitate cu reglementarile in vigoare (Legea 311/2015). 

Bancile romane$ti sunt obligate sa plateasca o contributie anuala la Fondul de Garantare a Depozitelor pentru a garanta 
depozitele clientilor in caz de insolvabil itate a institutiei de credit, precum $i o contributie anuala la Fondul de Rezolutie. 

Banca aplica IFRIC 21 ,,lmpozite", recunoscand integral aceste contributii drept cheltuieli in momentul producerii 
evenimentelor generatoare. 

2.30 lmpozitul pe profit 

Pentru a inregistra atat cheltuielile cu impozitul pe venitul curent, cat $i cu impozitul pe venitul amanat pentru anul incheiat, 
Banca a calculat cheltuielile cu impozitul pe profit anual i n baza legislatiei fiscale privind impozitul pe profit in vigoare la data 
bilantului. Rata de impozitare utilizata pentru calcu larea pozitiei curente $i a datoriilor amanate la 31 decembrie 2020 este de 
16% (31 decembrie 2019: 16%). 

(a) lmpozitul pe profit curent 

Banca i$i inregistreaza cheltuiala cu impozitul pe profit pe baza prezentelor situatii financiare intocmite in conformitate cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul 27/2010 emis de Banca 
Nationala a Romaniei, precum $i cu legislatia fiscala in vigoare. Legislatia fiscala romaneasca se bazeaza pe un an fiscal incheiat 
la 31 decembrie. 

(b) lmpozitul pe profit amanat 

Diferentele dintre raportarea financiara in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara $i 

reglementarile fiscale romane$ti due la diferente intre valoarea contabila si cea fiscala a anumitor active, datorii in scopuri de 
raportare financiara $i impozit pe profit. 

Elementul de activ privind impozitul amanat este recunoscut in masura in care este probabil ca profitul impozabil viitor va fi 
disponibi l, datorita faptului ca diferentele temporare pot fi utilizate. 

lmpozitul amanat este determinat folosind metoda contabilitatii de angajamente pentru acele diferente temporare ce apar 
intre baza fiscala a activelor $i datoriilor $i valorile contabile ale acestora din situatiile financiare. lmpozitul pe profit amanat 
este determinat utilizand ratele de impozitare ($i legislatia) in vigoare la data bilantului contabil sau care sunt estimate sa fie 
aplicate atunci cand impozitul pe profit amanat de recuperat este valorificat sau obligatia privind impozitul amanat este 
decontata. 

Pentru a raporta pierderi le fiscale neutilizate, creantele privind impozitul amanat sunt recunoscute numai in masura in care 
este probabil sa se obtina profit impozabil in viitor dupa compensarea cu pierderea fiscala din anii precedenti $i cu impozitul 
pe profit recuperabil. Creantele privind impozitul amanat sunt diminuate in masura in care este putin probabil ca beneficiile 
fiscale aferente sa fie obtinute. 
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2.31 Combinari de intreprinderi 

0 combinare de intreprinderi este contabilizata folosind metoda de achizitie la data obtinerii controlulu i, cu exceptia cazurilor 
in care combinarea implica entitati sau parti aflate sub control comun. 

Activele $i datoriile identificabile achizitionate sunt evaluate la valoarea justa la data achizitiei, in conformitate cu IFRS 3 
Combinari de intreprinderi. lnteresele minoritare in entitatea dobandita indreptatesc detinatorul la o cota proportionala din 
activele nete ale entitatii in cazul lichidarii $i sunt evaluate fie la valoarea justa, fie proportional cu detinerea in activele nete 
identificabile ale entitatii. La achizit ia Bank Leumi, Banca a evaluat interesele care nu controleaza in situatiile financiare 
consolidate ca pondere proportionala a valorii juste a activelor nete ale Bank Leumi detinute de aqionarii minoritari. 

Fondul comercial $i fondul comercial negativ apar la achizitia unei filiale i ntr-o combinare de intreprinderi. Fondul comercial 
este evaluat prin deducerea activelor nete identificabile obtinute din totalul contraprestatiei transferate, a oricaror interese 
minoritare in entitatea dobandita $i a valorii juste la data achizitiei participatiei in capitalurile proprii ale entitatii dobandite 
anterior detinuta de entitatea dobanditoare. Daca dobanditorul obtine un ca$tig dintr-o achizitie, acest ca$tig va fi recunoscut 
in contul de profit $i pierdere dupa ce conducerea reevalueaza daca toate active le au fost dobandite $i toate datoriile $i datoriile 
contingente au fost asumate printr-o evaluare adecvata. 

La achizitia Bank Leumi la 10 iulie 2019, valoarea justa a activelor nete achizitionate, ajustata pentru cota First Bank, a fost de 
203,2 milioane RON stabilita pe baza raportului de alocare a pretului de achizitie intocmit de un expert extern, iar 
contraprestatia platita a fost 90,5 milioane RON. Castigul din achizitia Leumi Bank, determinat ca diferenta dintre pretul platit 
$i cota din valoarea justa a activelor $i datoriilor Leumi Bank, in valoare de 112 milioane RON, a fost recunoscut in situatia 
consolidata a profitului sau pierderii Grupului pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2019. Ca$tigul din achizitia filialei este 
in mare pa rte atribuibil dorintei vanzatorului de a-$i vine cota parte in Leumi Bank Romania cat mai cu rand posibil, permitand 
astfel First Bank sa o achizitioneze la un pret mult mai mic decat valoarea justa a activului net. 

Ca~tig din achizitia filialei la data achizitiei Bank Leumi (mii RON) 

Pretu I platit 

Valoarea justa a activelor nete achizitionate (ajustate la actiunile First Bank in Bank Leumi) 

Ca~tig din achizitia filialei 

90,545 

203,232 

112,687 

Tabelul de mai jos reprezinta un sumar al activelor nete dobandite la data achizitiei, inainte de ajustarea activului net la 
actiunile First Bank in Bank Leumi (99,9335%). 

Active nete la valoarea contabila Ajustari la valoarea justa 

207,230 (3,863) 

miiRON 

Valoarea justa a activelor nete 

203,367 

Tabelul de mai jos prezinta impactul recunoscut in capitalurile proprii ale Bancii la data fuziunii: 

Actionari minoritari achizitionati la data fuziunii 
Prime de emisiune 
Rezerve din reevaluare pentru titluri evaluate FVOCI 
Rezultat reportat $i rezerve 
lnterese care nu controleaza 

miiRON 

233 
(94) 

(443) 
(3.611) 

(139) 

Actionarii Bancii au decis ca in urma fuziunii (respectiv 30 aprilie 2020) Bank Leumi va inceta sa existe, fiind dizolvata fara 
lichidare, urmata de radierea din Registrul Bancar pastrat de Banca Nationala a Romaniei $i, respectiv, de la Registrul 
Comertului. 
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3 ESTIMARI ~I RATIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE 

Pregatirea situatiilor financiare impune conducerii sa faca judecati, estimari $i ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor $i 
sumelor raportate ale activelor $i pasivelor, veniturilor $i cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de aceste estimari. 

Estimarile $i ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite in mod continuu pe baza experientei istorice $i a altor factori, 
inclusiv a$teptarile privind evenimentele viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in aceste circumstante. Revizuirile 
estimarilor cantabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea afecteaza numai acea 
perioada, sau in perioada revizuirii $i perioadele viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioadele curente, cat $i cele viitoare. 

Cea mai semnificativa utilizare a judecatilor $i a estimarilor este urmatoarea: 

a) Valoarea justa a instrumentelor financiare 

In cazul in care valorile juste ale activelor financiare $i ale datoriilor financiare inregistrate in situatia pozitiei financiare nu pot 
fi derivate din pietele active, acestea se determina utilizand o varietate de tehnici de evaluare care includ utilizarea de diferite 
mode le. Datele de intra re la aceste mode le provin din date de piata observabile acolo unde este posibil, dar in cazul in care nu 
sunt disponibile date de piata observabile, este necesara o judecata pentru a stabili valori juste. Evaluarea instrumentelor 
financiare este descrisa mai detaliat in Nota 35. 

b) Pierderile de credit preconizate aferente active/or financiare la cost amortizat $i FVOCI 

Evaluarea pierderilor din depreciere in conformitate cu IFRS 9 pentru toate categoriile de active financiare necesita o judecata, 
in special estimarea valorii $i a calendarului fluxurilor de numerar viitoare $i a valorilor garantiilor la determinarea pierderilor 
din depreciere $i evaluarea unei cre$teri semnificative a riscului de credit {SICR). Aceste estimari sunt determinate de o serie 
de factori, modificari in care pot rezulta niveluri diferite de ajustari. 

Banca i~i revizuie$te lunar portofoliul de credite pentru a evalua pierderile din depreciere aferente. Pentru a stabili daca o 
pierdere din depreciere aferenta creditelor ~i avansurilor acordate trebuie inregistrata in contul de profit ~i pierdere, Banca 
face rationamente referitoare la existenta unor informatii obiective care sa indice o diminuare a fluxurilor de numerar viitoare 
estimate dintr-un portofoliu de credite inainte ca diminuarea sa poata fi asociata unui credit individual din respectivul 
portofoliu. 

Principalele considerente pentru evaluarea deprecierii creditelor includ stabilirea daca platile de principal sau de dobanzi sunt 
restante de mai mult de 90 de zile, daca se constata o modificare substantiala a situatiei financiare a debitorului, ceea ce 
implica o mare probabilitate ca debitorul sa nu poata indeplini integral obligatiile sale de creditare, indiferent daca au fost 
acceptate concesii sub forma de restructurare, in conditiile dificultatilor financiare pe care le-a intampinat debitorul, sau au 
fost initiate proceduri juridice sau daca debitorul a fost transferat catre structuri specializate de recuperare {indiferent de 
numarul de zile restante). 

Conform IFRS 9, modelul pierderilor de credit preconizate al Bancii (ECL) se bazeaza pe mai multe ipoteze care stau la baza 
alegerii datelor de intrare variabile $i a interdependentelor dintre acestea, care afecteaza nivelul ajustarilor: 

Criteriile definite (atat in termeni relativi cat $i in termeni absoluti) pentru evaluarea cre$terii semnificative a riscului 
de credit de la recunoa$terea initiala $i, in consecinta, la calcularea creditelor pe baza pierderii de credit preconizate 
pe durata de viata {LTECL) 

Gruparea activelor financiare atunci cand ECL este evaluata colectiv 

Dezvoltarea modelului ECL, incluzand diferitele formule $i alegerea datelor de intrare 

Scenariile macroeconomice $i ponderile lor de probabilitate pe baza carora rezulta ECL 

Banca monitorizeaza indeaproape toate evolutiile relevante pentru a actualiza estimarea efectului asupra situatiilor sale 
financiare individuale in conformitate cu politicile sale cantabile. 

La 31 decembrie 2020 $i 31 decembrie 2019, daca PD $i LGD se schimba atat pentru creditele performante, cat $i pentru cele 
neperformante, provizioanele se vor modifica potrivit tabelului de mai jos: 
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3 ESTIMARI SI RATIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

Analiza de senzitivitate 

Expuneri bilantiere 

Carduri de credit $i descoperit de cont 
Credite de consum 
Credite nevoi personale garantate 
C red ite i poteca re 
Micro $i IMM-uri 
Cred ite corporate 

TOTAL 

31 decembrie 2020 
Efectul asupra contului de 

profit $i pierdere 
(+/- S%) 

+ 351/-537 
+ 1.869/-2.449 
+ 1. 7 40/-2.836 
+1.108/-1.725 
+2.331/-4.862 
+l.717/-2.320 

+9.116/-14.729 

c) Provizioane de rise pentru potentiale daune din contractele de credit 

31 decembrie 2019 
Efectul asupra contului de 

profit $i pierdere 
(+/- 5%) 

+261/-385 
+l.188/-1.453 
+l.581/-2.707 

+813/-1.207 
+ 1.863/-2. 759 
+l.994/-2.263 

+7.700/-10.747 

Banca 7nregistreaza provizioane pentru datorii potentiale rezultate din practici comerciale anterioare {a se vedea Nota 21). 

Banca a elaborat o metodologie pentru a estima provizionul necesar pentru asemenea clauze, facand presupuneri bazate pe 
un istoric recent. Metodologia presupune, de asemenea, realizarea unor ipoteze cu privire la numarul actiunilor legale care ar 
putea fi initiate 7mpotriva Bancii $i la rezultatul probabil al litigiilor actuale $i posibile. Aceste ipoteze sunt greu de estimat, iar 
incertitudinea estimarii a fost mai mare. Detalii privind provizioanele de rise pentru daune potentiale rezultate din practici 
comerciale anterioare sunt prezentate 7n Nota 21. 

d) lmpozit amanat 

La 10 iulie 2019, Banca a achizitionat Bank Leumi, recunoscand un ca$tig din achizitia filialei de 112.687 mii RON 7n situatiile 
financiare consolidate la 31 decembrie 2019, ca urmare a combinarii de 7ntreprinderi 7n conformitate cu IFRS 3. In contextul 
fuziunii dintre Banca $i filiala sa 7n 2020, Ca$tigul din achizitia filialei a fost transferat in rezultat reportat7n situatiile financiare. 
Cu toate acestea, Banca este de parere ca exista argumente pentru a considera ca$tigul ca venit neimpozabil 7n calculul 
rezultatului global. Cu toate acestea, nu se poate $ti daca acest tratament fiscal este acceptat de autoritatile fiscale pana la o 
decizie a acestora. Astfel, Banca recunoa$te incertitudinile $i probabilitatea obtinerii unui aviz negativ privind tratamentul 
fiscal al ca$tigului din achizitia filialei de la autoritatile fiscale, dupa cum se mentioneaza 7n continuare $i, prin urmare, 7n 
conformitate cu IFRIC 23 - lncertitudini privind tratamentul impozitului pe profit, a recunoscut 7n situatiile financiare 
consolidate la 31 decembrie 2019 o datorie cu impozitul amanat de 18.030 mii RON, o abordare similara fiind folosita pentru 
situatiile financiare la 2020. 

De$i Banca este de parere ca exista argumente care sustin opinia conform careia ca$tigul din achizitia filialei nu este impozabil 
(argumente care se bazeaza 7n principal pe principiul neutralitatii unei fuziuni 7n scopuri fiscale), aceasta a solicitat, 7nainte de 
data intrarii 7n vigoare a fuziunii, emiterea unei solutii fiscale individuale avansate {o decizie obligatorie) care solicita 
confirmarea de catre autoritatile fiscale a tratamentului fiscal al ca$tigului din achizitia filialei. lnainte de a obtine solutia 
autoritatilor fiscale, nu poate fi exclusa probabilitatea ca un inspector fiscal sa aiba o interpretare diferita de cea a Bancii $i 
aceasta incertitudine este declan$ata de faptul ca legea fiscala nu acopera 7n mod specific cazurile de ca$tiguri din tranzactii la 
pret avantajos ca urmare a combinarilor de 7ntreprinderi 7n conformitate cu IFRS 3. 

e) De-reunoa~terea active/or financiare 

Banca derecunoa~te un activ daca a transferat 7n mod substantial toate riscurile ~i beneficiile asociate detinerii activului. 
Transferul riscurilor ~i beneficiilor este evaluat din perspectiva expunerii Bancii, 7nainte ~i dupa transfer, 7n funqie de 
variabilitatea valorii ~i distributia 7n timp a fluxurilor de trezorerie estimate a fi realizate. Banca continua sa recunoasca activul 
daca pastreaza 7n mod substantial toate riscurile ~i beneficiile asociate detinerii activului. 

Derecunoa~terea impune modificarea substantiala a expunerii cedentului la riscurile ~i beneficiile asociate proprietatii. 
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3 ESTIMARI SI RAJIONAMENTE CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE) 

Banca trebuie sa stabileasca daca pastreaza controlul asupra activului. Controlul are la baza capacitatea practica a cesionarului 
de a vinde activul. Cesionarul are capacitatea de a vinde activul in totalitate unilateral catre o parte terta neafiliata, fara a fi 
necesar sa impuna restrictii suplimentare asupra transferului. Un cesionar are capacitatea practica de a vinde activul daca 
acesta este tranzactionat pe o piata activa intrucat cesionaru l poate achizitiona activul de pe piata daca trebuie sa 11 restituie 
cedentu lui. 

Activul este derecunoscut daca Banca a pierdut controlul. Banca continua sa recunoasca activul in masura in care continua sa 
fie implicata in controlul activulului. 

Tn mod specific, in 2018, Banca a transferat credite catre Piraeus Bank S.A. Sucursala Londra, pe baza contractelor de sub
participatie sau cesiune incheiate, primind in schimb numerar. Conducerea Bancii considera ca toate riscurile ~i beneficiile 
asociate acestor credite sunt in mod substantial transferate Piraeus Bank S.A. - Sucursala Londra ~i, ca atare, criterii le de 
derecunoa~tere sunt indeplinite. Pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2020, Banca nu a transferat credite pe baza de 
finantare de participatii sau contracte de cesiune. 

Rationamentele specifice includ evaluarea veniturilor din comisioane primite de catre Banca din administrarea creditelor 
transferate, prezentate in cadrul Notei 27, care reprezinta, in opinia conducerii, o remunerare adecvata a serviciilor de gestiune 
a portofoliului transferat prestate de catre Banca, intrucat acopera costul de gestiune a portofoliului (activitatile de 
administrare efectuate de Banca includ colectare, monitorizare sau alte activitati administrative) ~i asigura un profit adecvat 
pentru Banca. 

Suficienta comisioanelor primite de Banca din administrarea imprumuturilor transferate catre Piraeus Bank S.A. - Sucursala 
Londra pentru perioade anterioare modificarii actionariatului Bancii a fost validata prin noile conditii comerciale convenite in 
contextul modificarii controlulu i, precum ~i prin comisioanele primite incepand din 2018 din administrarea portofoliului de 
credite al unui alt creditor grec (respectiv, Eurobank). 

4 NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Numerar (Nota 5) 196.798 194.905 

Casa $i disponibil itati la Banca Centrala (Nota 5) 615.147 617.168 

Credite si avansuri acordate bancilor (Nota 7) 586.951 437.963 

Minus depozite colaterale (*) (72.004) (67.489) 

Total numerar i;i echivalente de numerar 1.326.892 1.182.547 

Ajustari pentru pierderi a~teptate (102) (207) 

Total numerar i;i echivalente de numerar 1.326.790 1.182.340 

(*) Plasamentele in valoare de 72.004 mii RON (31 decembrie 2019: 67.489 mii RON) reprezinta depozite colaterale 
pentru tranzactii swap ~i activitate de carduri. 
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4 NUMERAR $1 ECHIVALENTE DE NUMERAR (CONTINUARE) 

Analiza calitativa referitoare la plasamentele la banci s-a bazat pe ratingurile stabilite de Moody's, in cazul in care au existat. 
Tn ceea ce prive$te plasamentele Bancii la contrapartide pentru care nus-au stabilit ratinguri, s-a aplicat ratingul suveran. 

Calitatea soldurilor de numerar ~i echivalente de numerar ale Bancii la Banca Centrala ~i la alte banci analizata pe baza 
ratingurilor stabilite de Moody's la 31 decembrie 2020 a fost urmatoarea: 

Casa ~i Conturi 
disponibilitati corespondente 

la BNR, incluzand ~i plasamente la Plasamente 
rezerva obligatorie vedere la alte banci Total 

Aaa 49.496 49.496 

Aa3 69.422 10.469 79.891 
Al 93.678 93.678 

A2 12.039 12.039 

A3 192.289 192.289 

Baal 
Baa2 47.404 13.881 61.285 

Baa3 615.147 8.812 623.959 

Bl 1.976 1.976 

82 
83 
Caal 
Caa2 3.416 3.416 

Neclasificat 10.613 73.457 84.070 

Total disponibilitati excluzand 
numerar 615.147 427.610 159.342 1.202.099 

Calitatea soldurilor de numerar ~i echivalente de numerar ale Grupului la Banca Centrala ~i la alte banci analizata pe baza 
ratingurilor stabilite de Moody's la 31 decembrie 2019 a fost urmatoarea: 

Casa ~i Conturi 

disponibilitati corespondente 
la BNR, incluzand ~i plasamente la Plasamente 

rezerva obligatorie vedere la alte banci Total 

Aaa 53.175 53.175 

Aa3 2.012 2.012 

Al 132.858 2.080 134.938 
A2 59.035 12.234 71.269 

A3 
Baal 243 243 
Baa2 31.406 38.803 70.209 

Baa3 617.168 34.998 652.166 

Bl 
82 322 322 
83 7.926 7.926 

Caal 11.395 11.395 

Caa2 
Neclasificat 41.549 9.928 51.477 

Total disponibilitati excluzand 
numerar 617.168 321.744 116.220 1.055.132 
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5 NUMERAR ~I DISPONIBILITATI LA BANCA CENTRALA 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Numerar 196.798 194.905 
Conturi curente, din care: 444.503 590.688 
- 1n RON 303.118 325.086 
- 1n valuta 141.385 265.602 
Depozite la termen 170.567 26.412 

Total 811.868 812.005 

Conturile curente trebuie sa 1ndeplineasca cerintele obligatorii privind rezervele m1nime impuse de Banca Nationala a 
Romaniei. Aceasta rezerva reprezinta un depozit minim pe o perioada de o luna, pe baza resurselor atrase 1n luna precedenta. 

La 31 decembrie 2020, cerinta de rezerva minima obligatorie la Banca Nationala a Romaniei a fost stabilita la 8% (31 decembrie 
2019: 8%) pentru fondurile exprimate 1n RON $i 5% (31 decembrie 2019: 8%) pentru fondurile denominate 1n valuta. Soldul 
rezervelor minime poate fluctua zilnic. Rezerva minima obligatorie poate fi utilizata de catre Banca pentru activitatile sale 
zilnice, atata timp cat soldul mediu lunar este mentinut 1n limitele cerute. 

Toate aceste solduri au fost incluse 1n numerar ~i echivalente de numerar (Nota 4). 

Dobanda platita de Banca Nationala a Romaniei pentru rezervele detinute de banci a fost 1n medie de 0,13% pe an pentru 
rezervele 1n RON (2019: 0,16%) $i 0,00% pe an pentru rezervele denominate 1n EUR (2019: 0,01%). Rata dobanzii la depozitele 
overnight la Banca Nationala a Romaniei a fost de 1% 1n perioada 1ncheiata la 31 decembrie 2020 (2019: 1,5%). 

6 ALTE ACTIVE ~I DATORII FINANCIARE RECUNOSCUTE LA VALOAREA JUSTA PRIN CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE 

Aur de cont (E-Gold) 

Total alte active/datorii financiare la valoare justa prin contul de profit ~i 
pierdere 

31 decembrie 
2020 

1 

1 

31 decembrie 
2019 

1 

1 

La 31 decembrie 2020 $i 31 decembrie 2019, 1n categoriile alte active financiare recunoscute la valoare justa prin contul de 
profit ~i pierdere precum ~i alte datorii financiare recunoscute la valoare justa prin contul de profit ~i pierdere este inclus 
Auru l de cont datorita existentei unei componente derivate, decontarea tranzactiei avand loc 1n functie de pretul de piata al 
aurului. 
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7 CREDITE ~I AVANSURI ACORDATE BANCILOR 

Conturi curente 
Plasamente la banci cu scadenta initiala mai mare de 3 luni 
Plasamente la banci cu scadenta initiala mai mica de 3 luni 

Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total credite ~i avansuri acordate bancilor 

31 decembrie 
2020 

427.609 
72.004 
87.338 

586.951 

(25) 

586.926 

31 decembrie 
2019 

245.477 
67.489 

124.999 

437.965 

(141) 

437.824 

Tn perioada incheiata la 31 decembrie 2020, ratele dobanzilor Bancii pentru plasamentele in EURO a variat de la -0,75% la 0%. 
Pentru plasamentele in RON ratele dobanzilor au fluctuat intre 1,5% $i 2,9% (2019: EUR: intre -0,75% $i 0%, RON: intre 1,5% $i 
3,25%). Tn ceea ce prive$te plasamentele in USD, rate le dobanzilor au fluctuat intre eel mai mic nivel de 0,01% $i eel mai mare 
nivel de 1,5% (2019: intre 1,2% $i 2,5%}. 

Conturile curente, depozitele la vedere ~i depozitele la termen cu scadenta pana in 3 luni incadrate in Credite ~i avansuri 
acordate bancilor au fost incluse in numerar $i echivalente in numerar (Nota 4). 

Calitatea acestor plasamente din perspectiva riscului de credit este prezentata in Nota 4. 

31 decembrie 2020 

Conturi curente 
Plasamente la banci cu scadenta mai mare de 3 luni 
Plasamente la banci cu scadenta initiala mai mica de 3 luni 
Sume in curs de decontare 
Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total credite ~i avansuri acordate bancilor 

31 decembrie 2019 

Conturi curente 
Plasamente la banci cu scadenta mai mare de 3 luni 
Plasamente la banci cu scadenta initia la mai mica de 3 luni 
Sume in curs de decontare 
Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total credite ~i avansuri acordate bancilor 

47 

Stadiul 1 (ECL 12-
luni) 

427.609 
72.004 
87.338 

(25) 

586.926 

Stadiul 1 (ECL 12-
luni} 

234.082 
67.489 

124.999 

(117} 

426.453 

Stadiul 2 (ECL pe 
durata de viata 

pentru SICR} 

Stadiul 2 (ECL pe 
durata de viata 

pentru SICR) 

11.395 

(24) 

11.371 

Total 

427.609 

159.342 

(25) 

586.926 

Total 

245.477 
67.489 

124.999 

(141) 

437.824 
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8 CREDITE SI AVANSURI CATRE CLIENTI 

Persoane juridice 
Persoane fizice, din care: 
Credite pentru consum 
Credite pentru nevoi personale {garantate) 
lmprumuturi ipotecare 
Descoperit de cont 
Carduri de credit 

Valoare bruta totala 

Minus ajustari pentru pierderi 

Total 

Analiza pe sectoare 

Persoane juridice 

Comert 
Turism 
Productie 
Constructii $i imobiliare 
Transport 
Agricu ltura 
Energie 
Altele 

Total 

Persoane fizice 
Credite ipotecare/imobiliare 
Credite de consum/ nevoi personale $i descoperit de cont 
Carduri de credit 

Total 

Total portofoliu inainte de provizioane 

Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total portofoliu, net 

31 decembrie 
2020 

2.259.431 
1.688.009 

401.622 
309.785 
923.078 

33.086 
20.438 

3.947.440 

{235,239} 

3.712.201 

31 decembrie %of 
2020 total 

560.423 14% 
125.728 3% 
345.537 9% 
670.417 17% 

87.629 2% 
130.652 3% 

31.479 1% 
307.566 8% 

2.259.431 

923.079 23% 
744.492 19% 

20.438 1% 

1.688.009 

3.947.440 

(235.239) 

3.712.201 

31 decembrie 
2019 

2.511.369 
1.741.452 

422.378 
340.620 
919.163 

35.742 
23.549 

4.252.821 

(157,799) 

4.095.022 

31 decembrie %of 
2019 Total 

609.503 14% 
104.662 2% 
442.516 10% 
670.229 16% 

97.878 2% 
222.036 5% 
43.560 1% 

320.986 8% 

2.511.369 

919.163 22% 
798.740 19% 

23.549 1% 

1.741.452 

4.252.821 

{157,799) 

4.095.022 

Potrivit politicii Bancii, fiecare debitor este evaluat la stabilirea initiala a limitei de credit ~i, ulterior, ace~tia sunt reanalizati eel 
putin o data pe an. Evaluarile sunt, de asemenea, actualizate in cazurile in care exista informatii disponibile actualizate care 
pot avea un impact semnificativ asupra nivelului de rise de credit. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CATRE CLIENT! (CONTINUARE) 

lnformatii privind evaluarea riscului de credit $i garantiile colaterale. Pentru stratificarea riscului de credit, va rugam sa 
consultati $i nota 33.1. 

Credite acordate persoanelor juridice 

Toate limitele de credit sunt revizuite eel putin o data pe an, iar competentele de aprobare a limitelor sunt determinate, in 
functie de marimea $i categoria expunerii totale la riscul de credit asumat de Banca pentru fiecare debitor sau grup de debitori 
interdependenti (principiul debitorului unic). 

Tn ceea ce prive~te cred itele acordate persoanelor juridice (atat pentru companiile mari, cat $i pentru cele mici $i mijlocii), 
Banca aplica sistemul de clasificare a creditelor Moody's Risk Advisor (MRA) in procesul de analiza credite. 

Scoring-ul este actualizat atunci cand Banca prime$te noi informatii despre bonitatea clientilor, $i eel putin o data pe an. 

Sistemul de clasificare a creditelor sub ratingul 12 (din 23 de ratinguri) sau gradele de rise 1-3 corespunde Categoriei Puternic. 
Toti clientii incadrati in stadiul 1 care nu au fost identificati in categoria Puternic sunt prezentati drept Satisfacator, iar clientii 
incadrati in categoriile Lista de observatie $i Neplata sunt identificati in functie de clasele din stadiul 2 $i 3. 

Credite acordate persoanelor fizice 

Tn ceea ce prive~te creditele a co rd ate persoanelor fizice (retail), Banca se axeaza pe aplicarea metodelor moderne de evaluarea 
a riscului de credit ~i prevenire a fraudei, de asemenea, ~i pe modele de scoring, personalizate pentru profilul portofoliului 
creditelor de retail ale Bancii. 

Aprobarea unui credit este posibila numai in cazul in care punctajul calculat pentru solicitant in aplicatia interna (A-score) se 
situeaza deasupra unui anumit prag, stabilit in a$a fel incat sa asigure ca performanta portofoliului de credite retail este aliniata 
cu strategia de rise ~i profilul de rise ale Bancii. Punctajul specific este calculat pe baza unui set de caracteristici, fiecare 
caracteristica avand o pond ere corelata cu gradul de delicventa potential stabilit in baza comportamentului portofoliului actual 
al Bancii. 

Monitorizarea expunerilor acordate persoanelor fizice se efectueaza utilizand un scor comportamental (B-score). Acesta se 
calculeaza lunar, tinand cont de performanta clientului intr-un interval de timp cuprins intre 3 si 12 luni, in functie de numarul 
de zile de intarziere, restructurari, plati etc. 

Scorul B este calculat la nivel de client, acoperind comportamentul unui anumit client in raport cu toate expunerile sale: 
imprumuturi garantate, imprumuturi negarantate $i carduri de credit. Scorul Beste testat $i validat eel putin o data 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 rise 1-3 corespund 
Categoriei Puternic. Toti clientii incadrati in stadiul 1 care nu au fost identificati in categoria Puternic sunt prezentati drept 
Satisfacator, iar clientii incadrati in categoriile Lista de observatie $i Neplata sunt identificati in functie de clasele din stadiul 
2 $i 3. 

lnformatiile de mai jos sunt prezentate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila a expunerilor si cea a garantiilor; 
partea din expunere neacoperita cu garantie este raportata in cadru l expunerilor negarantate. Garantiile au fost alocate in 
ordinea gradului de lichiditate al acestora. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CATRE CLIENT! (CONTINUARE) 

lnformatii despre garantii 

31 decembrie 2020 

Credite pentru 

Entitati Entitati mici ~i Credite consum/ nevoi Carduri Descoperit 

corporative mijlocii ipotecare persona le de credit de cont Total 

Credite garantate de alte banci 49.861 778 50.639 

Credite garantate cu: 
- imobile rezidentiale 195.232 148.896 621.304 306.499 1.271.931 

- alte garantii imobiliare 572.767 315.088 13.201 8.862 909.918 

- depozite colaterale 27.324 13.195 40.519 

- Fond de Garantare 28.951 154.009 132.397 44 315.401 

Total expuneri garantate 874.13S 631.966 766.902 315.405 2.588.408 

Expuneri negarantate 380.129 230.705 134.608 333.907 18.912 25.532 1.123.793 

Total credite ~i avansuri catre clienti (*) 1.254.264 862.671 901.510 649.312 18.912 25.532 3.712.201 

(*)Totalul creditelor ~; avansurilor catre c/ienti este redus cu ajustarile la valoarea justa pentru portofoliul de credite preluate prin achizitia Leumi Bank, stabilite pe baza raportului de alocare 

a pretului de achizifie. 
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8 CREDITE SI AVANSURI CATRE CLIENTI (CONTINUARE) 

lnformatii despre garantii 

31 decembrie 2019 

Credite pentru 
Entitati Entitati mici ~i Credite consum/ nevoi Carduri Descoperit 

corporative mijlocii ipotecare persona le de credit de cont Total 

Credite garantate de alte banci 450 450 

Credite garantate cu: 

- imobi le rezident iale 144.453 186.849 629.280 293.265 1.253.847 
- alte garantii 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 ~i avansuri catre clienti (*) 1.422.819 999.041 906.058 713.709 22.178 31.217 4.095.022 

(*)Totalul creditelor ~; avansurilor cotre clienti este redus cu ajustorile la valoarea justo pentru portofoliul de credite preluate prin achizitio Leumi Bonk, stabilite pe baza raportului de alocare 
a pretului de achizitie. 
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8 CREDITE SI AVANSURI c:ATRE CLIENTI (CONTINUARE) 

La calcularea ajustarii de depreciere au fost utilizate valorile juste ale garantiilor a$a cum sunt prezentate in aceasta nota $i, 

daca este cazul, $i fluxuri le de numerar viitoare, luandu-se in considerare $i rambursarile estimate. 

Efectul financiar al garantiei este aratat prin prezentarea valorilor colateralelor separat pentru {i) acele active in care garantiile 
$i alte imbunatatiri ale creditului sunt egale sau depa$esc valoarea contabila a activului {,,active supra-garantate") $i {ii) $i acele 
active unde garantiile sau alte elemente de reducere a riscului de credit sunt mai mici decat valoarea contabila a activului 
{,,active sub-garantate"). 

31 decembrie 2020 Active supra-garantate Active sub-garantate 

Valoarea contabila Valoarea justa a Valoarea contabila Valoarea justa a 
a activelor garantiilor a activelor garantiilor 

Entitati corporative mari 767.102 1.642.646 487.162 205.849 
Entitati mici $i mij locii 540.225 1.856.523 322.446 180.756 

Cred ite acordate persoa nelor 
fizice: 
C red ite i poteca re 640.106 1.004.094 261.404 214.572 
Credite pentru consum/ nevoi 
persona le ga ra ntate 196.718 448.225 452.594 87.412 
Carduri de credit 18.912 
Descoperit de cont 25.532 

Total 2.144.151 4.951.488 1.568.050 688.589 

31 decembrie 2019 Active supra-garantate Active sub-garantate 

Valoarea contabila Valoarea justa a Valoarea contabila Valoarea justa a 
a activelor garantiilor a activelor garantiilor 

Entitati corporative mari 432.673 897.568 990.146 346.156 
Entitati mici $i mijlocii 473.118 1.162.564 525.922 211.040 

Credite acordate persoanelor 
fizice: 

C red ite i poteca re 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 
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9 INVESTIJII IN INSTRUMENTE DE DATORIE 

Pe tipuri de instrumente: 

Obligatiuni FVOCI 
Obl igatiuni la cost amortizat 
lnvestitii 7n capitaluri proprii - nelistate {i) 
Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total 

31 decembrie 
2020 

1.302.081 
522.835 

1.353 
(44) 

1.826.225 

31 decembrie 
2019 

1.243.887 
521.277 

1.367 
{43) 

1.766.488 

la 31 decembrie 2020, obligatiunile clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt clasificate 7n 
Stadiul 1 $i ca provizioane de depreciere din pierderile de credit preconizate 7n alte elemente ale rezultatului global se ridica 
la suma de 136,4 mii RON pentru Banca (31 decembrie 2019: 119,5 mii RON). 

Prezentarea pe categorii este disponibila 7n Nota 33.6. 

{i) In categoria titlurilor disponibile pentru vanzare sunt incluse titlurile cu o va loare contabila de 1.353 mii RON 
reprezentand investitia 7n alte valori mobiliare netranzactionabile pe piata libera. Conditiile oferite de piata interna 
de capital nu ofera posibilitatea obtinerii unei valori de piata pentru celelalte valori mobiliare. 

Analiza calitatii creditului asociat portofoliului de titluri la sfar$itul perioadei se prezinta dupa cum urmeaza: 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Titluri de Titluri de 
investitii investitii 

BBB- 1.824.872 1.765.121 

Total 1.824.872 1.765.121 
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9 INVESTITII IN INSTRUMENTE DE DATORIE (CONTINUARE) 

Mi~carile inregistrate de titlurile FVOCI sunt prezentate mai jos: 

La 1 ianuarie 2020 

lntrari 
le$iri (vandute sau ajunse la scadenta) 
Dobanzi acumulate 
Dobanzi incasate 
lmpactul cursului de schimb 
Reclasificate in tranzactii Repo 
Ca~tiguri/ (pierderi) din modificari ale valorii juste (Nota 25) 

La 31 decembrie 2020 

La 1 ianuarie 2019 

Sold la data achizitiei Bank Leumi 
lntrari 
le$iri (vandute sau ajunse la scadenta) 
Dobanzi acumulate 
Doba nzi incasate 
lmpactul cursului de schimb 
Reclasificate in tranzactii Repo 
Ca~tiguri/ (pierderi) din modificari ale valorii juste (Nota 25) 

La 31 decembrie 2019 

1.243.887 

478.322 
(481.010) 

37.820 
(44.511) 

5.892 
50.872 
10.809 

1.302.081 

913.328 

106.872 
1.205.557 

(1.276.938) 
30.569 

(30,867) 
18.259 

266.642 
10.465 

1.243.887 

Titlurile clasificate de Banca ca evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2020 sunt 
emise de Ministerul Finantelor din Romania, cele denominate in EUR avand o rata de dobanda nominala cuprinsa intre 1% $i 
3,63%, titlurile denominate in RON avand o rata de dobanda nominala cuprinsa intre 3,25% $i 5,95%, iar cele denominate in 
USD au o rata de dobanda nominala cuprinsa intre 4,38% $i 6,75%. 

54 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

9 INVESTITII IN INSTRUMENTE DE DATORIE (CONTINUARE) 

Active financiare la cost amortizat 
La 1 ianuarie 2020 

lntrari 
le$iri (vandute sau ajunse la scadenta) 
Dobanzi acumulate 
Amortizarea primelor 
Dobanzi incasate 
lmpactul cursului de schimb 

La 31 decembrie 2020 

La 1 ianuarie 2019 

lntrari 
le$iri (vandute sau ajunse la scadenta) 
Dobanzi acumulate 
Amortizarea primelor 
Dobanzi incasate 
lmpactul cursului de schimb 

La 31 decembrie 2019 

521.277 

294.766 
(295.316) 

18.824 

(22.025) 
5.309 

522.835 

516.212 

13.627 

(12.716) 
4.154 

521.277 

Titlurile clasificate de Banca ca evaluate la cost amortizat la 31 decembrie 2020 constau in obligatiuni denominate in EUR 
emise de Ministerul Finantelor din Romania, avand o rata de dobanda nominala de 1,25%, iar obligatiunile denominate in 
RON emise de Ministerul Finantelor din Romania au o rata de dobanda nominala cuprinsa intre 3,25% $i 4,5%. 

10 CREANTE CU CLAUzA DE RASCUMPARARE 

Creantele cu clauza de rascumparare reprezinta valori mobiliare vandute in cadru l contractelor de vanzare $i de 
rascumparare, pe care contrapartida are dreptul, prin contract sau uzanta, de a le vinde sau de a le pune drept gaj. 
Acordurile de rascumparare sunt prin natura lor pe termen scurt. 

31 
decembrie 

2020 

31 decembrie 
2019 

FVOCI vandute in cadrul contractelor de vanzare $i rascumparare -
obligatiuni emise de Guvernul Romaniei 

Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total creante cu clauza de rascumparare reprezentand titluri detinute 
FVOCI 

50.823 

50.823 

Titlurile de investitii reclasificate drept creante cu clauza de rascumparare continua sa fie i nregistrate la valoarea justa, in 
conformitate cu politicile contabile pentru aceste categorii de active. 

Titlurile de va loare din portofoliu sunt emise de Guvernul Romaniei, avand un rating BBB- cu perspectiva stabila de rating 
(Standard & Poor's). 
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11 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 

Valoare 

La 31 decembrie 2020 contractuala/ Valori Juste 

notionala Active notionala 

lnstrumente derivate detinute pentru tranzactionare 
Contracte valutare de tip Swap 223.443 72 482 

Contracte de tip swap pe rata dobanzii 237.664 11.183 

Total 461.107 72 11.665 

Valoare 

La 31 decembrie 2019 contractuala/ Valori Juste 

notionala Active notionala 

lnstrumente derivate detinute pentru tranzactionare 
Contracte valutare de tip Swap 241.956 8 1.288 

Contracte de tip swap pe rata dobanzii 285.000 1.533 

Total 526.956 8 2.821 

La 31 decembrie 2020 ~i 2019 Banca inregistreaza contracte derivate numai cu institutiile financiare. 

Banca utilizeaza instrumente derivate in alte scopuri decat acoperirea riscurilor. 

Banca monitorizeaza ~i controleaza in mod sistematic expunerea ~i durata pozitiilor sale nete deschise pe pietele de 

instrumente derivate. Expunerile de credit generate de pozitiile deschise pe pietele instrumentelor derivate fac parte din 
limitele de creditare generale, stabilite pentru orice contrapartida ~i sunt luate in considerare in cadrul procedurii de 

aprobare. De obicei, nu sunt solicitate garantii sau alte valori mobiliare pentru expunerile din contractele cu produse 
derivate, cu exceptia cazului in care Banca solicita de la o contrapartida aplicarea unei marje de siguranta. 

Riscul de credit rezulta ~i din decontarea tranzactiilor cu produse derivate. Banca a stabilit ~i monitorizeaza in mod sistematic 
limitele zilnice de decontare pentru produsele derivate, precum ~i tranzactiile care sunt incluse 7n limita globala de credit 

aferenta oricarei contrapartide. 

12 INVESTITII IMOBILIARE 

lnvestitii imobiliare la valoarea Justa la 1 ianuarie 

Valoarea la data achizitiei Bank Leumi 
(Pierdere) / Ca~tig din diferenta de valoare justa 
Transfer la active reposedate 

lnvestitii imobiliare la valoarea Justa la 31 decembrie 

31 decembrie 2020 

30.948 

(1.728) 

29.220 

Creantele minime viitoare din contractele de leasing operational neanulabile sunt: 

Mai mici de 1 an 

intre 1 ~i 5 ani 

Total incasari din leasing operational 
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31 decembrie 2020 

3.428 
10.125 

13.553 

31 decembrie 2019 

30.220 

2.498 
141 

(1.911) 

30.948 

31 decembrie2019 

3.240 
12.811 

16.051 
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12 INVESTITII IMOBILIARE (continuare) 

Valorile juste ale investitiei imobiliare la 31 decembrie 2020 au fost evaluate pe baza unor evaluari efectuate de catre un 
evaluator independent membru al lnstitutului de Evaluare al Romaniei (ANEVAR), care are calificari adecvate in evaluarea 
proprietatilor din locatia respectiva. Valoarea justa a fost determinata pe baza metodei cap italizarii veniturilor nete, in care 
chiriile de piata ale tuturor spatiilor inchiriate sunt evaluate in raport cu chiriile realizate, precum ~i in raport cu alte chirii 
pentru proprietati similare din vecinatate. Rata de capitalizare folosita se calculeaza in functie de ratele de randament 
observate de evaluator pentru proprietati similare din localitate ~i ajustate pe baza cuno~tintelor evaluatorului despre factorii 
specifici respectivelor proprietati. 

Tn estimarea valorii juste a proprietatilor, uti lizarea cea mai mare ~i mai buna reprezinta utilizarea curenta. 

Pentru investitiile imobiliare clasificate in nivelul 3 al ierarhiei valorii juste, urmatoarele informatii sunt relevante: 

Cladiri de birouri situate in 
Ca lea Grivitei nr. 24, sector 
1, Bucu re~ti 

Tehnici de 
evaluare 

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

Detalii semnificative 
neobservabile 

Rata de capitalizare, luand in 
considerare capitalizarea venitului 
din inchiriere potential, natura 
proprietatii ~i conditiile 
predominante de piata, de 8,50%. 

Cheltuielile lunare de pe piata, 
luand in considerare diferentele 
dintre locatie ~i factori individuali, 
cum ar fi fatada ~i dimensiunea, 
intre proprietatile comparabile ~i 
proprietate. 
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Senzitivitate 

O u~oara cre~tere a ratei de 
capitalizare utilizata ar duce la o 
scadere semnificativa a valorii 
juste ~i viceversa. 

O cre~tere semnificativa a 
chiriei de piata utilizata ar avea 
d rept rezu ltat o cre~tere 
semnificativa a valorii juste ~i 
viceversa. 
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(toate sumele sunt exprimate i n mii RON, daca nu se specifica altfel) 

13 IMOBILlzARI CORPORALE 

31 decembrie 2020 

Valoare contabila neta (Sold initial) 

lntrari 
Transferuri 
le~iri 
Cheltuiala cu amortizarea 
Deprecierea cumulata aferenta vanzarilor ~i transferurilor 
Ajustari pentru pierderi 

Valoare contabila neta (Sold final) 

La 31 decembrie 2020 

Cost 
Amortizare cumulata 
Ajustari pentru pierderi a~teptate 

Valoarea contabila neta 

Constructii ~i 
teren 

3.696 

(2.110) 
(71) 
337 

1.852 

3.013 
(1.161) 

1.852 

imbunatatiri 
aferente 
spatiilor 

inchiriate 

2.503 

52 
450 

(2.528) 

1.248 

1.725 

61.197 
(59.472) 

1.725 
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Mijloace de 
transport 

251 

(251) 

1.817 
(1.817) 

Mobilier~i 
echipamente 

18.991 

4.634 
1.318 
(589) 

(10.460) 
573 

(1.000) 

13.467 

153.845 
(139.378) 

{1.000) 

13.467 

lmobilizari 
in curs 

1.649 

8.518 
{1.768) 

(10) 

8.389 

8.389 

8.389 

Total 

27.090 

13.204 

(2.709) 
(13.310) 

910 
248 

25.433 

228.261 
(201.828) 

(1.000) 

25.433 
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14 CONTRACTE DE LEASING 

Active aferente dreptului de utilizare 

31 decembrie 2020 

Sold la 1 ianuarie 

lntrari (*) 

le~iri 
Cheltuiala cu amortizarea 

Sold la 31 decembrie 2020 

Datorii de leasing 

Analiza scadentei - fluxuri de numerar contractuale actualizate 

Mai putin de un an 
1-5 ani 
Peste cinci ani 

Datorii de leasing incluse in situatia pozitiei financiare 

Sume recunoscute in contul de profit ~i pierdere 

Dobanda aferenta datoriilor de leasing 

Proprietati 

133.520 

13.915 
(13.522) 
(45.765) 

88.148 

Cheltuieli cu leasing-urile pe termen scurt ~i leasing-urile care implica active cu 
valoare redusa 

Total 
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Mijloace de 
transport 

2.684 

1.093 
(246) 

(1.623) 

1.908 

Total 

136.204 

15.008 
(13.767) 
(47.388) 

90.056 

31 decembrie 2020 

1.727 

27.641 
60.849 

90.217 

31 decembrie 2020 

3.804 

2.390 

6.194 
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(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

15 IMOBILIZARI NECOPORALE 

31 decembrie 2020 

Valoare contabila neta (Sold initial) 

lntrari 
Transferuri 
le~iri 
Cheltuiala cu amortizarea 
Depreciere cumulata pentru ie~iri ~i transferuri 

Valoare contabila neta (Sold final) 

La 31 decembrie 2020 

Cost 
Amortizare cumulata 

Valoare contabila neta 

16 ALTE ACTIVE 

16.1. Alte active financiare 

Garantii - depozite 
Creante de despagubire de la Piraeus Bank S.A. (i) 
Alte active ~i creante (ii) 

Total 

Minus provizioane 

Total alte active financiare 

Programe 
informatice 

39.167 

5.429 
20.099 

(18.506) 

46.189 

191.267 
(145.078) 

46.189 

Programe 
informatice in 

curs de Contracte cu 
dezvoltare clientii 

15.281 436 

8.236 
-20.099 

(436) 

3.418 

3.418 523 
(523) 

3.418 

31 decembrie 
2020 

1.405 
82.147 
15.581 

99.133 
(2.371) 

96.762 

Total 

54.884 

13.665 

(18.942) 

49.607 

195.208 
(145.601) 

49.607 

31 decembrie 
2019 

2.143 
80.627 
25.230 

108.000 
(2.483) 

105.517 

(i} Tn 2019, Banca a achizitionat de la actionarul sau principal, JCF IV Tiger Holdings Sari, o creanta a acestuia impotriva 
Piraeus Bank S.A. Creanta impotriva Piraeus Bank S.A. in valoare de 16,8 milioane EUR a a pa rut in legatura cu 
pierderea pe care Banca o suporta in urma unei clauze judecatore~ti referitoare la practicile comerciale anterioare, 
cand Piraeus Bank S.A. era actionarul Bancii, in conformitate cu conditiile acordului de vanzare ~i cumparare de 
actiuni incheiat intre fo~tii ~i actualii actionari pentru vanzarea actiunilor Bancii. 

Creanta achizitionata de catre Banca este de 15,8 milioane EUR (76,9 milioane RON) la 31 decembrie 2020, a~a cum 
se arata in raportul de evaluare independent emis de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L in 

cursul anului 2019. 

Tn ceea ce prive~te creanta de despagubire achizitionata in 2019 conform informatiilor de mai sus, in decembrie 2019, 
Banca a achizitionat de la actionarul principal, JCF IV Tiger Holdings S.a.r.1, o creanta de despagubire suplimentara in 
valoare de 1,06 milioane EUR (5,1 milioane RON), dupa cum arata raportul de evaluare independent emis de 

PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL emis in decembrie 2019. 
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16 ALTE ACTIVE (CONTINUARE) 

16.1. Alte active financiare (continuare) 

(i) Alte active si creante ale Bancii se refera la creante de primit pentru servicii diverse in suma de 7.798 mii RON (31 
decembrie 2019: 17,031 mii RON), comisioane restante in suma de 2.850 mii RON (31 decembrie 2019: 2.522 mii RON), 
alte creante aferente operatiunilor cu carduri in suma de 3.083 mii RON (31 decembrie 2019: RON 4.927 mii RON), 
sume de recuperat din servicii de decontare in suma de 1,850 mii RON (31 decembrie 2019: 750 mii RON). 

Mi~cilrile aferente provizioanelor pentru alte active financiare sunt prezentate dupa cum urmeaza: 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Sold initial 2.483 1.S39 

Sold la data achizitiei Bank Leumi 269 
Cheltuiala / (reluare) provizioane prin contul 
de profit ~i pierdere (Nota 31) 1.227 4.977 
Provizioane derecunoscute (1.463) (4,340) 
Diferente de curs valutar 124 38 

Sold final la sfar~itul perioadei 2.371 2.483 

16.2. Alte active nefinanciare 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Cheltuieli in avans (i) 8.424 12.681 
Stocuri (ii) 3.469 4.073 
Aur 489 
Creante in relatie cu bugetul de stat 2.181 2.738 
Alte active nefinanciare (25) 9 

Total 14.049 19.990 

Minus provizion (iii) (2.060) (2.060) 

Total alte active non-financiare 11.989 17.930 

(i) Cheltuielile in avans la 31 decembrie 2020 ale Bancii includ platile pentru achizitia de licente informatice $i 
mentenanta in 2020. 

(ii) Stocurile Bancii sunt reprezentate in principal de consumabile aferente activitatii cu cardurile $i de alte echipamente 
recuperate din sucursalele inchise, pe care Banca intentioneaza sale foloseasca in reteaua existenta de sucursale $i in 
sediul central. 

(iii) Provizioanele pentru activele nefinanciare ale Bancii se refera la deprecierea stocurilor in valoare de 2.060 mii RON 
(2019: 2.060 mii RON), iar suma de 3.750 mii RON pentru provizioane pentru concedii medicale de primit de la Stat $i 
alte provizioane a fost derecunoscuta in 2019 - a se vedea modificarile provizioanelor pentru alte active nefinanciare 
prezentate mai jos). 
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16 ALTE ACTIVE (CONTINUARE) 

16.2. Alte active nefinanciare (continuare) 

Mi$Carile aferente provizioanelor pentru alte active nefinanciare sunt prezentate dupa cum urmeaza: 

Sold initial 

Cheltuiala / (reluare) provizioane 
De-recunoa$tere provizioane 

Sold final la sfar$itul perioadei 

17 ACTIVE REPOSEDATE DIN CONTRACTE DEIMPRUMUT EXECUTATE SILIT 

Valoare contabila bruta initiala 
Valoare contabila bruta la data achizitiei Bank Leumi 
lntrari 
Transferuri din investitii imobiliare 
le$iri 

Valoare contabila bruta finala 

Provizion acumulat 

Valoare contabila neta finala 

31 decembrie 
2020 

2.060 

2.060 

31 decembrie 
2020 

91.176 

6.364 

(16.626) 

80.914 

(59.918) 

20.996 

31 decembrie 
2019 

5.853 

(43) 
(3.750) 

2.060 

31 decembrie 
2019 

89.114 

72 
10.768 

1.912 
(10.689) 

91.176 

(62.091) 

29.085 

Mi$Carea provizioanelor de depreciere pentru activele reposedate provenite din contractele de imprumut executate silit a 
fost dupa cum urmeaza: 

Sold initial 

Cheltuiala / (reluare) aferenta perioadei (Nota 31) 

Transferuri din investitii imobiliare 

Vanzare de active reposedate 

Sold final 

31 decembrie 
2020 

62.091 

4.684 

(6.857) 

59.918 

31 decembrie 
2019 

57.049 

6.683 

618 

(2.259) 

62.091 

Tabelul urmator prezinta venituri le $i cheltuielile din/cu vanzarea activelor reposedate provenite din contractele de 
imprumut executate silit: 

Cheltuieli cu vanzarea activelor reposedate din contracte executate silit 
Venituri din vanzarea activelor reposedate din contracte executate silit 

Rezultat - active reposedate provenite din contractele de credit executate 
silit 
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31 decembrie 
2020 

(7.196) 
8.993 

1.797 

31 decembrie 
2019 

6.606) 
9.229 

2.623 
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17 ACTIVE REPOSEDATE DIN CONTRACTE DE IMPRUMUT EXECUTATE SILIT {CONTINUARE) 

Urmatorul tabel prezinta portofoliul Bancii de active reposedate provenite din imprumuturi executate silit la valoarea lor 
contabila neta, impartite pe categorii: 

Rezidential 
Comercial 
Agricultura 
Zona industriala 
Hoteluri 
Zona forestiera 
Altele 

18 DEPOZITE DE LA BP.NCI 

Depozite la vedere (i) 
Depozite la termen (i) 
Contracte de vanzare $i repo cu banci (Nota 23) 
Tmprumuturi de la alte banci (ii) 

Total 

31 decembrie 
2020 

16.943 
759 
673 

1.490 
44 
76 

1.011 

20.996 

31 decembrie 
2020 

262.784 
85.008 

289.491 

637.283 

31 decembrie 
2019 

21.072 
2.456 
1.808 
1.417 
1.960 

76 
297 

29.085 

31 decembrie 
2019 

176.228 
72.017 
50.843 

285.068 

584.156 

(i) Tn perioada incheiata la 31 decembrie 2020, ratele de dobanda la termenele la vedere $i la termen au variat de 
la 0% la 3.5% pentru Banca, iar in perioada incheiata la 31 decembrie 2019 de la 0% la 3,6% pentru Banca. 

(ii) Bank Leumi Le-Israel BM $i Bank Leumi Romania au semnat un contract de imprumut la 19 decembrie 2008, 
modificat prin actul aditional nr.1 semnat la 22 septembrie 2009, $i actul aditional nr. 2 semnat la 2 iulie 2012, 
in valoare de 79.113 mii EUR, din care partea trasa se ridica la 59.329 mii EUR. Data scadentei pentru 
rambursarea sumei trase de 59.329 EUR este la 9 iulie 2021. 

Suma netrasa de 19.784 mii EUR - din imprumutul acordat de Bank Leumi Le-Israel B.M - a fost anulata la 10 iulie 
2019. 

Tncepand cu 10 iulie 2019, imprumutul acordat de Bank Leumi Le-Israel BM este garantat de toate drepturile 
prezente $i viitoare care decurg din contractele de credit acordate clientilor israelieni {inclusiv drepturile de 
incasare a capitalului, dobanzilor, penalitatilor $i altor comisioane) pana la suma de 80.095 mii EUR. 
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19 DEPOZITE DE LA CLIENTI 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Conturi curente 2.365.023 1.834.220 
Depozite la termen 3.032.887 3.361.131 
Depozite colaterale 76.038 484.887 
Depozite fiduciare 3.580 33.460 

Total 5.477.529 5.713.698 

Tn perioada Tncheiata la 31 decembrie 2020, ratele dobanzilor au variat de la 0% la 3, 75% pentru Banca, pentru depozitele la 
termen Tn RON, ~i de la 0% la 1,5%, pentru depozitele la termen in EUR pentru Banca. 

Sectoarele economice din care fac parte clientii deponenti sunt prezentate dupa cum urmeaza: 

Agricultura 
Constructii si dezvoltari imobiliare 
Sector energetic 
Sector financiar 
Productie 
Educatie 
Sector public 
Turism 

Comert 
Transport 
Persoane fizice 
Altele 

Total depozite de la clienti 

Agricultura 
Constructii si dezvoltari imobiliare 
Sector energetic 
Sector financiar 
Produqie 
Educatie 
Sector public 
Turism 
Comert 
Transport 
Persoane fizice 
Altele 

Total depozite de la clienti 

31 decembrie 2020 

Valoare 

62.368 
668.283 
47.903 

369.436 
289.681 

50.542 
8.349 

44.328 
337.578 
48.918 

2.973.787 
576.355 

5.477.529 

31 decembrie 2019 

Valoare 

56.190 
657.754 
49.318 

767.468 
212.671 
97.809 
27.960 
91.511 

292.137 
69.332 

2.994.349 
397.199 

5.713.698 

% 

1% 
12% 
1% 
7% 
5% 
1% 
0% 
1% 
6% 
1% 

54% 
11% 

100% 

% 

1% 
12% 

1% 
13% 
4% 
2% 
0% 
2% 
5% 
1% 

52% 
7% 

100% 

La 31 decembrie 2020, clientii Bancii aflati in top 10 deponenti aveau disponibilitati de 391 mil. RON reprezentand 12% din 
totalul sumelor atrase de la clienti (31 decembrie 2019: 808,2 milioane reprezentand 14% din totalul sumelor atrase de la 

clienti). 
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20 ALTE DATORII 

20.1. Alte datorii financiare 

Antecontracte vanzare active reposedate 
Datorii catre furnizori 
Datorii in legatura cu planurile de reorganizare 
Tranzactii la Bursa 
Datorii catre Stat 
Alte sume de platit 
Provizioane pentru angajamente extra-bilantiere (Nota 33.1, 34) 

Total 

20.2. Alte datorii nefinanciare 

Alte impozite ~i contributii sociale 
Alte angajamente de plata legate de salariati 
Alte datorii 

Total 

21 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ~I CHELTUIELI 

Provizioane pentru litigiile existente 
Provizioane privind daune potentiale d in contractele de credit (i) 
Alte provizioane 

Provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 

31 decembrie 2020 

1.952 
16.836 
4.846 

1 
3.575 

14.385 
2.609 

44.204 

31 decembrie 2020 

7.096 
18.718 
4.424 

30.238 

31 decembrie 2020 

20.996 
33.438 
10.583 

65.017 

31 decembrie 2019 

277 
30.462 
4.704 

548 
82 

9.720 
3.498 

49.291 

31 decembrie 
2019 

16.886 
20.384 

7.488 

44.758 

31 decembrie 

2019 

16.471 
30.196 

9.085 

55.752 

Valoarea provizioanelor pentru riscuri $i cheltuieli reprezinta cea mai buna estimare a sumei necesare pentru stingerea 
obligatiei, tinand seama de riscurile asociate. Provizioanele sunt recunoscute pentru toate situatiile in care sunt indeplinite 
urmatoarele conditii: exista o obligatie legala sau implicita ca urmare a unui eveniment trecut, posibilitatea ca o ie$ire de 
resurse care incorporeaza beneficii economice necesare pentru stingerea obligatiei este mai probabila decat posibilitatea de 
a nu fi necesara $i o estimare credibila poate fi facuta cu privire la valoarea obligatiei. 

(i) Provizioanele privind daune potentiale se refera la daune referitoare la practicile comerciale anterioare ale Bancii. 
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21 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ~I CHELTUIELI (CONTINUARE) 

Mi$carea in provizioanele pentru riscuri $i cheltuieli este prezentata mai jos: 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

Sold initial 

Sold la data achizitiei Bank Leumi 
Cheltuieli cu provizioanele 
Reluarea provizioanelor pe venituri 

Sold final 

55.752 

11.424 
(2.158) 

65.017 

117.437 

6.066 
13.451 

(81.202) 

55.752 

Cheltuielile nete / (reluarea) cu provizioanele pentru riscuri $i cheltuieli dupa natura acestora sunt prezentate la Nota 31. 

22 DATORII SUBORDONATE 

Datorii subordonate 

Datorii subordonate 

31 decembrie 
2020 

194.898 

194.898 

31 decembrie 
2019 

191.326 

191.326 

Tn 2013, in cadrul transferului activelor $i datoriilor de la ATE Bank Romania, Banca a preluat doua imprumuturi subordonate 

in valoare de 24.000 mii euro $i 40.000 mii euro. Tmprumutul subordonat in valoare de 24.000 mii euro a fost convertit in 
capital social in decursul anului 2015. Tmprumutul ramas in suma de 40.000 mii euro este purtator de dobanda variabila 

(Euribor la 3 luni + 6,2%, modificat in iunie 2018 de la Euribor la 3 luni + 2,5%) $i este rambursabil in 2023. 

Banca nu este supusa nici unui set de acorduri financiare (covenants) prin contractul de imprumut subordonat. 

23 ACTIVE FINANCIARE TRANSFERATE 

Banca incheie tranzactii prin care se transfera active financiare catre terte parti. Aceste transferuri pot da na$tere la 

derecunoa$terea completa, partiala sau deloc a activelor financiare in cauza. 

A. Transferuri de active financiare care nu se calificii pentru derecunoa~tere 

1. Vanzare $i rascumparare contracte repo 

i Banca vinde, in schimbul numerarului, titluri de valoare in cadrul unui contract de rascumparare ("repo") $i i$i asuma 

obligatia de a rambursa contrapartidei numerarul primit la maturitate. 

Banca a stabilit ca i$i pastreaza in mod substantial toate riscurile $i beneficiile aferente acestor active financiare $i, prin 

urmare, nu le-a derecunoscut. 

Valoarea contabila a titlurilor vandute in cadrul contractelor repo la 31 decembrie 2020 pentru Banca a fost zero (31 
decembrie 2019: 50,82 milioane RON) toate fiind clasificate ca titluri evaluate la valoare justa prin alte elemente ale 

rezultatului global (detalii in Nota 10). 

Valoarea contabila a datoriilor asociate contractelor repo la 31 decembrie 2020 a fost zero (31 decembrie 2019: 50,84 

milioane RON) (Nota 18). 
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23 ACTIVE FINANCIARE TRANSFERATE {CONTINUARE) 

B. Transferuri de active financiare care se calificii pentru derecunoa$tere 

Activele financiare transferate care sunt derecunoscute in totalitate ~i pentru care Banca a transferat toate riscurile ~i 
beneficiile asociate activelor transferate. 

Participatii finantate: 

In perioada incheiatil la 31 decembrie 2020, Banca nu a vandut sau transferat credite in baza contractelor de finantare 
participatii. 

24 CAPITAL SOCIAL 

Capital social subscris 
Capital minoritar 
Ajustilri pentru hiperinflatie (IAS 29) 

Total 

31 decembrie 2020 

1.195.856 
233 

50.791 

1.246.880 

31 decembrie 2019 

1.195.856 

50.791 

1.246.647 

La 31 decembrie 2020, capitalul socia l al Bancii era format din 11.960.886.950 actiuni ordinare emise ~i varsate in intregime 
in valoare de 0,1 RON/actiune (31 decembrie 2019: 11.958.550 actiuni ordinare in valoare de 0,1 RON/actiune). 

La data de 20 mai 2019, Banca a emis 15.143.478 de noi actiuni la o valoare nominalil de 5 RON pe actiune. Actiunile au fest 
achizitionate ~i subscrise in intregime de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.1. 

La data de 9 august 2019, Banca a emis 1.419.210 de noi actiuni la o valoare nominalil de 5 RON pe actiune. Aqiunile au fest 
achizitionate ~i subscrise in intregime la data de 9 august 2019 de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l. 

La data de 18 octombrie 2019, actionarii Bancii au aprobat reducerea valorii nominale per actiune de la 5 RON la 0,1 RON, 
prin emisiunea a 11.719.391.299 de noi actiuni ordinare. 

Structura actionariatului este prezentatil la Nota 1 la situatiile financiare. 

Retratarea inflatiei (IAS 291) se refera la actiunile emise in 2004 pe baza rezervei din reevaluare recunoscute exclusiv conform 
Standardelor Romane~ti de Contabilitate (~i nerecunoscute conform Standardelor Internationale de Raportare Financiare) ~i 
reportate. 

25 AL TE REZERVE 

Rezerva legala (i) 
Rezerva legala transferatil de la ATE {i) 
Rezerva generalil pentru riscuri bancare (ii) 
Rezerva generala pentru riscuri bancare transferata de la ATE {ii) 
Alte rezerve transferate de la ATE 
Rezerva (deficit) aferentil titlurilor FVTOCI* 
Alte rezerve din aplicarea IAS 29 

Total 
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31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

27.412 28.405 
8.956 8.956 

10.992 10.992 
2.661 2.661 

32.166 32.166 
13.810 4.795 
23.547 23.547 

119.544 111.522 
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25 ALTE REZERVE {CONTINUARE) 

Tn decembrie 2013, in contextul divizarii ATE Bank Romania, Banca a transferat rezerve de la aceasta in suma totala de 

43.783 mii RON, a$a cum este detaliat mai sus. 

Tn conformitate cu legea romana privind bancile $i activitatile bancare, Banca trebuie sa distribuie profitul ca dividende sau 

sa-1 transfere la rezultat reportat sau rezerve pe baza situatiilor financiare. 

Sumele transferate in conturile de rezerve trebuie sa fie folosite in scopurile definite la momentul transferului. 

(i) Tncepand cu anul 2004, conform legislatiei bancare aflata in vigoare in Romania, Banca are obligatia de a crea o rezerva 
legala, la nivelul de 5% din profitul brut, pana cand rezerva totala atinge pragul de 20% din capitalul social emis ~i varsat 

integral. Rezervele legale nu pot fi distribuite actionarilor. 
La 31 decembrie 2020, Banca nu a transferat nicio suma la rezerve legale (31 decembrie 2019: 1.083 mii RON). 

(ii) Rezerva generala de rise bancar include sumele rezervate pentru rezervele de profit pentru pierderi viitoare $i pentru 
alte riscuri neprevazute sau contingente, in conformitate cu reglementarile bancare nationale. Rezerva generala de rise 
bancar a fost alocata incepand cu exercitiul financiar 2004 pana la sfar$itul exercitiului financiar 2006. Rezerva generala 
de rise bancar a fost alocata din profitul legal brutin procent de 1% aplicat soldului activelor expuse unor riscuri bancare 

specifice. 

Mi~carea din rezerva FVTOCI este detaliata in continua re. 

Rezerva (deficit) aferenta titlurilor FVTOCI 

La inceputul perioadei, net de impozit 

Ca$tiguri /(pierderi) in timpul anului 
Combinari de intreprinderi 
Ca$tiguri /(pierderi) reclasificate in contul de profit $i pierdere la cedare 
lmpozit pe venit inregistrat direct in alte elemente ale rezultatului global 

(nota 32) 

La sfar~itul perioadei, net de impozit 
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4.795 (4.075) 

11.494 16.455 
(443) 
(242) (5.980) 

(1.794) (1.604) 

13.810 4.795 
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26 VENITURI NETE DIN DOBANZI 

Venituri din dobanzi 
Credite $i avansuri acordate clientilor 
Conturi curente ~I depozlte la banci 
Titluri detinute la FVOCI 
Titluri detinute la cost amortizat 

Total 

Cheltuieli cu dobanzile 

Depozite de la banci 
Depozite ale clientilor 
Tmprumuturi de la alte banci 
Datorii subordonate 
Datorii din contracte de leasing (Nota 14) 

Total 

Venituri nete din dobanzi 

31 decembrie 2020 

246.425 
2.068 

37.820 
18.842 

305.137 

7.015 

48.988 

11.376 
3.804 

71.183 

233.954 

31 decembrie 
2019 

277.072 
3.910 

29.255 
13.627 

323.864 

5.804 

58.761 
761 

11.268 
3.082 

79.675 

244.189 

Venlturile din dobanzi aferente activelor financiare depreciate (corespunzand stadiului 3) au fost de 12.435 mil RON pentru 
Banca pentru perioada inchelata la 31 decembrle 2020 (17.620 mii RON pentru Grup pentru perioada incheiata la 31 
decembrie 2019). 

27 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE 

Venituri nete din comisioane ~i speze 

Comlsion de administrare (1) 
- a creditelor sub-participate/vandute in relatie cu Piraeus Bank S.A 
- alte portofolii 

Tranzactii de plata 
Scrisori de garantie 
Tranzactii cu aur (2) 
Asigurari bancare 
Tranzactii cu carduri 
Factoring 
Leasing 
Alte comisioane 

Total 
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25.331 31.313 
13.541 13.481 
32.309 36.733 

2.324 1.813 
108 814 

5.336 5.988 
19.106 19.842 

107 2.205 
215 377 

2.849 

98.377 115.415 
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27 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE (CONTINUARE) 

(1) Veniturile din comisioanele de administrare provin din: 

comisionul aferent portofoliului de 7mprumuturi acordate clientilor, transferate catre Piraeus Bank Sucursala 
Londra ~i pentru care Banca continua sa presteze servicii de administrare 7n contul acestui comision; 
comisioanele aferente serviciilor de administrare furnizate Eurobank pentru 7mprumuturi provenite de la fosta 
filiala (respectiv Bancpost S.A.); 
comisioanele aferente serviciilor de administrare furnizate de Bank Leumi 

Costul de achizitie si venitul realizat referitor la tranzactiile cu aur sunt prezentate mai jos: 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

Costul de achizitie al aurului (17) (2,329) 
Venitul din vanzarea aurului 125 3.143 

Rezultat net din tranzactii cu aur 108 814 

Cheltuieli cu comisioane ~i speze 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

Tranzactii de plati 5.186 4.573 

Tranzactii cu carduri 11.053 12.747 

Angajamente de finantare 1.211 39 
Factoring 44 271 
Leasing 213 305 
Garantii financiare acordate 1.028 
Alte comisioane 2.752 2.774 

Total 20.459 21.737 

Venit net din comisioane ~i taxe 77.918 93.678 
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27 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE (CONTINUARE) 

Tabelul de mai jos prezinta veniturile din contracte pe segment de activitate, care intra in sfera de aplicabilitate a IFRS 15: 

Venituri nete din comisioane $i speze 2020 

Comision de administrare (1) 

a creditelor sub-participate/vandute in relatie cu Piraeus Bank S.A 
alte portofolii 

Tranzaqii de plata 
Scrisori de garantie 
Tranzactii cu aur (2) 
Asigurari bancare 
Tranzactii cu carduri 
Factoring 
Leasing 

Total 

Cheltuieli cu comisioane ~i speze 2020 

Tranzaq:ii de plati 
Tranzaqii cu carduri 
Angajamente de finantare 
Factoring 
Leasing 

Garantii financiare acordate 
Alte comisioane 

Total 

71 

Entitati 
corporative 
~MM-uri 

18.495 
1.235 

82 
6.941 

107 
215 

27.075 

Entitati 
corporative 
~i IMM-uri 

3.040 
4.511 

28 
213 

11 

7.803 

Persoane 
fizice 

11.947 
671 

5.254 
12.156 

30.028 

Persoane 
fizice 

732 
5.674 
1.122 

2.410 

9.938 

Trezorerie 

184 

108 

9 

301 

Trezorerie 

89 

43 

132 

Altele 

25.331 
13.541 
1.683 

418 

40.973 

Altele 

1.414 
868 

16 

288 

2.586 

Total 

25.331 
13.541 
32.309 

2.324 
108 

5.336 
19.106 

107 
215 

98.377 

Total 

5.186 
11.053 

1.211 

44 
213 

2.752 

20.459 
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27 VENITURI NETE DIN COMISIOANE SI SPEZE (CONTINUARE) 

Tabelul de mai jos prezinta venituri le din contracte pe segment de activitate, care intra in sfera de aplicabilitate a IFR5 15: 

Venituri nete din comisioane ~i speze 2019 

Comision de administrare (1) 
a creditelor sub-participate/vandute in relatie cu Piraeus Bank 5.A 
alte portofolii 

Tranzaqii de plata 
Scrisori de garantie 
Tranzactii cu aur (2) 
Asigurari bancare 
Tranzaqii cu carduri 
Factoring 
Leasing 

Total 

Cheltuieli cu comisioane ~i speze 2019 

Tranzaqii de plati 
Tranzaqii cu carduri 
Angajamente de finantare 
Factoring 
Leasing 
Garantii financiare acordate 
Alte comisioane 

Total 

72 

Entitati 
corporative 
~i IMM-uri 

21.781 
1.372 

2 
126 

7.573 
2.205 

377 

33.436 

Entitati 
corporative 

~i IMM-uri 

3.287 
4.944 

115 
305 

8 

8.659 

Persoane 
fizice 

10.261 
22 

5.861 
12.263 

28.408 

Persoane 
fizice 

--
340 

6.004 

1.693 

8.037 

Trezorerie 

579 

813 

6 

1.397 

Trezorerie 

1 

39 

169 

210 

Altele 

31.313 
13.481 

4.112 
418 

2.849 
---

52.174 --

Altele 

--
945 

1.799 

156 

1.028 
904 

4.832 

Total 

31.313 
13.481 
36.733 

1.813 
814 

5.988 
19.842 

2.205 
377 

2.849 

115.415 

Total 

4.573 
12.747 

39 
271 
305 

1.028 
2.774 

21.737 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

28 VENITURI NETE DIN INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 

lnstrumente derivate pe cursul de schimb 
lnstrumente derivate pe rata de dobanda 
Aur de cont (e-gold) 

Total 

29 VENITURI NETE DIN DIFERENTE DE CURS DE SCHIMB VALUTAR 

Curs valutar 
Ca~tiguri nete din operatiuni de schimb valutar la vedere 
Ca~tiguri nete din reevaluarea activelor ~i datoriilor 1n valuta 

Total 

30 ALTE VENITURI OPERATIONALE 

Veniturile din dividende (i) 
Ca~tiguri din cedarea mijloacelor fixe (Nota 13) 
Alte venituri 

Total 

31 decembrie 
2020 

4.900 
(10.998) 

(6,098) 

31 decembrie 
2020 

28.491 
(840) 

27.651 

31 decembrie 
2020 

725 
(356) 

15.055 

15.424 

31 decembrie 
2019 

4.356 
(1.533) 

81 

2.904 

31 decembrie 
2019 

19.767 
7.421 

27.188 

31 decembrie 
2019 

740 
17.919 

5.729 

24.388 

(i) Veniturile din dividende reprezinta investitiile Bancii 1n Biroul de Credit, Transfond ~i Depozitarul Central SA -
725 mii RON pentru perioada 1ncheiata la 31 decembrie 2020 (740 mii RON pentru perioada 1ncheiata la 31 
decembrie 2019). 

31 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ~I ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE 

Cheltuieli cu personalul 
Salarii 
Contributii sociale ~i alte contributii 
Beneficii determinate pentru pensii 
Alte cheltuieli cu personalul 

73 

31 decembrie 
2020 

155.906 
4.607 

(35) 
8.331 

31 decembrie 
2019 

143.791 
4.282 

(71) 
8.419 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

31 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ~I ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (CONTINUARE) 

2020 2019 

Cheltuieli administrative 
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti (i) 20.795 32.258 

Po~ta ~i telecomunicatii 6.607 7.252 

Operatiuni cu carduri 7.831 7.918 

Chirii 2.458 5.145 

Prime de asigurare 2.754 2.349 

Cheltuieli cu serviciile de securitate 5.968 3.271 

lntretinerea si reparatia cladirilor 2.550 4.553 

Utilitati 5.390 5.404 

Mentenanta IT 15.936 18.857 

Cheltuieli de publicitate 10.390 6.496 

Consumabile 4.495 2.543 

Alte cheltuieli administrative 28.695 32.726 

Depreciere ~i amortizare (Notele 13, 14 ~i 15) 79.640 77.103 

Total 362.318 362.297 

(i) Onorariile achitate de Banca firmei de audit Deloitte ~i altor firme din grup, exclusiv TVA, au fost urmatoarele: 
• audit ~i servicii conexe: 1.519 mii RON (31 decembrie 2019: 3.132 mii RON); 
• alte servicii non-audit: zero (31 decembrie 2019: 32 mii RON). 

Alte cheltuieli din exploatare 

Contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor ~i Fondul de Rezolutie 

Alte provizioane (ii) 
Alte cheltuieli operationale (iii) 

Cheltuieli cu amenzile ~i penalitatile in urma controalelor fiscale 

Total 

Total cheltuieli administrative ~i alte cheltuieli operationale 

(ii) Alte provizioane includ: 

Provizioane nete pentru deprecierea amenajarilor cladirilorinchiriate 
aferente sucursalelor inchise (Nota 21) 

Provizioane pentru angajamente in afara bi lantului (Nota 33.1, 34) 
Provizioane pentru activele reposedate (Nota 17) 
Provizioane pentru debitori diver~i 
Provizioane pentru litigii (Nota 21) (i) 
Provizioane pentru pretentii potentiale (Nota 21) (*) 
Provizion de restructurare 

Alte provizioane (Nota 21) (i) 

Total 

2020 2019 

8.798 8.875 

11.401 (46.520) 

5.565 80.433 

25.764 42.788 

388.082 405.085 

2020 2019 

(9) (19) 

(893) (2.489) 

4.684 6.684 

1.226 4.190 

4.526 (9.273) 

3.242 (62.793) 

1.557 

(2.932) 17.180 

11.401 (46.520) 

(*) Modificarea din provizioanele pentru eventuale litigii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 provine in principal din platile 
efectuate de Banca in octombrie 2019 catre clienti drept compensatie pentru clauze abuzive, in valoare de 67,3 milioane RON, in 
urma deciziei instantei din ianuarie 2019 in legatura cu raportul Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului {ANPC) din iunie 

2016. 
{iii) Categoria ,,Alte cheltuieli operationale" in valoare de 5.565 RON pentru Banca la 31 decembrie 2020 include in cea mai mare 

pa rte che ltuielile operationale cu litigiile pierdute in legatura cu creantele derivate din contracte de imprumut. 
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(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

32 (CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT 

lmpozitul pe profit cuprinde impozitul curent $i impozitul amanat dupa cum urmeaza: 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent (i) 
lmpozit pe profit amanat venit / (cheltuiala) 

31 decembrie 
2020 

(1.423) 
13.569 

12.146 

31 decembrie 
2019 

(20.102) 

(20.102) 

lmpozitul pe profit 1nainte de impozitare al Bancii difera de valoarea teoretica care ar rezulta 1n urma utilizarii ratei de 
impozitare de baza: 

Profit 1nainte de impozitare 

lmpozit pe profit teoretic (cheltuiala) / venit calculat la rata reglementata 
de 16% 
Efectul fiscal al: 

Cheltuielilor nedeductibile 
Veniturilor neimpozabile 

Rezerva legala 
Alte eventuale active cu impozitul amanat recunoscute 
Alte elemente asimilate veniturilor 

lmpozit pe profit (i) 

Cheltuieli cu impozitul curent aferent perioadei 

31 decembrie 
2020 

(82.912) 

13.266 

(9.488) 
7.191 

13.569 
(2.290) 

(10.102) 

12.146 

31 decembrie 
2019 

138.932 

(22.229) 

(11.771) 
35.786 

332 
(20.103) 

(1.176) 

(942) 

(20.103) 

lmpozitul pe profit curent este calculat prin aplicarea unei rate de 16%. lmpozitul pe profit amanat se calculeaza pentru 
toate diferentele temporare dupa metoda datoriilor folosind o rata de impozitare a profitului de 16%. 

La 31 decembrie 2020, pierderile reportate acumulate ale Bancii sunt 1n valoare de 64.915 mii RON. 

(i) La 31 decembrie 2020, pierderea fiscala a Bancii reportata acumulata din perioade anterioare a fost de 10.670. Pentru 
anul 1ncheiat la 31 decembrie 2020, pierderea fiscala a Bancii era de 54.245 mii RON. 

La 10 iu lie 2019, Banca a achizitionat Bank Leumi Romania S.A., recunoscand un Ca$tig din achizitia fi lialei de 112.687 mii 
RON 1n situatiile financiare consolidate la 31 decembrie 2019, 1n urma combinarii de 1ntreprinderi conform IFRS 3. 

Tn contextul fuziunii dintre Banca $i fil iala sa, ca$tigul din achizitia filialei a fost recunoscut ca venit separat 1n situatiile 
financiare. Tn acest sens, Banca este de pare re ca exista argumente pentru a considera Ca$tigul ca venit neimpozabil 1n calculul 
rezultatului global. Cu toate acestea, nu se poate $ti daca acest tratament fiscal este acceptat de autoritatile fiscale pana la o 
decizie a acestora. Astfel, Banca recunoa$te incertitud inile $i probabilitatea obtinerii unui aviz negativ privind tratamentul 
fiscal al Ca$tigului din achizitia filialei de la autoritatile fiscale, dupa cum se mentioneaza 1n continuare $i, prin urmare, 1n 
conformitate cu IFRIC 23 - lncertitudini privind t ratamentul impozitului pe profit, a recunoscut 1n situatiile financiare 
consolidate la 31 decembrie 2019 o datorie cu impozitul amanat de 18.030 mii RON. Aceasta va loare s-a pastrat 1n situatiile 
financiare la 31 decembrie 2020. 
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32 (CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT (CONTINUARE) 

Creantele ~i datoriile cu impozitul pe profit amanat sunt aferente urmatoarelor elemente: 

Efectul fiscal al diferentelor temporare deductibile/(taxabile) 

Alte cheltuieli de platit 
Ca~tig din valoarea justa a titlurilor evaluate prin alte elemente ale 
rezultatului global 

Hiperinflatia mijloacelor fixe ~i t it lurilor de investitie 
Efectul fiscal al diferentelor temporare deductibile/(taxabile) la data 
achizitiei Bank Leumi 

Pierdere fiscala 
Ajustari la valoarea justa la achizitia Bank Leumi conform raportului de 
alocare a pretului de achizitie 
Rezerve din achizitia Bank Leumi conform raportului de alocare a 
pretului de achizitie 

Alte diferente temporare 

Efectul fiscal net al diferentelor temporare 

31 decembrie 
2020 

2.976 

(2.604) 

56 

90 

10.386 

1.626 

{18.030) 

(5.500) 

76 

lmpozit recunoscut 
in contul de profit $i 

pierdere 
(cheltuiala)/venit 

823 

(1.504) 

7.594 

1.093 

5.562 

13.568 

lmpozit recunoscut 
in rezultatul global 

(cheltuialalfvenit 

(1.794) 

(1.794) 

Combinare de 
intreprinderi 

57 

57 

31 decembrie 
2019 

2.153 

(810) 

56 

1.594 

2.792 

476 

(5.562) 

(18.030) 

(17.331) 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

32 (CHELTUIALA)/VENITUL CU IMPOZITUL PE PROFIT (CONTINUARE) 

Efectul fiscal al diferentelor temporare deductibile/(taxabile) 

Alte cheltuieli de platit 
Ca~tig din valoarea justa a titlurilor evaluate prin alte elemente ale 
rezultatului global 

Hiperinflatia mijloacelor fixe ~i titlurilor de investitie 
Efectul fiscal al diferentelor temporare deductibile/(taxabile) la data 
achizitiei Bank Leumi 

Pierdere fiscala 
Ajustari la valoarea justa la achizitia Bank Leumi conform raportului de 
alocare a pretului de achizitie 
Rezerve din achizitia Bank Leumi conform raportului de alocare a 
pretului de achizitie 

Alte diferente temporare 

Efectul fiscal net al diferentelor temporare 

31 decembrie 
2019 

2.153 

(810) 

56 

1.594 

2.792 

476 

(5.562) 

(18.030) 

(17.331) 

77 

lmpozit recunoscut 
in contul de profit ~i 

pierdere 
(cheltuiala)/venit 

1.068 

(3.088) 

120 

(173) 

(18.030) 

{20.102) 

lmpozit recunoscut 
in rezultatul global 

(cheltuiala)/venit 

(1.604) 

(1.604) 

Combinare de 
intreprinderi 

1.594 

5.880 

356 

(5.389) 

2.441 

31 decembrie 
2018 

1.085 

794 

56 

1.936 
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PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate 7n mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR 

Managementu l riscului financiar se intrepatrunde cu activitatea Bancii. Conducerea Bancii, cu scopul de a mentine stabil itatea 
~i continuitatea activitatii, acorda o atentie deosebita obiectivului legat de implementarea ~i imbunatatirea continua a unui 
cadru eficient de management al riscului, in vederea minimizarii posibilelor efecte negative asupra rezultatelor financiare ale 
Grupului/Bancii. 

Consiliu l de Administratie al Bancii este responsabil pentru stabilirea ~i monitorizarea cadrului de gestionare a riscurilor. La 
nivelul Consiliului de Administratie al Bancii a fost creat un Comitet de Administrare a Riscurilor. Comitetul de Administrare a 
Riscurilor este responsabil pentru implementarea ~i supravegherea politicilor ~i principiilor aferente managementului riscului. 

Atat principiile cat ~i politicile existente privind managementul risculu i au fost create pentru identificarea timpurie ~i analiza 
riscurilor asumate de Banca, stabilirea limitelor ~i sistemelor de control adecvate, precum ~i monitorizarea sistematica a 
riscurilor ~i asigurarea conformitatii cu limitele stabilite. 

Banca reexamineaza anual gradul de adecvare ~i eficacitatea cadrului de management al riscului pentru a se asigura ca tine 
pasul cu dinamica pietei, modificarile produselor bancare oferite, ~i cele mai bune practici internationale. 

Divizia de Administrare Riscuri a Bancii functioneaza ca o unitate independenta, investita cu responsabilitatea privind 
planificarea ~i implementarea cadrului de management al riscului, in conformitate cu liniile directoare ale Comitetului de 
Administrare a Riscurilor. Banca monitorizeaza in mod sistematic riscuri le rezultate din folosirea instrumentelor financiare: 
riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul de rata a doanzii in evidentele bancii ~i riscul operational. 

33.1. Riscul de credit 

Banca este expus(a} riscului de credit, rise ce este definit drept riscul prezent sau viitor a unei pierderi financia re sau pierderi 
de capital aparute ca urmare a imposibilitatii debitorului de a-$i respecta obligatiile contractuale. Banca recunoa$te $i 
gestioneaza riscul intrinsec de credit in toate produsele $i activitatile. Are criterii adecvate $i bine definite privind acordarea de 
credite, care reflecta obiectivele pietei $i includ o evaluare aprofundata a debitorilor, contrapartidelor $i garantilor, precum $i 
scopul, tipul de finantare, tipul de garantie $i sursa de rambursare. 

Banca are clar definite politicile $i proceduri le de aprobare a noilor credite, precum $i de restructurare, reinnoire, refinantare 
a creditelor existente sau amortizari, abordand posibilele abateri exceptionale cu cea mai mare atentie. 

Provizioanele sunt constituite in cazul in care exista dovezi obiective ca Banca nu va putea recupera toate sumele cuvenite. 
Schimbari semnificative in economie, sau in starea unui anumit sector de activitate care reprezinta o concentrare in portofoliul 
Grupu lui/Bancii, ar putea duce la dovezi suplimentare in afara de cele prevazute la data bilantului. Prin urmare, Banca 
administreaza cu atentie expunerea la riscul de credit. 

Banca urmare$te sa controleze riscul de credit prin criterii riguroase de creditare, care includ in mod obligatoriu optiunea de 
rambursare (prima ie$ire), furnizarea de garantii (a doua ie$ire} $i evaluarea clientului. Procesul este sustinut de utilizarea 
sistemelor interne de rating care incorporeaza o abilitate puternica de discriminare $i sisteme de evaluare a riscului de credit 
$i de calculare a cerintelor de capital. 

Expunerea generala a Bancii la riscul de credit rezulta in principal din limitele de credit aprobate ~i finantarea creditelor 
corporative ~i de retail, din activitatile de investitii $i tranzactionare ale Bancii, din activitatile de tranzactionare de pe pietele 
de derivative, precum ~i din decontarea instrumentelor financiare. Nivelul de rise asociat cu orice expunere la credit depinde 
de diver~i factori, inclusiv de economia generala ~i de conditiile de piata care prevaleaza, de conditia financiara a debitorilor, 
de valoarea, tipul ~i durata expunerii, precum ~i de gradul de colateralizare. 

Banca reduce riscul de credit utilizand o structura de limitare care permite gruparea $i compararea limitelor de credit pentru 
diferite categorii de expunere la rise segmentate in mod relevant la nivel de: debitor (inclusiv debitorii conectati}, 
contrapartida, grupuri de debitori interdependenti, sector $i nivelul produsului de creditare. Toate limitele de creditare sunt 

revizuite anual. 

Expunerea la riscul de credit este monitorizata prin analizarea periodica a capacitatii debitorilor $i a potentialilor debitori de a
$i indeplini obligatiile de rambursare a principalului $i dobanzii, prin revizu irea limitelor de creditare acolo unde este cazul. 
Expunerea la riscul de credit este redusa prin garantii reale precum $i prin garantii corporative $i personale. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1. Riscul de credit (continuare) 

Tmpartirea portofoliului total de credite ~i avansuri acordate clientilor pe tipuri de industrii este detaliata in Nota 8 (,,Credite ~i avansuri acordate clientilor"). Expunerea Bancii fata de Banca 
Centrala este prezentata in Nota 5 (,,Casa ~i disponibilitati la Banca Centrala"). 
Valoarea contabila neta pe totalul stadiilor este prezentata mai jos: 

Expunere bruta Ajustari pentru pierderi 
31 decembrie 2020 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

Carduri de credit ~i descoperit 
de cont 37.707 10.115 5.702 53.524 601 3.151 5.328 9.080 
Credit de consum 311.096 64.541 18.920 7.065 401.621 4.718 9.411 17.939 447 32.515 
Credite nevoi personale 
garantate 165.569 87.334 46.188 10.694 309.785 1.658 6.991 20.586 344 29.579 
Credite ipotecare 795.530 100.037 22.520 4.991 923.078 4.251 6.375 10.122 820 21.567 
Micro ~i IMM-uri 799.238 72.147 34.662 17.867 923.914 22.638 6.486 24.003 8.117 61.242 
Credite entitati corporative 1.020.413 236.012 75.486 3.606 1.335.517 25.485 10.649 44.119 1.000 81.256 

TOTAL: 3.129.553 570.186 203.478 44.223 3.947.440 59.351 43.063 122.097 10.728 235.239 

Expunere bruta (*) Ajustari pentru pierderi 
31 decembrie 2019 Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL Stadiu 1 Stadiu 2 Stadiu 3 POCI TOTAL 

Carduri de credit ~i descoperit 
de cont 50.744 5.040 3.869 59.653 937 1.688 3.626 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 ~i 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 

(*)Totalul creditelor $i avansurilor ciitre clienti rnainte de ajustarea pentru depreciere este redus cu ajustiirile la valoarea justii pentru portofoliul de credite preluate prin achizitii, stabilite pe 
bozo raportului de a/ocare a pretului de achizitie. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1. Riscul de credit (continuare) 

Valoarea contabila neta alocata garantiilor: 

31 decembrie 2020 

Carduri de credit ~i descoperit de cont 

Credit de consum 

Credite nevoi personale garantate 

Credite ipotecare 

Micro !;i IMM-uri 

Credite entitati corporative 

Total 

31 decembrie 2019 

Carduri de credit ~i descoperit de cont 

Credit de consum 

Credite nevoi persona le garantate 

Credite ipotecare 

Micro !;i IMM-uri 

Cred ite entitati corporative 

Total 

80 

Total valoare neta la 
cost amortizat 

44.445 

369.106 

280.206 

901.510 

862.671 

1.254.264 

3.712.201 

Total valoare neta la 
cost amortizat 

53.402 

406.269 

307.432 

906.166 

998.971 

1.422.782 

4.095.022 

Valoare garantii 

38.090 

259.224 

864.974 

753.553 

951.905 

2.867.746 

Valoare garantii 

48.932 

307.053 

855.538 

988.755 

1.069.125 

3.269.402 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 
Valoarea contabi la neta a creditelor ~i creantelor pe criterii de calit ate este prezentata mai jos: 

Carduri de credit ~i descoperit de cont 
Puternic 
Satisfacator 
In observatie (rise crescut) 
Stare de nerambursare 

Total valoare bruta 

Ajustari pentru pierderi a~teptate 

Total valoare contablla 

Garantii detinute pentru activele depreciate ca urmare 
a riscului de credit 

Credite de consum 
Puternic 
Satisfacator 
In observatie (rise crescut) 
Stare de nerambursare 

Total valoare bruta 

Ajustari pentru pierderi a~t eptate 

Total valoare contabila 

Garantii detinute pentru activele depreciate ca urmare 
a riscului de credit 

Credite de nevoi personale garantate 
Puternic 
Satisfacator 
In observatie (rise crescut) 
Stare de nerambursare 

Total valoare bruta 

Ajustari pentru pierderi a~teptate 

Total valoare contabila 

Garantii de\inute pentru activele depreciate ca urmare 
a riscului de credit 

Stadiu 1 

12.230 
25.477 

37.707 

601 

37.106 

129.073 
182.022 

311.095 

4.718 

306.377 

28.673 

98.531 
67.038 

165.569 

1.658 

163.911 

157.401 

31 decembrie 2020 

Stadiu 2 

10.115 
10 

10.115 

3.151 

6.964 

64.541 

64.541 

9.411 

55.130 

1.786 

87.334 

87.334 

6.991 

80.343 

58.255 

81 

Stadiu 3 

5.702 

5.702 

5.328 

374 

18.920 

18.920 

17.939 

981 

171 

46.188 

46.188 

20.586 

25.602 

32.955 

POCI 

3.336 
3.729 

7.065 

447 

6.618 

7.460 

5.615 
5.080 

10.694 

344 

10.350 

10.613 

Total la 
31 decembrie 2020 

12.230 
25.477 
10.115 

5.702 

53.524 

9.080 

44.444 

129.073 
182.022 

67.877 
22.649 

401.621 

32.515 

369.106 

38.090 

67.038 
98.531 
92.848 
51.268 

309.785 

29.579 

280.206 

259.224 

Total la 
31 decembrie 2019 

14.881 
35.871 

5.032 
3.869 

59.653 

6.251 

53.402 

168.615 
224.355 

12.479 
17.007 

422.457 

16.187 

406.269 

48.932 

98.396 
66.878 

122.788 
52.356 

340.418 

32.987 

307.432 

307.053 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Valoarea contabila neta a creditelor ~i creantelor pe criterii de calitate este prezentata mai jos: 

Credite ipotecare 
Puternic 
Satisfacator 
Tn observatie (rise crescut) 
Stare de nerambursare 

Total valoare bruta 

Ajustari pentru pierderi a~teptate 

Total valoare contabila 

Garantii detinute pentru activele depreciate ca urmare a riscu lui de credit 

Micro~i IMM 
Puternic 
Satisfacator 
Tn observatie (rise crescut) 
Stare de nerambursare 

Total valoare bruta 

Ajustari pentru pierderi a~teptate 

Total valoare contabila 

Garantii detinute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 

Credite entitati corporative 
Puternic 
Satisfacator 
Tn observatie (rise crescut) 
Stare de nerambursare 

Total valoare bruta 

Ajustari pentru pierderi a~teptate 

Total valoare contabila 

Garantii detinute pentru activele depreciate ca urmare a riscului de credit 

31 decembrie 2020 

Stadiu 1 

597.987 
197.542 

795.529 

4.250 

791.279 

777.674 

255.389 
543.848 

799.237 

22.636 

776.601 

653.233 

310.004 
710.412 

1.020.416 

25.488 

994.928 

707.289 

82 

Stadiu 2 

100.037 

100.037 

6.375 

93.662 

67.537 

72.147 

72.147 

6.486 

65.661 

62.278 

236.012 

236.012 

10.649 

225.363 

182.741 

Stadiu 3 

22.520 

22.520 

10.122 

12.398 

15.167 

34.662 

34.662 

24.003 

10.659 

22.439 

75.486 

75.486 

44.119 

31.367 

56.451 

POCI 

3.177 
1.814 

4.991 

820 

4.171 

4.596 

5.083 
12.784 

17.867 

8.117 

9.750 

15.603 

3.606 

3.606 

1.000 

2.606 

5.424 

Total la 
31 decembrie 2020 

597.987 
197.542 
103.214 

24.334 

923.077 

21.567 

901.510 

864.974 

255.389 
543.848 
77.230 
47.446 

923.913 

61.242 

862.671 

753.553 

310.004 
710.412 
236.012 
79.092 

1.335.520 

81.256 

1.254.264 

951.905 

Total la 
31 decembrie 2019 

592.414 
189.210 
117.970 

19.875 

919.470 

13.303 

906.166 

855.538 

381.016 
442.663 
159.186 

51.402 

1.034.266 

35.295 

998.971 

988.755 

432.887 
699.181 
266.610 

77.878 

1.476.557 

53.775 

1.422.782 

1.069.125 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, dadi nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Valoarea contabila bruta a creditelor ~i creantelor pe tip de produs, criteriile de vechime ~i stadii este prezentata mai jos: 

Valoare totala 
Valoare totala credite ~i 

credite ~i avansuri Credite ~i avansuri 
avansuri restructurate restructurate (%) 

31 decembrie 2020 
Stadiu 1 3.129.553 0% 
Stadiu 2 570.186 85.482 15% 
Stadiu 3 203.478 43.624 21% 
POCI 44.223 19.363 44% 

Expunere inainte de depreciere 3.947.440 148.469 4% 

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

Total depreciere 235.239 31.961 14% 

Valoare totala neta 3.712.201 116.508 3% 

Valoarea garantiilor 2.954.534 130.996 4% 

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 inainte de depreciere 4.252.821 137.612 3% 

Ajustare Stad iul 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 totala neta 4.095.022 96.366 2% 

Valoarea garantiilor 3.269.402 130.458 4% 

Reconcilierea dintre riscul de credit suportat de Banca $i sumele totale prezentate in situatia rezu ltatului global este 
prezentata in tabelul de mai jos. 

Pierderi din deprecierea creditelor 
Pierderi din deprecierea altor active financiare 
Sume recuperate din credite scoase in afara bilantului 
Ca$tiguri din vanzarea portofoliilor 

Total pierderi din reluarea deprecierii creditelor 

83 

31-Dec-20 

(81.666) 
78 

37.599 

(43.990) 

31-Dec-19 

(32.984) 
448 

62.510 

29.975 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$carile Tn provizioanele de rise pe tip de produs Tn 2020. 

Stadiu 1 Stadiu 2 

Carduri de credit ~i descoperit de cont 
Sold la 1 ianuarie 2020 937 1.688 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) so (24) 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (31) 176 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (2) (169) 

Pierderi din depreciere aferente creditelor {351) 1.483 

Credite scoase Tn afara bilantului $i vanzari (2) (3) 

Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2020 601 3.151 

Credite de consum 
Sold la 1 ianuarie 2020 5.289 1.364 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 530 (315) 

Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (273) 864 

Transfer la stadiul 3 {de la 1 sau 2) (266) (628) 

Pierderi din depreciere aferente creditelor {564) 8.122 

Credite scoase Tn afara bilantului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 3 3 

Sold la 31 decembrie 2020 4.719 9.411 

84 

Stadiu 3 

3.626 

(26) 
(145) 

171 
1.905 
{203) 

5.328 

9.295 

(215) 
{591) 

894 

10.510 
{1.963) 

9 

17.939 

POCI 

239 

206 

2 

447 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$carile 7n provizioanele de rise pe tip de produs ,n 2020. 

Credite nevoi personale garantate 

Sold la 1 ianuarie 2020 

Transfer la stad iul 1 (de la 2 sau 3) 
Transfer la stadiu l 2 (de la 1 sau 3) 
Transfer la stad iul 3 (de la 1 sau 2) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
Credite scoase 7n afa ra bilant ului $i vanzll r i 
Diferente valutare $i alte modificllri 

Sold la 31 decembrie 2020 

Credite ipotecare 

Sold la 1 ianuarie 2020 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 
Transfer la stadiu l 2 (de la 1 sau 3) 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) 
Pierderi din depreciere aferente credit elor 
Credite scoase 7n afara bilant ului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificllri 

Sold la 31 decembrie 2020 

85 

Stadiu 1 Stadiu 2 

1.159 5.531 

894 (866) 
(62) 1.038 

(11) (292) 
(328) 1.536 

(1) (55) 

7 99 

1.658 6.991 

464 3.245 

378 (343) 
(13) 237 

(2) (449) 

3.421 3.789 
(3) (169) 

6 65 

4.251 6.375 

Stadiu 3 

21.484 

(28) 
(976) 

303 
(583) 

(64) 

450 

20.586 

8.966 

(35) 

(224) 
451 

763 

171 

10.122 

POCI 

4.813 

(4.413) 

(153) 
97 

344 

598 

209 

13 

820 



FiRSTBANK 
NOTE LA SITUAJIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi~carile 1n provizioanele de rise pe tip de produs 1n 2020. 

Stadiu 1 Stadiu 2 
Credite micro-entitati ~i IMM-uri 
Sold la 1 ianuarie 2020 9.618 4.213 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 453 (453) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (67) 163 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (SO) (253) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 12.664 2.805 
Credite scoase 1n afara bilantului ~i vanzari 
Diferente valutare ~i alte modificari 19 11 

Sold la 31 decembrie 2020 22.637 6.486 

Credite entitati corporative 
Sold la 1 ianuarie 2020 13.525 4.183 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 927 (927) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (1.133) 1.133 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (1.233) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 11.970 7.459 
Credite scoase 1n afara bilantului ~i vanzari 
Diferente va lutare ~i alte modificari 196 34 

Sold la 31 decembrie 2020 25.485 10.649 

86 

Stadiu 3 

18.933 

(96) 
303 

8.236 
(3.400) 

27 

24.003 

35.552 

1.233 
11.434 
(4.481) 

381 

44.119 

POCI 

2.532 

5.572 

13 

8.117 

515 

485 

1.000 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$Carile in provizioanele de rise pe tip de produs in 2020. 

Total imprumuturi $i avansuri acordate clientilor 
Sold la 1 ianuarie 2020 

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

Pierderi din depreciere aferente creditelor 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2020 

Expunere extra-bilantiera 
Sold la 1 ianuarie 2020 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 

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

Pierderi din depreciere aferente creditelor 

Credite scoase in afara bilantului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2020 

87 

Stadiu 1 

30.992 

3.233 

(1.578) 
(331) 

26.808 
(5) 

232 

59.351 

1.646 

179 
(117) 

(3) 
(429) 

1 

1.277 

Stadiu 2 

20.225 

(2.928) 

3.610 
(3.025) 
25.187 

(227) 
212 

43.063 

137 

(40) 

143 
(1) 

491 

730 

Stadiu 3 POCI 

97.886 

(305) 
(2.032) 

3.356 
32.266 

(10.111) 
1.038 

122.097 

1.715 

(139) 
(26) 

4 
(955) 

3 

602 

8.697 

2.059 
(153) 

125 

10.728 

2.609 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$Cilrile in provizioanele de rise pe tip de produs in 2019. 

Stadiu 1 Stadiu 2 
Carduri de credit $i descoperit de cont 
Sold la 1 ianuarie 2019 1.702 202 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 205 (52) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (98) 265 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (68) (63) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor (684) 1.544 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari (120) (208) 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2019 937 1.688 

Credite de consum 
Sold la 1 ianuarie 2019 5.978 574 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 156 (95) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (193) 693 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (109) (177) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 167 998 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari (717) (633) 
Diferente valutare $i alte modificari 7 5 

Sold la 31 decembrie 2019 5.289 1.365 

88 

Stadiu 3 

1.295 

(153) 
(167) 

131 
2.670 
(150) 

3.626 

18.385 

(61) 
(500) 

286 
7.108 

(16.025) 
102 

9.295 

POCI 

1.335 

160 
(1.261) 

5 

239 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$dlrile in provizioanele de rise pe tip de produs in 2019. 

Stadiu 1 Stadiu 2 

Credite nevoi personale garantate 
Sold la 1 ianuarie 2019 392 8.313 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 1.752 (1.752) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) (60) 356 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (2) (45) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 301 (604) 

Credite scoase in afara bilantului $i vanzari (1.283) (1.097) 
Diferente valutare $i alte modificari 59 360 

Sold la 31 decembrie 2019 1.159 5.531 

Credite ipotecare 
Sold la 1 ianuarie 2019 263 3.236 

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

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

Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) (50) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 64 740 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari (269) (1.013) 
Diferente valutare $i alte modificari 28 154 

Sold la 31 decembrie 2019 464 3.245 

89 

Stadiu 3 

25.326 

(296) 
47 

(3.007) 
(2.553) 

1.967 

21.484 

8.712 

(158) 
(398) 

50 
585 

(360) 
565 

8.966 

POCI 

4.907 

371 
(730) 

265 

4.813 

489 

82 

27 

598 



FiRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR {CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$carile in provizioanele de rise pe tip de produs in 2019. 

Credite micro-entitati ~i IMM-uri 
Sold la 1 ianuarie 2019 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2019 

Credite entitati corporative 
Sold la 1 ianuarie 2019 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) 
Transfer la stadiul 3 {de la 1 sau 2) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
Credite scoase in afara bilantulu i $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2019 

Stadiu 1 

8.068 

277 
(1.115) 

{38} 
3.508 

(1.100} 
18 

9.618 

9.918 

5.127 
(2.081} 

418 

143 

13.525 

Stadiu 2 

851 

(256) 
1.283 

(21) 
2.647 
(296) 

5 

4.213 

6.649 

(5.093) 
2.081 

(15} 
4.241 

(3.713) 
33 

4.183 

Stadiu 3 

18.495 

(21) 
(168) 

59 
10.129 
{9.603) 

42 

18.933 

34.640 

(34) 

15 
1.4789 

(996) 
449 

35.552 

POCI (*) 

922 

1.610 

2.532 

(1.542) 
2.057 

515 

(*) Recuperari din credite POCI rambursate in anul incheiat la 31 decembrie 2019 din credite preluate la achizitia filialei. 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate tn mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.1 Riscul de credit (continuare) 

Mi$Clirile in provizioanele de rise pe tip de produs in 2019. 

Carduri de credit $i descoperit de cont 
Sold la 1 ianuarie 2019 

Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2019 

Expuneri extra-bilantiere 
Sold la 1 ianuarie 2019 

Sold la data achizitiei Bank Leumi 
Transfer la stadiul 1 (de la 2 sau 3) 
Transfer la stadiul 2 (de la 1 sau 3) 
Transfer la stadiul 3 (de la 1 sau 2) 
Pierderi din depreciere aferente creditelor 
Credite scoase in afara bilantului $i vanzari 
Diferente valutare $i alte modificari 

Sold la 31 decembrie 2019 

33.2. Riscul de piata 

Stadiu 1 

26.321 

7.940 
(3.592) 

{216) 
3.774 

{3.490) 
255 

30.992 

1.786 

617 
220 
(20) 
(3) 

{954) 

1.646 

Stadiu 2 

19.825 

(7.513) 
5.121 
{371) 
9.566 

(6.959) 
559 

20.255 

54 

36 
(15) 

31 
(1) 
32 

137 

Stadiu 3 POCI 

106.853 

{427) 
{1.529) 

587 
18.963 

(29.688) 
3.125 

97.886 

2.779 

668 
(205) 

{11) 
4 

{1.567) 

47 

1.715 

7.653 

681 
66 

297 

8.697 

Riscul de piata reprezinta posibilitatea unor pierderi din elemente bilantiere si din afara bilantului datorate variatiilor 
negative a preturilor de piata (cum ar fi, de exemplu, pretul actiunilor, variatia ratelor dobanzilor $i ale cursului de schimb 
valutar). 

Banca are politici $i proceduri clar definite pentru a asigura gestionarea activa a riscului de piata. Banca dispune de sisteme 
adecvate pentru masurarea $i evaluarea riscului de piata, tinand cont de provocarile actuale din domeniul reglementarilor $i 
din mediul bancar. 

Banca aplica tehnici general acceptate pentru evaluarea riscului de piata, cum ar fi indicatorii de senzitivitate, analiza GAP $i 
indicatorii VaR {,,Valoarea la rise"). 
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FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate 7n mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.3. Riscul de piata 

Parametrii de calcul ai senzitivitatii 

Senzitivitatea la rata dobanzii se determina prin intermediul raportului IR Gap {Interest Rate Gap) calculatin termen de durata 
~i transpus in impact potential asupra capitalului. Avand in vedere fluctuatiile ratelor dobanzii din anul anterior, precum ~i 
analizele ~i prognozele Directiei Trezorerie, rata dobanzii poate varia intre 100 ± p.p. 

Senzitivitatea fata de cursul de schimb: calcul pe baza pozitiilor deschise in valuta. 

33.4. Riscul valutar 

Banca este expus(a) la efectele fluctuatiei ratelor de schimb valutar asupra pozitiei sale financiare ~i a fluxurilor de numerar 
pentru principalele monede. Banca stabile~te limite privind nivelul de expunere in functie de moneda pentru pozitiile overnight 
~i intra-day, care sunt monitorizate zilnic. 

Tn ceea ce prive~te riscul schimbului valutar, Banca a stabilit un sistem bazat pe limite monitorizate zilnic de catre Divizia de 
Administrare Riscuri. Limitele monitorizate includ: 

o limita a pozitiei agregate nete in decursul acelea$i zile; 

o limita a pozitiei in decursul acelea$i zile pentru fiecare valuta autorizata; 

o limita a pozitiei agregate nete overnight; 

o limita a pozitiei overnight pentru fiecare valuta autorizata; 

o notificare }i limita zilnica stop pierdere; 

o notificare $i o limita lunara stop pierdere. 

Tn scopul cuantificarii riscului de schimb valutar Banca utilizeaza metodologia Valorii la rise. Valoarea la rise {VAR) reprezinta o 
estimare a pierderii maxi me potentiale pentru un orizont de timp pre-specificat, cu un anumit nivel de incredere statistica. 
Ace$ti doi parametri VaR reprezinta 10 zile • orizontul de timp $i 99% · nivel de incredere. 

Conform indicatorului Valoarea la rise (VAR), in decembrie 2020, pierderea maxima estimata pentru un orizont de timp de 10 
zile ca urmare a volatilitatii valutare este 0,352 milioane RON in conditii normale $i 0,748 milioane RON in conditii de criza 
{decembrie 2019: 0,203 milioane RON in conditii normale $i 0,342 milioane RON in conditii de criza). 

Analiza de senzitivitate 

EUR 
USO 
CHF 
0TH 

TOTAL curs de schimb (± 20%) 

Efect asupra contului de 
profit ~i pierdere 

31 decembrie 2020 

·1.947 / +l.947 
-10.792 / +10.792 
+36.066 I -36.066 

+867 / -867 

+24.194 / -24.194 

Efect asupra contului de 
profit ~i pierdere 

31 decembrie 2019 

+3.701 / -3.701 
-16.973 I +16.973 
+39.126 / -39.126 

-1.337 / +l.337 

+24.516/-24.516 

La 31 decembrie 2020, in cazul in care leul s-ar fi depreciat cu 20% in raport cu alte valute relevante (celelalte variabile fiind 
mentinute constante), profitul net al anului ar fi fost cu 24.194 mii RON mai mare (31 decembrie 2019: 24.516 mii RON mai 
mare). Majoritatea activelor $i datoriilor in valuta sunt denominate in EUR. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.3. Riscul valutar (continuare) 

Tabelul urmator prezinta expunerea Bancii la riscul valutar la datele de raportare. Tn tabel sunt incluse activele ~i datoriile Bancii la valorile contabile, clasificate in funqie de valuta. 

31 decembrie 2020 

Casa ~i disponibilitati la Banca Centrala 
lnstrumente financiare derivate 
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit ~i 

pierdere 
5ume datorate de la alte banci 
lnvestii in instrumente de datorie 
Credite ~i avansuri acordate clientilor 
Alte active financiare 

Total active 

31 decembrie 2020 

Datorii din instrumente financiare derivate 
Depozite de la banci 
Depozite de la clienti 
Tmprumuturi subordonate 
Alte datorii financiare 

Total datorii 

Pozitia financiara bilantiera neta 

Pozitia extrabilantiera neta 

Pozitia valutara neta 

RON 

435.271 
72 

19.534 
1.258.237 
2.092.174 

18.725 

3.824.013 

11.665 
228.376 

2.999.804 

36.619 

3.276.464 

547.549 

115.945 

663.494 
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EUR USD 

351.287 11.288 

272.126 277.625 
542.225 25.763 

1.407.876 7.475 
77.628 210 

2.651.142 322.361 

397.327 4.299 
2.062.556 370.758 

194.898 
6.106 1.264 

2.660.887 376.321 

(9.745) (53.960) 

(15.609) 82.501 

(25.354) 28.541 

CHF Altele Total 

8.139 5.883 811.868 
72 

1 1 
7.472 10.169 586.926 

1.826.225 
204.672 4 3.712.201 

199 96.672 

220.482 16.057 7.034.055 

11.665 
7.274 7 637.283 

32.722 11.689 5.477.529 
194.898 

186 29 44.204 

40.182 11.725 6.365.579 

180.300 4.332 668.476 

(192.697) 9.725 (135) 

(12.397) 14.057 668.341 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.3. Riscul valutar (continuare) 

31 decembrie 2019 RON EUR USD CHF Altele Total 

Casa ~i disponibilitati la Banca Centrala 467.722 319.638 10.527 9.265 4.853 812.005 
lnstrumente financiare derivate 8 8 
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit ~i 

pierdere 1 1 
Sume datorate de la alte banci 76.729 167.674 183.330 4.813 5.278 437.824 
lnvestii in instrumente de datorie 1.197.524 539.540 29.424 1.766.488 
Credite ~i avansuri acordate clientilor 2.182.595 1.643.123 38.832 230.467 5 4.095.022 
Creante cu clauza de rascumparare 50.823 50.823 
Alte active financiare 22.998 82.308 (13) 212 12 105.517 

Total active 3.998.398 2.7S2.283 262.100 244.757 10.149 7.267.688 

31 decembrie 2019 RON EUR USD CHF Other Total 

Datorii din instrumente financiare derivate 2.829 13 {21) 2.821 

Depozite de la banci 147.107 426.837 2.947 7.197 68 584.156 

Depozite de la clienti 3.206.559 2.106.792 342.745 41.633 15.969 5.713.698 
imprumuturi 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 

Pozitia financiara bilantiera neta 603.035 18.503 (84.867) 195.631 {5.907) 726.396 

Pozitia extrabilantiera neta 117.271 (17.999) 83.566 (192.697) 9.725 (134) 

Pozitia valutara neta 720.307 504 {1.301) 2.934 3.818 726.262 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.4. Riscul de rata a dobanzii in evidentele bancare 

Riscul ratei dobanzii asupra fluxului de numerar este riscul ca fluxurile de numerar viitoare ale unui instrument financiar sa 
fluctueze datorita schimbarilor ratei dobanzii pe piata. Riscul ratei dobanzii asupra valorii juste este riscul ca valoarea unui 
instrument financiar sa fluctueze datorita variatiilor ratelor de dobanda din piata. Banca este expusa riscurilor generate de 
fluctuatiile ratei dobanzii pe piata, atat in ceea ce prive$te valoarea justa cat $i fluxul de numerar. Marjele de dobanda pot 
cre$te ca urmare a unor astfel de modificari, dar pot diminua profitul sau crea pierderi in cazul in care au loc mi$Cari 
neprevazute. Banca stabile$te limite asupra nivelu lui de neconcordanta a ajustarii ratei de dobanda ce poate fi asumata, 
aceasta fiind monitorizata zilnic. 

Banca cuantifica $i monitorizeaza riscul ratei dobanzii prin calcularea unui set de masuri de rise, cum ar fi PVOl pentru 
portofoliile de obligatiuni clasificate ca FVOCI, PVl00, PVl00 pentru elementele bilantiere $i extra-bilantiere, ca$tigul la rise 
(EaR) $i Durata Gap (DGap) pentru portofoliul bancar. 

PV0l este un coeficient de senzitivitate care cuantifica variatia valorii de piata a unui instrument financiar datorita unei mici 
modificari a ratelor dobanzii cu un punct de baza. Banca ii folose$te pentru a masura riscul ratei dobanzii din portofoliul de 
obligatiuni. Pentru a controla acest rise, Banca a stabilit un nivel delimitat pentru portofoliul PV0l care este monitorizat in 
cadrul sistemului limita. 

Tn plus fata de masurile de rise, Divizia de Administrare Riscuri monitorizeaza unset de limite impuse pe plan intern pentru 
portofoliul sau de obligatiuni. Aceste limite se refera la expunerea maxima deschisa pe valute, scadenta maxima, senzitivitate 
(durata modificata a portofoliului) $i pierderi zilnice $i lunare. 

PVl00 este un coeficient de senzitivitatea care masoara impactul unei deplasari para lele a curbelor de randament cu 100 bps 
asupra valorii actualizate a activelor $i pasivelor bancii. La 31 decembrie 2020, PVl00 era 24.0 milioane RON la nivelul Bancii, 
in limita interna de 10 milioane EUR in echivalent RON (49% limita interna utilizata). 
EaR (ca$tigul la rise) arata efectul modificarii ratei dobanzii asupra venitului net din dobanzi (pe o perioada de un an), atat 
pentru portofoliul de tranzactii, cat $i pentru eel bancar. La 31 decembrie 2020, EaR a fost calculat la 4,2 milioane RON la 
nivelul Bancii, reprezentand o utilizare de 19% a limitei interne (cu o valoare nominala de 4.5 milioane EUR i n echivalent RON). 

DGap (durata GAP) - masoara modificarea potentiala a valorii economice a bancii datorita fluctuatiilor ratelor dobanzilor (200 
bps). La 31 decembrie 2020, pierderile potentiale au fost de 39,7 milioane RON, reprezentand 4,7% din fondurile proprii. 

Analiza de senzitivitate 

RON 
EUR 
USD 
CHF 

TOTAL rata dobanzii (± 100 b.p.) 

Efectul asupra activelor financiare FVTOCI 

Efect asupra contului de 
profit $i pierdere 

31 decembrie 2020 

+21.653 / -21.653 
+12.335 / -12.335 

+76 I -76 
+2.290 / -2.290 

+36.354 / -36.354 

Efect asupra altor elemente 
ale rezultatului global 

31 decembrie 2020 

+29.485 / -29.485 

Efect asupra contului de 
profit $i pierdere 

31 decembrie 2019 

+15.749 / -15.749 
+11.425 / -11.425 

+380 / -380 
+2.220 / -2.220 

+29.774 / -29.774 

Efect asupra altor elemente 
ale rezultatului global 

31 decembrie 2019 

+26.689/-26.689 

La 31 decembrie 2020, in cazul in care ratele dobanzii din piata s-ar fi apreciat cu 100 de puncte de baza, celelalte variabile 
fiind mentinute constante, profitul net al anului al Bancii ar fi fost cu 36.354 mii RON mai mare (31 decembrie 2019: 29.774 
mii RON mai mare). 

95 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR {CONTINUARE) 

33.4. Riscul de rata a dobanzii in evidentele bancare (continuare) 

Tabelul de mai jos contine un rezumat al expunerii Bancii la riscurile ratei dobanzii. Tn tabel sunt incluse activele ~i datoriile Bancii la valorile contabile, clasificate in funqie de cea mai recenta 
data dintre data modificarii ratelor dobanzii ~i data scadentei. 

La 31 decembrie 2020 

Active 
Casa ~i disponibilitati la Banca Centrala 
Credite $i avansuri acordate bancilor 
Credite $i avansuri acordate clientilor 
lnstrumente financiare derivate 
Alte active financiare recunoscute la valoarea 
justa prin contul de profit sau pierdere 
lnvestitii in instrumente de datorie 
Titluri gajate - contracte repo 
Alte active financiare 

Total active financiare 

Datorii 
Depozite de la banci 
Depozite de la client 
lnstrumente financiare derivate 
Datorii subordinate 
Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

Expunerea la riscul de rata a dobanzii 

Sub 1 luna 

617.240 
566.354 
891.543 

2.075.137 

347.780 
3.329.412 

3.677.192 

{1.602.055) 

1- 3 luni 

10.001 
2.339.061 

319.331 

2.668.393 

773.774 

773.774 

1.894.619 
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3 luni-1 an 

332.658 

287.585 

620.243 

288.900 
1.313.707 

1.602.607 

{982.364) 

1-5 ani 

120.643 

1.188.761 

1.309.404 

43.782 

194.776 

238.558 

1.070846 

Peste 5 ani 

5.294 

5.294 

5.829 

5.829 

(535) 

Nepurtatoare de 
dobanda (*) 

194.628 
10.571 
23.002 

72 

1 
30.548 

96.762 

335.584 

603 
11.025 
11.665 

122 
44.204 

67.619 

287.965 

Total 

811.868 
586.926 

3.712.201 
72 

1 
1.826.225 

96.762 

7.034.055 

637.283 
5.477.529 

11.665 
194.898 
44.204 

6.365.579 

668.476 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.4. Riscul de rata a dobanzii in evidentele bancare (continuare) 

At 31 decembrie 2019 

Active 
Casa ~i disponibilitati la Banca Centrala 
Credite ~i avansuri acordate bancilor 
Credite ~i avansuri acordate clientilor 
lnstrumente financiare derivate 
Alte active financiare recunoscute la valoarea 
justa prin contul de profit sau pierdere 
lnvestitii in instrumente de datorie (**) 

Titluri gajate - contracte repo 
Alte active financiare 

Total active financiare 

Datorii 
Depozite de la banci 
Depozite de la client 
lnstrumente financiare derivate 
Datorii subordinate 
Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

Expunerea la riscul de rata a dobanzii 

Sub 1 luna 

621.008 
422.097 
963.145 

747 

2.006.997 

572.166 
3.015.128 

3.587.294 

(1.580.297) 

1- 3 luni 

2.539.007 

45.178 
50.823 

2.635.008 

1.108.686 

191.326 

1.300.012 

1.334.996 

3 luni-1 an 

400.374 

520.232 

920.606 

1.486.819 

1.486.819 

(566.213) 

1- 5 ani 

170.164 

1.178.065 

1.348.229 

85.949 

85.949 

1.262.280 

Peste 5 ani 

9.599 

9.599 

11.978 

11.978 

(2.379) 

Nepurtatoare de 
dobanda (*) 

190.997 
15.727 
12.733 

8 

1 
23.013 

104.770 

347.249 

11.990 
5.138 
2.821 

49.291 

69.240 

278.009 

(*) Valoarea cuprinde expuneri o/e clientilor aflati in insolventii sau /aliment pentru care, in concordantii cu prevederile legate, dobanda nominalii nu mai este perceputii. 
(*"') Expunerea titlurilor include dobanda acumulatii. 
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Total 

812.005 
437.824 

4.095.022 
8 

1 
1.766.488 

50.823 
105.517 

7.267.688 

584.156 
5.713.698 

2.821 
191.326 
49.291 

6.541.292 

726.396 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.5. Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor al aparitiei unui impact negativ asupra profiturilor $i a capitalului, determinat 
de incapacitatea Bancii de a-$i indeplini obligatiile sale atunci cand acestea devin scadente. Consecinta poate fi neindeplinirea 
obligatiilor fata de deponenti $i neindeplinirea angajamentelor de creditare. 

Banca este expusa cererilor zilnice privind decontarea in numerar a depozitelor overnight, conturilor curente, depozitelor la 
termen, tragerilor de imprumuturi ~i garantii. Banca nu pastreaza resurse monetare pentru a putea onora toate aceste obligatii, 
experienta indicand ca un nivel minim de reinvestire a fondurilor scadente poate fi prevazut cu un nivel suficient de certitudine. 

Banca stabile$te limite privind nivelul minim al fondurilor necesare in vederea onorarii unor astfel de cereri ~i nivelul minim al 
facilitatilor interbancare ~i altar imprumuturi care trebuie sa fie disponibile pentru a acoperi retrageri la nivele de cerere 
neprevazute. 

Riscul de lichiditate este monitorizat ~i din perspectiva cerintelor BNR, iar indicatorii de lichiditate raportati au fast in 
conformitate cu cerintele BNR la 31 decembrie 2020: 

- lndicatorul de lichiditate -2,1 pentru Banca, limita stabilita de Banca Centrala fiind de 1; 

- Rata de acoperire a lichiditatii (LCR) lM - 2,93 pentru Banca, mult peste limita de 1 stabilita de Banca Centrala; 
- Ra port net de finantare stabi l (NSFR) lY-1,69 pentru Banca, spre deosebire de limita de 1 
- lndicatoru l de lichiditate imediata - 52,07% pentru Banca, peste limita interna de 27% 
- Datorii nete interbancare - 321,9 pentru Banca, spre deosebire de limita interna de sub 485 m. 

Procesul de management al lichiditatii, a~a cum este acesta desfa~urat de Banca ~i monitorizat de Directia Trezorerie $i Piete 
Financiare $i de Departamentul Administrare Riscuri, cuprinde: 

finantare zilnica, prin monitorizarea fluxurilor viitoare de numerar in diferite valute $i pe total pentru a se asigura ca 
sunt indeplinite cerintele. Aceasta include completarea fondurilor pe masura ce acestea ajung la scadenta sau sunt 
imprumutate clientilor. Banca mentine o prezenta activa pe pietele internationale pentru a putea facilita acest lucru; 

mentinerea unui portofoliu de active cu grad ridicat de lichiditate, care pot fi u~or transformate in lichiditati, ca mij loc 
de proteqie impotriva oricarei blocari neprevazute a fluxului de numerar; 

monitorizarea indicatorilor de lichiditate in raport cu cerintele interne ~i de reglementare; 

efectuarea periodica a testelor de stres pentru lichiditate; 

stabilirea planurilor de finantare ce urmeaza a fi aplicate in cazul unei crize de lichiditate $i testarea lor periodica; 

monitorizarea costului fondurilor imprumutate bancii $i a factorilor care conduc la scaderea/cre$terea acestora; $i 

administrarea concentrarii $i profilului scadentei datoriilor. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.S. Riscul de lichiditate (continuare) 

a) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare nederivate 

Tabelul de mai jos prezinta fluxurile de numerar neactualizate ce trebuie platite de catre Banca pentru obliga\iile financiare nederivate in funqie de scadentele lor contractuale. 

La 31 decembrie 2020 
Sub Peste 

lluna 1 - 3 luni 3 luni - 1 an 1 - 5 ani 5 ani Total 

Datorii financiare 
Depozite de la banci 347.819 291.441 639.260 
Depozite de la clienti 3.330.415 793.334 988.892 395.969 14.350 5.522.960 
Datorii subordonate 1.027 1.782 8.306 211.237 222.352 
Alte datorii financiare 20.421 13.510 10.273 44.204 
Angajamente de credit are 5.493 17.890 60.412 43.031 15 126.841 
5crisori de garant ie ~i acreditive 103.756 6.497 5.411 115.664 

Total datorii financiare 3.808.931 833.013 1.364.735 650.237 14.365 6.671.281 

Total active financiare 1.232.293 490.190 1.039.085 2.687.373 2.095.517 7.544.458 

Pozit ia neta (2.576.638) (342.823) (325.650) 2.037.136 2.081.152 873.177 

Lichiditate cumulata (deficit)/surplus (2.588.546) (2,919.461) (3,245.111) (1.2017.975) 873.177 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.5. Riscul de lichiditate (continuare) 

a) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare nederivate (continuare) 

La 31 decembrie 2019 
Sub Peste 

1 luna 1- 3 luni 3 luni-1 an 1- 5 ani 5 ani Total 
Datorii financiare 
Depozite de la banci 299.147 285.068 584.215 
Depozite de la clienti 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 garantie ~i acreditive 89.499 4.401 59.909 15.739 92 169.640 

Total datorii financiare 3.619.248 1.070.175 1.673.542 641.610 24.698 7.029.273 

Total active financiare 1.493.490 475.907 1.824.127 2.716.723 1.614.334 8.124.581 

Pozitia neta (2.125.758) (594.268) 150.585 2.075.113 1.589.636 1.095.308 

lichiditate cumulata (deficit)/surplus (2.125.758) (2. 720.026) (2.569.441) (494.328) 1.095.308 

Banca are o pozitie scurta neta mai mica de 3 luni datorita maturitatii scurte a depozitelor clientilor. Banca nu pastreaza resurse monetare pentru a putea onora toate aceste obligatii, 
experienta indicand ca un nivel minim de reinvestire a fondurilor scadente poate fi prevazut cu un nivel ridicat de certitudine; pe baza istoricului aferent prelungirilor depozitelor de catre 
clienti Banca considera in mod rezonabil aceste surse de finantare ca fiind stabile. Mai mult decat atat, Banca are suficiente limitari contractuale in vigoare cu alte banci care ii permit sa-~i 
gestioneze deficitul pe termen scurt. 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.S. Riscul de lichiditate (continuare) 

b) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare derivate 

Tabelul de mai jos analizeaza la data bilantului, instrumentele financiare derivate care vor fi compensate la o baza bruta 
(contracte forward ~i swap pe curs de schimb) pe baza perioadei ramase conform contractului. 

Platile totale (ie~irile) ~i Tncasarile tota le (intrarile) pent ru fiecare tip de instrument derivat ~i pentru fiecare grup de scadenta 
sunt prezentate la valorile lor contractuale neactualizate. 

lnstrumente derivate detinute pentru tranzactionare 

Derivate pe cursul de schimb $i swap pe rata dobanzii 

31 decembrie 2020 
lnstrumente derivate decontate la 
valoarea bruta: 

le~iri 
lnt rari 

31 decembrie 2019 
lnstrumente derivate decontate la 
valoarea bruta: 

le~iri 
lnt rari 

Sub 
lluna 

39.099 

Sub 
lluna 

(109.848) 
109.460 
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1- 3 luni 3 - 6 luni 

(49.089) 

1- 3 luni 3 - 6 luni 

Peste 6 
luni 

(237.664) 

Peste 6 
luni 

285.000 

Total 

(286.753) 
39.099 

Total 

(109.848) 
394.460 
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33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR {CONTINUARE) 

33.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare 

La 31 decembrie 2020 

Numerar ~i solduri la Banca Centrala 
Sume datorate de alte banci 
lnvestitii 
Credite ~i avansuri acordate clientilor 
Active financiare derivate 
Alte active financiare recunoscute la valoare 
justa prin contul de profit sau pierdere 
Creante cu clauza de rascumparare 
Alte active financiare 

Total active financiare 

Depozite de la banci 
Depozite de la clienti 
Datorii financiare derivative 
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justa prin contul de profit ~i pierdere 
Datorii subordonate 
Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

Active financiare la 
valoarea justa prin 

contul de profit 
~i pierdere 

{obligatoriu) 

72 

1 

73 

11.665 

11.665 

Active financiare la lnstrumente de lnstrumente de 
valoarea justa prin datorie la valoarea capitaluri proprii la 

contul de profit justa prin alte valoarea justa prin 
~i pierdere elemente ale alte elemente ale 

{desemnat) rezultatului global rezultatului global 

1.302.081 1.353 

1.302.081 1.353 

102 

Cost amortizat 

811.868 
586.926 
522.791 

3.712.201 

96.762 

5.730.548 

637.283 
5.477.529 

194.898 
44.204 

6.353.914 

Total 

811.868 
586.926 

1.826.225 
3.712.201 

72 
1 

96.762 

7.034.055 

637.283 
5.477.529 

11.665 

194.89 

6.365.579 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 

lnvestitii in instrumente de datorie 

31 decembrie 2020 

Titluri de stat 

- in RON 

- in EUR 
- in USD 

lnstrumente de capitaluri proprii 

- in RON 

- in EUR 

Total investitii in instrumente de datorie la 31 
decembrie 2020 (valoare justa sau valoare 
justa bruta) 

Ajustari pentru pierderi de credit 

- in RON 
- in EUR 

Total investitii in instrumente de datorie la 31 
decembrie 2020 (valoare contabila) 

lnstrumente de 
lnstrumente de datorie desemnate 

datorie evaluate 
obligatoriu la 

valoarea justa prin 
contul de profit ~i 

pierdere 

la valoarea justa 
prin contul de 

profit ~i pierdere la 
recunoa~terea 

initiala 

103 

lnstrumente de 
datorie la valoarea 

justa prin alte 
elemente ale 

rezultatului global 

1.302.081 

906.672 
369.646 

25.763 

1.302.081 

1.302.081 

lnstrumente de 
capitaluri proprii la 
valoarea justa prin 

alte elemente ale 
rezultatului global 

1.353 

1.199 
154 

1.353 

1.353 

lnstrumente de 
datorie la cost 

amortizat 

522.835 

350.406 
172.429 

522.835 

(44) 

(41) 
(3) 

522.791 

Total 

1.824.916 

1.257.078 
542.075 

25.763 

1.353 

1.199 
154 

1.826.269 

l44l 
(41) _ 

(3) 

1.826.225 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 

La 31 decembrie 2019 

Numerar ~i solduri la Banca Centrala 
Sume datorate de alte banci 
lnvestitii 
Credite ~i avansuri acordate clientilor 
Active financiare derivate 
Alte active financiare recunoscute la valoare 
justa prin contul de profit sau pierdere 
Creante cu clauza de rascumparare 
Alte active financiare 

Total active financiare 

Depozite de la banci 
Depozite de la clienti 
Datorii financiare derivative 
Datorii financiare recunoscute la valoare 
justa prin contul de profit ~i pierdere 
Datorii subordonate 
Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

Active financiare la Active financiare la 
valoarea justa prin valoarea justa prin 

contul de profit contul de profit 

~i pierdere ~i pierdere 
(obligatoriu) (desemnat) 

8 

1 

9 

2.821 

2.821 

104 

lnstrumente de lnstrumente de 
datorie la valoarea capitaluri proprii la 

justa prin alte valoarea justa prin 
elemente ale alte elemente ale 

rezultatului global rezultatului global 

1.243.887 1.367 

50.823 

1.294.710 1.367 

Cost amortizat 

812.005 
437.824 
521.234 

4.095.022 

105.517 ---
5.971.602 

584.156 
5.713.698 

191.326 
49.291 

6.538.471 

Total 

812.005 
437.824 

1.766.488 
4.095.022 

8 

1 
50.823 

105.517 

7.267.688 

584.156 
5.713.698 

2.821 

191.326 
49.291 

6.541.292 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continuare) 

lnvestitii in instrumente de datorie 

31 decembrie 2019 

Titluri de stat 

-Tn RON 
- Tn EUR 
- Tn USD 

lnstrumente de capitaluri proprii 

-in RON 

-Tn EUR 

Total investitii Tn instrumente de datorie la 31 
decembrie 2019 (valoare justa sau valoare 
justa brutal 

Ajustari pentru pierderi de credit 

-Tn RON 
- Tn EUR 

Total investitii Tn instrumente de datorie la 31 
decembrie 2019 (valoare contabila) 

lnstrumente de 
lnstrumente de datorie desemnate 

datorie evaluate 
obligatoriu la 

valoarea justa prin 
contul de profit ~i 

p_ierdere 

la valoarea justa 
prin contul de 

profit ~i pierdere la 

recunoa~terea 
initiala 
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lnstrumente de 
datorie la valoarea 

justa prin alte 
elemente ale 

rezultatului global 

1.243.887 

845.549 
368.915 

29.423 

1.243.887 

1.243.887 

lnstrumente de 
capitaluri proprii la 
valoarea justa prin 

alte elemente ale 
rezultatului global 

1.367 

1.215 

152 

1.367 

1.367 

lnstrumente de 
datorie la cost 

amortizat 

521.2n 

350.786 
170.491 

521.277 

143) 

(26) 
(17) 

521.234 

Total 

1.765.164 

1.196.335 
539.406 

29.423 

1.367 

1.215 
152 

1.766.531 

(43) 

(26) 
(17) 

1.766.488 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE Fl NANCI ARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprlmate 7n mil RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.6. Clasificarea instrumentelor financiare pe categorii de evaluare (continua re) 

Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit $1 
pierdere 

Conturi aur (E-Gold) 

Total alte active/datorii financiare 
la valoarea justa prin contul de profit $i pierdere 

33.7. Adecvarea capitalului 

31 decembrie 
2020 

1 

1 

31 decembrie 
2019 

1 

1 

Gradul de adecvare a capitalu lui ~i nivelul reglementat al capitalului Bancii sunt monitorizate regulat de catre structurile 
responsabile din Banca, iar rapoartele privind aceasta monitorizare sunt prezentate lunar catre BNR. 

Autoritatea de supraveghere solicita ca fiecare banca sa detina un nivel reglementat minim de capital 7n conformitate cu 
valoarea riscurilor pe care institutia ~i le asuma. 

Obiectivele principale ale Bancii privind capitalul sunt: 

pastrarea capacitatii Bancii de a-~i continua fara restrictii operatiunile, continuand astfel sa furnizeze randamente 
~i beneficii aqionarilor sai; 

mentinerea unei baze de capital puternice ~i stabile pentru a putea oferi sprijin planurilor de afaceri ale Bancii. 

Pentru determinarea nivelului reglementat al capitalului, capitalul social trebuie sa fie supus unor ajustari prevazute de 
reglementarile 7n vigoare, cum ar fi deducerea imobilizarilor necorporale ~i a fondului comercia l, deducerea profitului 
obtinut 7n urma reevaluarii investitiilor imobiliare, deducerea unei parti a rezervei aferenta activelor financiare detinute prin 
alte elemente ale rezu ltatului global, deducerea distributiei propuse a dividendelor, etc. 
lndicatorii prudentiali la 31 decembrie 2020 au fost prezentati astfel cum au fost inclu~i 7n raportarea de reglementare adresata 
Bancii Nationale a Romaniei. 

Capital de nivel I 

Capital social 

Rezerve (ajustate cu impactul fiscal la momentul utilizarii 
reze rvelor) 

Rezultatul reportat 
Profit/ (pierdere) aferent(a) perioadei (*) 
lmpactul adoptiirii IFRS 9 (miisuri tranzitorii) 
Deduceri 

Capital de nivel II 

Total capital 

Active Ponderate la Rise: 
Elemente bilantiere 
Elemente extrabilantiere 

Total Active Ponderate la Rise 

Rata Fondurilor Proprii Totale (Basel 11) 
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31 decembrie 2020 

749.273 

1.246.880 
(94) 

114.866 
(542.295) 

(70.766) 
50.289 

(49.607) 

97.121 

846.394 

3.590.675 
59.836 

3.650.511 

23,19% 

31 decembrie 2019 

790.623 

1.246.647 

107.054 
(658.545) 

118.830 
31.521 

(54.884) 

133.622 

924.245 

4.351.222 
93.608 

4.444.830 

20,79% 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

33 MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE) 

33.7. Adecvarea capitalului (continuare) 

Tncepand cu ianuarie 2014, Banca calculeaza fondurile proprii conform Regulamentului Nr. 575/2013 al Parlamentului 
European ~i al Consi liului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit ~i societatile de investitii 
~i Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei Nr. 5/20 decembrie 2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit. 

Banca a adoptat o abordare conservatoare in ceea ce prive~te impactul IFRS 9 prin aplicarea unor masuri tranzitorii, eliminand 
impactul pe o perioada de 5 ani. 

Pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2020, Banca a trebuit sa mentina pe o baza individuala o rata totala de adecvare a 
capitalu lui de 17,52%, o rata a fondurilor proprii de nivel 1 de 14,27% ~i o rata a fondurilor proprii de nivel 1 de baza de 11,82%, 
intrucat aceste rate sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 575 / 2013. 

Rata minima a fondurilor proprii de baza de nivel I de 11.82% include: 

(i) rata minima a fondurilor proprii de nivel I care trebuie sa fie mentinuU mereu conform articolului 92{l)(a) a 
Regulamentului 575/2013 

(ii) rata fondurilor proprii de nivel I care trebuie sa depa~easca limita maxima conform articolului 16{2)(a) a Regulamenului 
1024/2013 

(iii) amortizor de capital, cerut in conformitate cu Articolul 129 din Directiva 2013/36/EU a~a cum a fast transpus in 
legislatia nationa la; ~i 

(iv) amortizorul de rise sistemic prevazut la articolul 131 Dir. 2013/36 / EU, astfel cum este pusa in aplicare in legislatia 
nationala a Romaniei. 

33.8 Riscul fiscal 

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare ~i armonizare cu legislatia Uniunii Europene. Totu~i, inca 
exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. Tn a nu mite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit a nu mite aspecte, 
procedand la calcularea unor impozite ~i taxe suplimentare ~i a dobanzilor ~i penalitatilor de intarziere aferente. Tn Romania, 
exercitiul fiscal ramane deschis timp de 7 ani. Conducerea Bancii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii 
financiare sunt adecvate, ~i nu are cuno~tinta de niciun fel de circumstante care ar putea sa dea na~tere unei obligatii materiale 
semnificative in aceasta privinta. 

Tn perioada august 2017- decembrie 2018, Piraeus Bank Romania SA a fast supusa unui audit fiscal efectuat de catre 
Autoritatea Fisca la din Romania ce a avut in scop impozitul pe profit ~i dosarul de stabilire a preturilor de transfer pentru 
perioada 01.01.2011- 31.12.2016. Auditul fiscals-a incheiat cu stabilirea de obl igatii fiscale suplimentare semnificative pentru 
Banca. lmpactul principal a fast legat de derecunoa$terea pierderii fiscale reportate de la ATE Bank Romania, in contextul 
tranzactiei de divizare care a avut loc in 2013. Tn urma unei evaluari foarte atente a $anselor practice de a ca$tiga, Banca a decis 
sa conteste rezultatul auditului fisca l. Ulterior, in conformitate cu prevederile IAS 12, Banca a recunoscut un activ fiscal incert 
de 41,7 milioane RON. 

Preturile de transfer 

Legislatia fiscala din Romania reglementeaza principiul preturilor de transfer conform caruia tranzactiile intre companiile 
afiliate trebuie efectuate la valoarea de piata. Persoanele juridice inregistrate in Romania $i angajate intr-o relatie comerciala 
cu o entitate juridica afiliata trebuie sa pregateasdi documentatia necesara a preturilor de transfer. Neprezentarea sau 
prezentarea incompleta a documentatiei preturilor de transfer poate atrage plata de penalitati, in plus, autoritatile fiscale pot 
avea o interpretare diferita a faptelor $i tranzactiilor fata de cea a Bancii, motiv pentru care vor impune obligatii fiscale 
suplimentare rezultate din ajustari ale preturilor de transfer. 
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PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

34 ANGAJAMENTE $1 OBLIGATII CONTINGENTE 

Angajamente de extindere a creditelor 

Banca a acordat linii de finantare clientilor care nu au fostfolosite rn totalitate. Valabilitatea acestor angajamente de extindere 
a creditelor nu depil$e$te maturitatea contractualil. 

Banca are angajamente de extindere a creditelor, fie sub forma de credite aprobate, fie facilitati de linii de creditare. Sumele 
prezentate in pozitia de angajamente de extindere a creditelor sunt considerate finantari care pot fi accesate de catre clienti 
rn orice moment, filra restrictii. 

Scopul principal al acestor instrumente este de a asigura disponibi litatea fondurilor conform solicitarilor clientilor. 

Garantiile $i acreditivele de creditare, care constituie o asigurare irevocabila ca Banca va efectua platile rn cazul rn care un 
client nu-$i poate indeplini obligatiile fata de o terta parte, sunt expuse aceluia$i rise de credit ca $i creditele. 

Acreditivele documentare $i comerciale - reprezintil angajamente scrise din partea Bancii in numele unui client autorizand o 
terta pa rte de a solicita Banci i plati pana la concurenta unei limite specificate conform unor anumiti termeni $i conditii- sunt 
acoperite de livrarile de bunuri la care se refera $i, prin urmare, prezintil un rise mai mic decat un rmprumut direct. 

Angajamentele aferente prelungirii creditului reprezintil parti neuti lizate din limitele creditului sub forma rmprumuturilor, 
garantiilor sau acreditivelor. Referitor la riscul de credit al angajamentelor de prelungire a creditului, Banca este expusa unei 
pierderi potentia le rn valoare egala cu suma totala a angajamentelor neutilizate. Totu$i, volumul probabi l al pierderii este 
considerabil mai mic decat tota lul angajamentelor neutilizate, avand rn vedere ca majoritatea angajamentelor de extindere a 
creditului sunt conditionate de respectarea de catre clienti a anumitor standarde specifice de credit. Banca monitorizeazil 
scadentele angajamentelor de credit pentru ca, rn general, angajamentele pe termen lung prezinta un grad mai ridicat de rise 
de credit decat angajamentele de credit pe termen scurt. 

Angajamente de extindere a creditelor 

Facilitati de credit neutilizate: 
Facilitati de credit angajate 
Facilitati de credit neangajate 

Garantii financiare 
Scrisori de credit 
Minus provizioane 
Minus garantii in numerar 

Angajamente credite nete 

Mi$carea provizioanelor pentru angajamente de extindere a creditelor 

Sold initial provizion 

Provizion la data achizitiei Bank Leumi 
Provizioane noi rnregistrate prin contu l de profit sau pierdere 
Sume neutilizate reluate 

Sold final provizion 
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31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

773.580 827.668 
126.841 167.994 
646.739 659.673 

86.943 60.134 
461 160 

(2.289) {1.713) 
(1.745) (17.763) 

858.950 868.485 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

1.713 2.397 

420 
1.647 1.669 

(1.072) {2.773} 

2.289 1.713 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

34 ANGAJAMENTE ~I OBLIGATII CONTINGENTE (CONTINUARE) 

Garantii de performanta 

Detalierea garantiilor de performanta la 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2019 este prezentata mai jos: 

Scrisorl de garantie -de buna executie 
Scrisori de garantie -pentru licitatii 
Alte scrisori de garantie 
Scrisori de garantie - scrisoare de confort 
Minus provizioane 
Minus garantii in numerar 

Garantii de performanta nete 

Mi~carea provizioanelor pentru garantiile de performanta 

Sold initial provizion 

Provizion la data achizitiei Bank Leumi 
Provizioane noi inregistrate prin contu l de profit sau pierdere 

Sume neutilizate reluate 

Sold final provizion 

Active gajate/restrictionate 

31 decembrie 
2020 

24.791 
3.104 

365 

(320) 
(1.362) 

26.578 

31 decembrie 
2020 

1.785 

482 

(1.950) 

320 

31 decembrie 
2019 

21.530 
925 

87.465 

(1.785) 
(8,207) 

99.929 

31 decembrie 
2019 

2.222 

901 
408 

(1.746) 

1.785 

Titlurile gajate pentru tranzactii repo sunt in valoare de - RON (31 decembrie 2019: 50.823 mii RON) prezentate in Nota 10 ~i 
de 25.168 mii RON (31 decembrie 2019: 22.853 mii RON) - garantii pentru operatiunile Bancii prin Casa Romana de 
Compensatie ~i Transfond. 

Plasamentele in valoare de 72.004 mii RON (31 decembrie 2019: 67.489 mii RON) reprezinta depozitele colaterale pentru 
tranzactiile swap ~i pentru activitatea de carduri. 

Angajamente la contractele de chirie neevaluate conform IFRS 16 

La contractele de inchiriere pentru bancomate ~i sucursale care nu sunt evaluate conform IFRS 16 i n baza avantajelor practice 
aplicate de Banca, ~i i n care Banca este locataru l, platile minime viitoare de chirie in baza unor contractelor de inchiriere sunt 
urmatoarele : 

31 decembrie 31 decembrie 
2020 2019 

Mai putin de 1 an 626 606 
Tntre 1 ~i 5 ani 19 18 

Total 645 624 
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(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

35 PREZENTAREA VALORII JUSTE 

Valorile juste ale activelor ~i datoriilor financiare 

Analiza de ierarhie a valorii juste a instrumentelor financiare inregistrate la valoarea justa 

Nivelul 1- Include instrumente cotate pe piete active pentru active sau datorii identice. Preturile cotate trebuie sa fie 
disponibile imediat ~i cu o regularitate suficienta, fiind determinate de o piata/index activ, reprezentand tranzactii actuale, 

efectuate in conditii normale de piata. 

Nivelul 2 - Include instrumente financiare evaluate printr-o tehnica de evaluare, unde toate intrarile importante folosite in 
modelul de evaluare pot fi observate pentru un activ sau o datorie, fie direct (ex: preturi), fie indirect (adica derivate din 

preturi); ~i 

Nivelul 3 - lnstrumente financiare evaluate printr-o tehnica de evaluare unde intrarile importante nu sunt observabile pe 

piata (intrari neobservabile). 

Analiza in functie de ierarhia valorii juste pentru instrumentele financiare evaluate la valoarea justa 

lnvestitii in instrumente de datorie 
Active financiare derivate 
Alte active financiare recunoscute la valoarea justa prin 

contul de profit sau pierdere 
lnvestitii de capitaluri proprii la valoarea justa prin alte 

elemente ale rezultatului global 

Total active 

Datorii financiare derivative 

Total datorii 

I nvestitii in instru mente de datorie 
Titluri gajate - contracte repo 
Active financiare derivate 
Alte active financiare recunoscute la valoarea justa prin 

contul de profit sau pierdere 
lnvestitii de capitaluri proprii la valoarea justa prin alte 

elemente ale rezultatului global 

Total active 

Datorii financiare derivative 

Total datorii 

Nivel 1 

Nivel 1 
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31 decembrie 2020 

Nivel 2 Nivel 3 

1.302.081 
72 

1 

1.353 

1.302.154 1.353 

11.665 

11.665 

31 decembrie 2019 

Nivel 2 Nivel 3 

1.243.887 
50.823 

8 

1 

1.367 

1.294.719 1.367 

2.821 

2.821 

Total 

1.302.081 
72 

1 

1.353 

1.303.507 

11.665 

11.665 

Total 

1.243.887 
50.823 

8 

1 

1.367 

1.296.086 

2.821 

2.821 



FIRSTBANK 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

PENTRU PERIOADA iNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2020 

(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel) 

35 PREZENTAREA VALORII JUSTE (CONTINUARE) 

lnstrumente financiare ce nu au fost prezentate in bilant la valoarea justa 

Tabelul de mai jos prezinta valori le juste $i valorile contabile ale acelor active $i datorii financia re care nu au fost prezentate in 
bilantul contabi l al Bancii la va loarea lor justa. 

31 decembrie 2020 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Numerar $i disponibilitat i la Banca Cent rala 811.858 811.858 
Titluri de investitii 522.791 522.791 
Credite $i avansuri acordat e bancilor 586.926 586.926 
Credite $i avansuri acordate clientilor 3.935.190 3.935.190 
Alte active financiare 96.762 96.762 

Total active 811.858 1.109.717 4.031.952 5.953.537 

Depozite de la banci 637.283 637.283 
Depozite de la client i 5.477.529 5.477.529 
Datorii subordonate 194.898 194.898 

Total datorii 637.283 5.672.427 6.309.710 

31 decembrie 2019 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

Numerar $i disponibilitati la Banca Centrala 812.005 812.005 
Tit luri de investiti i 521.234 521.234 
Credite $i avansuri acordate bancilor 437.824 437.824 
Credite $i avansuri acordate clientilor 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 banci 584.156 584.156 
Depozite de la client i 5.713.698 5.713.698 
Datorii subordonate 191.326 191.326 

Total datorii 584.156 5.905.024 6.489.180 
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35 PREZENTAREA VALORII JUSTE (CONTINUARE) 

a. Sume datorate de alte banci 

Sume datorate de alte banci includ plasamente interbancare ~i sume in curs de decontare. Valoarea justa a plasamentelor cu 
dobanda variabila ~i a depozitelor overnight este reprezentata de valoarea contabila a acestora. Valoarea justa estimata a 
depozitelor purtatoare de dobanda fixa se bazeaza pe fluxurile de numerar actualizate, folosind rata dobanzii pe piata 
monetara pentru datorii cu un rise de credit ~i o scadenta ramasa similare. 

b. Credite $i avansuri acordate clientilor 

Creditele ~i avansurile acordate cliente lei sunt calculate net de provizioanele pentru depreciere. Valoarea justa estimata a 
creditelor ~i avansurilor reprezinta valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate a fi primite. Fluxurile de 
numerar estimate sunt actualizate la rata de piata in vederea stabilirii valorii juste. 

c. Depozite ~i imprumuturi contractate 

Valorile juste estimate ale depozitelor care nu au o scadenta declarata, care includ depozite fara dobanda, sunt reprezentate 
de suma rambursata la cerere. Valoarea justa estimata a depozitelor cu dobanda fixa ~i altor imprumuturi fara pret cotat pe 
piata se bazeaza pe fluxurile de numerar actualizate utilizand rata dobanzii pentru datoriile noi cu scadenta ramasa similara. 

Nu exista diferente semnificative intre valoarea justa a depozitelor clientilor $i valoarea contabila, costul amortizat se considera 
ca aproximeze valorile juste ale acestora, intrucat o parte semnificativa a acestor elemente au scadente pe termen scurt {a se 
consulta de asemenea Nota 33.5 pentru scadenta depozitelor clientilor) $i au dobanzi care reflect conditiile actuale de piata. 

Valoarea imprumutului subordonat se bazeaza pe rate ale dobanzii variabile, nu exista diferente semnificative intre valoarea 
justa ~i valoarea contabila. 

d. Titluri de plasament la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 

Valoarea justa a titlurilor de plasament este stabilita prin utilizarea unor tehnici de evaluare $i modele dezvoltate intern. 
Acestea includ folosirea analizelor de fluxuri de numerar actualizate dupa determinarea unei curbe teoretice de randament 
zero ~i prin aplicarea unei marje in vederea cuantificarii riscului de lichiditate. Curba teoretica de randament zero este calculata 
prin folosirea preturilor de piata furnizate de Reuters {pretul ofertei pentru obligatiuni), determinand printr-o metoda 
recursiva curba de randament cu 9 puncte pentru RON ~i 4 puncte pentru EUR care ar minimiza diferenta dintre rezultatele 
obtinute ~i preturile pietei. 

e. Activele $i datoriile financiare derivate 

La 31 decembrie 2020, valoarea instrumentelor financiare derivate este calculata folosind ratele de dobanda Euribor/Libor 
pentru devize a~a cum sunt publicate pe Reuters. Ratele de dobanda pentru valuta locala sunt determinate pe baza ratelor de 
dobanda Euribor/Libor ~i punctelor swap pentru EUR/RON care sunt preluate de pe Reuters ~i calculate ca medie aritmetica a 
doua din cele mai mari banci din Romania. 

Conducerea Bancii considera ratele publicate de cele doua banci ca fiind relevante, avand in vedere marimea $i importanta lor 
pentru sistemul bancar romanesc, precum $i prezenta lor activa pe piata. In consecinta, se utilizeaza o medie aritmetica a celor 
doua cotatii care elimina efectul valorilor extreme. In plus, cele doua banci sunt parteneri importanti pentru Banca. 

Pe baza punctelor swap, cursu l de schimb spot EUR/RON $i rata implicita Euribor/Libor aferente EUR/RON se obtin ratele 
necesare $i ca urmare se calculeaza punctele swap aferente perechilor valutare USD/RON, CHF/RON, GBP/RON. 

In plus, aceste rate ale dobanzilor $i cursurile de schimb aferente altor valute/RON, publicate de catre BNR sunt utilizate pentru 
a determina punctele swap/forward care sunt utilizate pentru evaluarea instrumentelor swap/forward. 
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35 PREZENTAREA VALORII JUSTE (CONTINUARE) 

f. Active financiare recunoscute la va loare justa prin contul de profit $i pierdere (,,FVTPL") 

Valoarea de piata a produsului Aur de cont este evaluata la pretul furnizat de catre rata BNR (RON/gram) valabila pentru ziua 
respectiva $i convertita in uncii. Pozitia Aurul de cont nu ramane deschisa, toate tranzactiile cu clientii fiind inchise cu banca 
furnizoare. 

g. lnvestitii in capitaluri proprii 

Titlurile de capital la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global includ titluri cu o valoare contabila de 
1.353 mii RON (31 decembrie 2019: 1.367 mli RON) care nu sunt tranzactionate pe o piata activa. Datorita naturii pietelor de 
capital locale, nu este disponibila o valoare de piata pentru aceste titluri. 

Managementul nu poate estima valoarea justa a investitiilor Bancii in actiuni la Biroul de Credit SA, Transfond SA, Casa de 
Compensare Bucure$ti SA, Fondul de Compensare a lnvestitorilor SA, SWIFT, Depozitarul Central. Titlurile sunt inregistrate la 
cost de 46 mii RON, 326 mii RON, 3 mii RON, 2 mil RON, 150 mii RON, 398 mii RON. Entitatile in care Banca a investit prin 
achizitionare de actiuni nu $i-au publicat situa\iile financiare, actiunile nu sunt cotate $i valori recente i n ceea ce prive$te prewl 
lor de tranzactionare nu sunt accesibile public. 

Conducerea nu intentioneaza sa vanda aceste actiuni in viitorul apropiat. 

36 TRANZAqll CU PARTI AFILIATE 

Natura relatiilor cu partile afiliate cu care Banca a efectuat tranzactii semnificative sau a avut solduri semnificative la 31 
decembrie 2019 $i 31 decembrie 2018 este prezentata in continuare. 

Partile afiliate luate in considerare in scopuri de raportare cuprind: 

Actionar dupa 28 iunie 2018: JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l 

Entitatile Grupului dupa 10 iulie 2019: Bank Leumi Romania S.A 

La data de 10 iulie 2019, Banca a achizitionat o participatie de 99,9235% in capitalul social al Bank Leumi Romania S.A, data la 
care Banca a obtinut controlul. Soldurile, veniturile $i cheltuielile dintre societati sunt eliminate la consolidarea Bancii cu Filiala 
sa. 
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36 TRANZACTII CU PARTI AFILIATE (CONTINUARE) 

Conducerea Bancii este definita 1n conformitate cu cadrul de reglementare (OUG 99/2006 modificata ~i Regulamentul 5 /30 decembrie 2013) ~i definita dupa cum urmeaza: membrii ai 
organului de conducere cu funq:ie de supraveghere (Consiliul de Administratie), membri ai organului de conducere (Comitetul de Direq:ie), conducerea superioara, conducerea de mijloc 

pentru diverse activitati ~i persoanele cheie. 

Active 
Conturi cu rente la ba nci 
Plasamente la banci 
Credite acordate conducerii 
lnstrumente financiare derivate 
lnvestitii in filiale 
Alte active 

Total active 

Datorii 
Conturi curente ~i depozite de la banci 
Datorii din administrarea activelor (capital ~i dobanda) 

Datorii catre clienti 
Datorii subordonate 
Depozite ale conducerii 
lnstrumente financiare derivate 
Alte datorii 

Total datorii 

Persoanele cheie 
din conducere 

2.886 

2.886 

10.478 

10.478 

31 decembrie 2020 

Entitati 
din Grup 
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Banca mama 

Persoanele cheie 
din conducere 

4.653 

4.653 

17.935 

17.935 

31 decembrie 2019 

Entitati 
din Grup Banca mama 

5.066 

5.066 
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36 TRANZACTII CU PARTI AFILIATE (CONTINUARE) 

La data de 20 mai 2019, Banca a emis 15.143.478 de aqiuni noi la o valoare nominala de 5 RON pe aqiune. Aqiunile au fost achizitionate $i platite in intregime de JCF IV Tiger Holdings 
S.a.r.l. La data de 9 august 2019, Banca a emis 1.419.210 de actiuni noi la o va loare nominala de 5 RON pe actiune. Aqiunile au fost achizitionate $i platite in intregime pe 9 august 2019 de 
JCF IV Tiger Holdings S.a.r.1. 

Tn mai 2019, First Bank S.A. a achizitionat de la JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l., prin contractu l de achizitie de creante, creante reprezentand despagubiri le prevazute de contractul de vanzare 
i ncheiat i nt re Piraeus Bank Grecia $i JCF IV Tiger Holding pentru vanzarea de aqiuni i n First Bank S.A. First Bank S.A. a achitat un pret de achizitie de 15.8 milioane EUR din creantele 
achizitionate de la JCF IV Tiger Holding. In decembrie 2019, Banca a achizitionat de la principalul actionar, JCF IV Tiger Holdings S.a.r.1 o creanta suplimentara de despagibiri in valoare de 
1,06 milioane EUR (5,1 milioane RON}, dupa cum arata raportul de evaluare independenta emis de PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. in decembrie 2019. 

Venituri 

Dobanzi din credite 
Dobanzi din plasamente interbancare 
Cii$tiguri nete aferente contracte swap 
Alte venituri din comisioane 
Alte ven itu ri 

Total venituri 

Cheltuieli 
Dobanda la depozitele clientilor 
Dobanda la depozitele altor Banci 
Cheltuieli cu salarii le conducerii 
Comisioane ~i cheltuieli cu servicii 

executate de tert i 
Cheltuieli cu comisioanele 
Alte cheltuieli 

Total datorii 

Persoanele cheie 
din conducere 

70 

4 

74 

(85) 

(50.600) 

(50.685} 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

Entitati Persoanele cheie Entitati 
din Grup Banca mama din conducere din Grup Banca mama 

163 
7 

3 

166 7 

(61} (213) 

(35.834) 

(61) {36.()_46} 
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37 IMPACTUL COVID-19 

La 11 martie 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca raspandirea coronavirus este o pandemie, iar la 16 martie 
2020, Guvernul Romaniei a declarat instituirea starii de urgenta. Ca raspuns la potentiala amenintare grava pe care COVID-19 
o prezinta pentru sanatatea publica, autoritatile guvernamentale romane au luat masuri pentru a limita raspandirea, prin 
introducerea de restrictii la circulatia transfrontaliera de persoane, restrictii de intrare a turi~tilor straini $i de ,,Tnchidere" a 
anumitor industrii, Tn a$teptarea unor noi evoluti i. Tn special, companiile aeriene $i-au suspendat zborurile internationale de 
pasageri Tn ~i din anumite tari afectate de COVID-19, ~colile, universitatile, restaurantele, cinematografe le, teatrele, muzeele 
$i unitatile sportive, magazinele comercia le, cu exceptia celor din industria al imentara, magazinelor alimentare $i farmaciilor, 
au fast Tnchise. Tn plus, principalii producatori de automobile au decis sa-$i suspende operatiunile atat Tn Romania, cat $i Tn alte 
tari din Europa. 

Tn cursu l anului 2020, Consiliul Bancii Centrale Europene (BCE) a decis o serie de masuri pentru a se asigura ca bancile direct 
supravegheate T$i pot Tndeplini Tn continua re rolul Tn finantarea economiei reale, avand Tn vedere efectele economice ale Covid-
19. 

De asemenea, Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a emis mai multe declaratii pentru a explica o serie de aspecte 
interpretabile privind functionarea cadrului prudential Tn ceea ce prive$te clasificarea Tmprumuturilor aflate Tn incapacitate de 
plata, identificarea expunerilor restructurate $i tratamentul contabil al acestora. Aceste clarificari contribuie la asigurarea 
coerentei $i comparabilitatii Tn indicatorii de rise Tn 7ntregul sector bancar al UE, care sunt crucia le pentru monitorizarea 
efectelor crizei actuale. 

Masurile luate de Banca Nationala a Romaniei 

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a adoptat un pachet de masuri menite sa reduca efectele negative ale crizei generate de 
pandemia de coronavirus (Covid-19) asupra persoanelorfizice $i asupra companiilor romane$ti, care au inclus (la data 7ntocmirii 
prezentelor situatii financiare): 

• Masuri de politica monetara: 

(1) reducerea ratei politicii monetare 7n patru etape (Tncepand cu 23 martie, 2 iunie, 6 august 2020 ~i 18 ianuarie 
2021), cu 1,25 puncte procentuale cumulate, de la 2,5% la mijlocul lunii martie la 1,25% la 18 ianuarie 2021; 

(2) restrangerea coridorului simetric stabilit de ratele dobanzii la facilitatile permanente la nivelul ratei politicii 
monetare la ± 0,5 puncte procentuale de la ± 1,0 puncte procentuale 7ncepand cu 23 martie 2020. Astfel, 
dobanda la facilitatile de depozit a fast redusa la 0, 75%, 7n timp ce dobanda la facilitatile de creditare (Lombard) 
a fast redusa la 1, 75% de la 3,50%. Efectul a fast o reducere a ratelor dobanzii la 7mprumuturile acordate 
companiilor $i persoanelor fizice; 

(3) furnizarea de lichiditati institutiilor de credit prin tranzactii repo; 
(4) achizitia de titluri de stat 7n lei pe piata secundara pentru a asigura finantarea fara probleme a economiei reale 

$i a sectorului public $i 
(5) reducerea cerintelor de rezerva minima pentru datorii le 7n valuta la 5% 7n doua etape, cu 2 puncte procentuale 

7n februarie 2020 $i 1 punct procentual 7n noiembrie 2020. Tn acela$i timp, din cauza incertitudinii legate de 
evolutia economica $i financiara, Consiliul BNR a suspendat, de asemenea, calendarul de $edinte de politica 
monetara anuntat anterior $i a organizat $edinte de politica monetara ori de cate ori a fast necesar. 

• masuri pentru cre$terea flexibilitatii cadrului legislativ, astfel Tncat bancile $i institutiile financiare nebancare sa poata 
ajuta persoanele fizice $i compani ile cu 7mprumuturile restante. Tmprumutatorilor Ii s-a permis sa 7ntarzie plata 
7mprumuturilor oricarei persoane fizice sau companii afectate de pandemia Covid-19, fara a aplica conditiile legate de 
nivelul de 7ndatorare, limita raportului dintre valoarea creditului $i cea a garantiei $i scadenta maxima a creditului de 
consum. 

• Tn martie 2020, BNR a decis sa permita bancilor sa utilizeze temporar amortizorul de capital creat anterior, mentinand 
Tn acela$i timp cerintele legale pentru astfel de avantaje. Adaptarea amortizoarelor de capital la noile conditii ajuta 
bancile sa 1$i pastreze rolul de sprijin pentru economia reala. Mai mult, conform cadrului de reglementare, bancile au 
construit $i mentinut rezerve de lichiditate care pot fi utilizate pentru a face fata unei cereri crescute de lichiditate Tn 
perioadele de criza. Astfel, Tn conformitate cu actiunile Tntreprinse 7n acest scop la nivel european, BNR permite bancilor 
sa nu respecte indicatorul minim de lichiditate, Tn scopul utilizarii acestor rezerve pentru a contribui la buna functionare 
a sectorului bancar $i pentru a ajuta bancile sa asigure suficienta lichiditate pentru firme $i persoane fizice. 
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37 IMPACTUL COVID-19 (CONTINUARE) 

• masuri privind rezolutia bancara: amanarea termenului de colectare a contributiilor anuale la fondul de rezolutie 
bancara pentru 2020 cu 3 luni, cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni; intarzierea termenelor de raportare ale 
anumitor informatii privind planificarea rezolutiei, in conformitate cu abordarea comunicata de Autoritatea Bancara 
Europeana; corelarea termenilor ~i conditiilor privind cerintele minime pentru fondurile proprii ~i datoriile eligibile 
(MREL) cu deciziile adoptate de Comitetul de Supraveghere in ~edinta din 20 martie 2020. 

• masuri operationale: asigurarea bunei functionari a sistemelor de plati ~i decontari care stau la baza platilorin moneda 
nationala, astfel incat tranzactiile comerciale ~i financiare sa poata fi efectuate in conditii normale; BNR s-a angajat sa 
furnizeze bancilor fluxuri de numerar continue pentru toate operatiunile, inclusiv lichiditati pentru bancomate, in cazul 
cre~terii cererii persoanelor fizice. 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020 care impune bancilor sa ofere moratoriu tuturor clientilor afectati de Covid-
19 a fost adoptata la 30 mart ie 2020, iar Normele de aplicare au fost adoptate la 6 aprilie 2020; aceasta acopera o perioada 
maxima de 9 luni de amanare a platii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, la cererea clientilor. 

Moratoriul a fost prelungit dupa sfar~itul anului 2020, pana la 31 martie 2021 (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 227 / 
30.12.2020), iar cllentii i~i pot amana rambursarile pana la 31 martie 2021, dar cu perioada totala maxima de amanare de 9 
luni (cumulat cu ratele amanate 1n timpul primului moratoriu). 

Dobanzile acumulate 1n timpul moratoriului pentru toate 1mprumuturile, cu exceptia 1mprumuturilor ipotecare acordate 
persoanelor fizice, sunt capitalizate ~i plata acestora este defalcata pe perioada 1mprumutului. Pentru 1mprumuturile ipotecare 
ale persoanelor fizice, dobanda considerata 1n perioada de suspendare este 1nregistrata drept creanta individuala, care 
urmeaza sa fie recuperata 1n maximum 5 ani de la 1ncheierea suspendarii, fara a se aplica dobanzi, fiind garantata 1n procent 
de 100% de Ministerul de Finante, iar principalul este defalcat pe perioada prelungita a 1mprumutului. 

Din punct de vedere contabil, moratoriul legat de Covid-19 nu a determinat derecunoa~terea expunerilor la credite, datorita 
faptului ca valoarea actualizata neta a 1mprumutului nu este afectata semnificativ de aceasta restructurare. Mai mult, avand 
1n vedere ca dobanzile se vor acumula la plata 1ntarziata, nu se a~teapta in general pierderi din modificare, cu exceptia 
creditelor ipotecare pentru persoane fizice datorita diferitelor reguli legate de acumularea dobanzilor. 

Tabelul de mai jos rezuma impactul implementarii OUG 37/2020, la 31 decembrie 2020 ~i contine sumele totale datorate ~i 
amanate la rambursare pana la 31 decembrie 2020: 

Total moratorii conforme cu prevederile ABE 

Persoane fizice, din care: 
Credite ipotecare 

Persoane juridice, din care: 
Credite IMM-uri 
Alte credite 

Expunere bruta 
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788.333 

206.224 
137.929 
581.220 
455.934 
333.161 
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38 EVENIMENTE ULTERIOARE 

Nu exista evenimente semnificative de la perioada de raportare care trebuie detaliate. 

Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie la data de 29 aprilie 2021 ~i semnate 1n numele acestuia de 
catre: 
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FIRSTBANK 

1. Mediul Macroeconomic 

Scadere PIB 
3,9% 

Deficit de 
cont cu rent 
4,8% din PIB 

Cresterea economica: 

In anul 2020, economia Romaniei a scazut cu 3,9% fata de anul 2019, ceea ce a dus la o valoare 
a PIB-ului de 215 mid euro (1.053 mid lei), dupa ce in trimestrul 4 a fost inregistrata o scadere cu 
1,5% fata de trimestrul 3 (ajustata sezonier). 
Scaderea PIB din 2020 a fost datorata contributiei negative ale majoritatii ramurilor economiei, mai 
importante fiind ale industriei (-2,0%), care are o pondere de 19,7% la formarea PIB ~i al carei 
volum de activitate s-a redus cu 9,3%; comertul cu ridicata ~i cu amanuntul; repararea 
autovehiculelor ~i motocicletelor; transport ~i depozitare; hoteluri ~i restaurante (-0,9%), cu o 
pond ere de 18,0% la formarea PIB ~i al caror vol um de activitate s-a red us cu 4, 7%. 

Vanzarile din comertul cu amanuntul, principala componenta a PIB au crescut in 2020 cu 2%. 
Cre$terea s-a datorat vanzarilor de prod use nealimentare ( +5,6%) ~i vanzarilor de produse 
alimentare, bauturi ~i tutun ( +5,0%). Comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule 
a scazut cu 8,0%. In schimb vanzarile online au inregistat o cre$tere cu aproape 300% fata de anul 
2019. 

Sectorul constructiillor a avut o contributie pozitiva la modificarea PIB ( +0,6%) ca urmare a cre$terii 
volumului sau de activitate cu 9,7% fata de anul precedent. Astfel, volumul lucrarilor de constructii 
a avansat in 2020 vs 2019 cu 15,9%. Cre$terile principale au fost la lucrarile de reparatii capitale 
(46%), lucrarile de intretinere $i reparatii curente (24,4%) si la constructiile noi (9,3%). 
Productia industriala a crescut in luna decembrie fata de luna precedenta cu 2,6% an/an, dar pe 
tot anul 2020 scaderea a ramas la 9,2% fata de 2019. 

Contul Curent: 
Romania a incheiat 2020 cu un deficit de cont curent de 10,98 mid euro, in cre~tere cu 500 mil 
euro fata de valoarea de 10,48 mid euro inregistrata in 2019, dupa ce in cursul lunii decembrie 
2020 deficitul s-a majorat cu 1,2 mid euro, fata de noiembrie. 

Deficitul balantei comerciale a crescut in anul 2020, ajungand la 18,4 mid de euro, mai mare cu 
1,09 mid de euro decat eel inregistrat in anul 2019. Aceasta cre$tere a deficitului a avut loc in 
conditiile in care exporturile au scazut cu 9,9%, iar importurile s-au redus cu 6,6%, comparativ cu 
anul 2019. In anul 2020, exporturile au insumat 62,17 mid de euro, iar importurile au fost 80,56 
mid de euro. Balanta comerciala este partial ajustata de excedentul de 9,63 mid euro al serviciilor, 
in cre~tere cu 981 milioane euro. Cea mai mare pondere o are sectorul de transporturi, care are un 
excedent de 4,2 mid euro, in timp ce turismul ramane pe deficit, cu un minus de 1,37 mid Euro. 

Investitiile straine directe au scazut in 2020 cu 60,38%, la 1,9 mid de euro, comparativ cu 4.8 mid 
eur in anul anterior. Din totalul investitiilor straine directe, participatiile la capital (inclusiv profitul 
reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 3,95 m id de euro, iar creditele intragrup au 
inregistrat valoarea neta negativa de 2,03 mid de euro. 

Numarul societatilor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in 2020 cu 26,52%, la 
4.084 de unitati, comparativ cu anul anterior. Cele 4.084 de firme noi aveau un capital social 
subscris in suma totala de 21,5 milioane de euro, in cre~tere cu 20,5% fata de 2019. 

Datoria externa totala a Romaniei a crescut in 2020 cu 15,66 mid de euro, ajungand la un total de 
125 mid de euro. 
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Deficit 
bugetar 

9,8% din PIB 

I nflatia 
2,06% 

ROBOR 3 luni 
2,35% 

(medie) 

RON/EUR 
4,8684 (final 

de an) 

Datoria externa pe termen lung a fost de 91,27 mid de euro $i reprezenta 72,8% din totalul datoriei 
externe (in cre$tere cu 22,81 % fata de 31 decembrie 2019) iar datoria externa pe termen scurt era 
de 34,17 mid de euro, fiind in scadere cu 3,6 % fata de decembrie 2019. 

Politica Fiscal a: 
Romania a inregistrat in 2020 un deficit bugetar de 9,8% (102 mid de lei) din PIB. Veniturile totale 
au crescut cu 0.4% fata de anul trecut ajungand la 322 mid lei, in timp ce cheltuielile au crescut cu 
14.8%, la 424 mid lei. Veniturile fiscale (taxe $i impozite) au scazut cu 3,3%. Veniturile din TVA au 
scazut si ele cu 7%, iar cele din accize cu 2,4%. Veniturile din impozitul pe profits-au diminuat cu 
9,8%. 

Pentru anul 2021, bugetul este fundamentat pe o cre$tere economica de 4,3% $i un deficit bugetar 
7, 16%, cu venituri in cre$tere cu 13%, pana la 365 mid lei $i cheltuieli de 445 mid lei, in cre$tere 
cu 5%, iar investitiile vor fi de 61 mid lei, mai mari cu 8 mid lei fata de 2020. 

Inflatia: 
Rata anuala a inflatiei a scazut in 2020 la 2,06% fata de 4,04% anul anterior. Pretul alimentelor a 
crescut cu 3,2%, al serviciilor cu 2,7% $i eel al marfurilor nealimentare cu 1%. Pentru anul 2021 
BNR estimeaza o rata a inflatiei la 2,9%. 

Ratele dobanzii: 
In anul 2020, in contextual COVID si impactul acestuia asupra economiei romanesti, Consiliul de 
Administratie al BNR a redus de trei ori nivelurile ratei dobanzii de politica monetara pana la 1.50 
% de la 2,50 %, rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 %, de la 1,50 % $i rata dobanzii 
aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2,00 % de la 3,50 %. 

ROBOR a inregistrat scaderi pe parcursul anului 2020 la nivelul maturitatilor 3M, 6M $i 12M. 

Cotatiile pentru ROBOR 3M- 12M au avut o tendinta medie de scadere, care a tinut pana la sfarsitul 
trimestrului 4: in cazul ROBOR 3M ( -35,9% la 1,98% la sfarsitul anului, fata de 3,09% in ianuarie 
2020), in cazul ROBOR 6M (-35,1% la 2,10% la sfarsitul anului, fata de 3,24% in ianuarie 2020), 
iar in cazul ROBOR 12M (-35,6% la 2, 13% la sfarsitul anului, fata de 3,31 % in ianuarie 2020) 

Cursul de schimb: 
Pe parcursul anului 2020, leul romanesc s-a depreciat cu 1,89% in 2020 fata de euro in contextul 
unei volatilitati relativ scazute (4,8684 la 31.12.2020 fata de 4,7789 la 04.01.2020), in timp ce in 
cazul paritatii USD/RON moneda nationala a inregistrat o apreciere cu 7,60% (3,9660 la 
31.12.2020 fata de 4,2922 la 04.01.2020). Pentru paritatea CHF/RON a fost inregistrata o 
depreciere de 2,07, iar pentru GBP/RON moneda nationala s-a apreciat cu 3,44%. 

2. Piata bancara 

Credite 

5% fata de 
anul trecut 

Depozite 
15,4% fata de 

anul trecut 

Imprumuturile au crescut cu 5% la 273,8 miliarde RON. Imprumuturile exprimate in valuta locala 
au crescut cu 8,6% pana la 192,6 miliarde RON, in timp ce imprumuturile in valuta straina au scazut 
cu 2,7% la 81,2 miliarde RON. 

Depozitele au avansat cu 15,4% a/a la 404,2 miliarde RON. Depozitele atrase de la populatie au 
crescut cu 15,4% a/a, pana la 256,7 miliarde RON, in timp ce depozitele companiilor au crescut cu 
15,3% anual, pana la 147,5 miliarde RON. 

Indicatorii de adecvare a capitalului s-au imbunatatit in continuare la un nivel care asigura rezilienta 
sectorului bancar la pierderile de pandemie Covid19 dupa expirarea memorandumului public $i 
privat. Lichiditatea sectorului bancar este adecvata, asigurand un mediu stabil dupa un an 
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tumultuos. Raportul credite/depozite putin sub 66%, un nivel record, fiind rezultatul unor rate mai 
ridicate de economisire, in special in conditii economice dure. 

Rata creditelor neperformante a urmat o tendinta descendenta pana la eel mai scazut nivel, in timp 
ce gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a imbunatatit ca raspuns la 
conditiile macroeconomice. Acest lucru a dus la un cost mai ridicat cu provizioanele, afectand 
profitabilitatea. Cele mai reduse rate de rentabilitate ale capitalului si ale activelor agregate din 
septembrie 2015, dar cu perspective bune de recuperare rapida datorita digitalizarii $i eficientei 
operationale mai mari. 

3. Banca si actionarii sai 

J.C.Flowers & Co . 

\ctionari minoritari 

First Bank este o entitate bancara care detine toate autorizatiile in Romania, cu sediul instr. Nicolae 
Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucure$ti. Banca este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J40/1441/1995, CUI 7025592. 

First Bank ofera o gama larga de produse $i servicii pentru clientii locali $i internationali, inclusiv 
persoane fizice, IMM-uri $i corporatii bancare. in plus, First Bank ofera servicii de administrare a 
portofoliului de credite. In prezent, FB se ocupa de creditele persoanelor fizice $i juridice pentru doi 
creditori majori din Grecia (Piraeus Bank $i Eurobank). 

Principalul actionar al Bancii este JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l cu sediul social in strada 5 Guillaume 
Kroll, L-1882 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului. 

J.C. Flowers & Co. este o societate privata de investitii care investe$te la nivel global in industria 
serviciilor financiare. Infiintata in 1998, societatea a investit aproape 16 miliarde de USD capital in 
53 de companii din portofoliu din 18 tari, acoperind o serie de sub-sectoare ale industriei, printre 
care domeniul bancar, de asigurari $i reasigurari, firme de valori mobiliare, finante de specialitate 
$i managementul serviciilor $i a activelor. Deoarece J.C. Flowers & Co. se axeaza exclusiv pe 
sectorul serviciilor financiare, amploarea expertizei $i a experientei relevante ale J.C. Flowers este 
unica printre investitorii de private equity, ceea ce confera J.C. Flowers posibilitatea de a adauga o 
valoare semnificativa societatilor in care a investit $i, in special First Bank. Printre alte investitii 
valoroase in sectorul financiar, portofoliul J.C. Flowers & Co include: HSH Nordbank, OneSavings 
Bank UK, BTG Pactual Brazilia, One West Bank SUA, Sehinsei Bank Japonia, NIBC Olanda, Hamburg 
Commercial Bank Germania. Cu mai mult de 6 miliarde USD de active in administrare, J.C. Flowers 
& Co. are birouri in New York $i Londra. 

Actionarii minoritari (persoane fizice si juridice), detin numai 0,019487% din capitalul Bancii . 

Capitalul social : 

Capitalul social al Bancii este format din 11.960.886.950 actiuni nominative, cu o valoare nominala 
de 0,1 RON. 

4. Guvernanta corporativa 

Guvernanta corporativa a First Bank reprezinta un proces continuu in care integritatea, 
responsabilitatea $i transparenta sunt elemente fundamentale in luarea deciziilor corecte $i 
stabilirea obiectivelor care contribuie la cre$terea increderii actionarilor in eficienta economica a 
societatii, cre$tere durabila $i stabilitate financiara. La First Bank, toate partile implicate inteleg 
importanta majora a unei guvernante corporative eficiente pentru buna functionare a Bancii. 

Adunarea generala a actionarilor: 

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare $i extraordinare. Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor se intrune$te eel putin o data pe an, in termen de eel mult 130 de zile de la incheierea 
exercitiului financiar, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intalne$te ori de cate 
ori este necesar. 
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AGOA 

31.12.2020: 5 

AGEA 

31.12.2020 : 2 

Banca depune toate eforturile, Tn conformitate cu prevederile legale Tn domeniu, pentru a facilita 
participarea actionarilor la Adunarile Generale ale Actionarilor, precum $i exercitarea deplina a 
drepturilor acestora. 

Adunarea Generala Ordinara decide asupra situatiilor financiare anuale (pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Administratie $i de auditorul financiar), a dividendelor, alegerea / 
revocarea membrilor Consiliului de Administratie, Comitetului de Audit $i a auditorului financiar, 
remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune a membrilor 
Consiliului Tn ceea ce prive$te activitatile din exercitiul financiar anterior, bugetul pentru exercitiul 
financiar urmator. 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor decide asupra: modificarii formei juridice a Bancii, 
schimbarii sediului, modificarii obiectului de activitate, modificarii duratei Bancii, dizolvarii 
anticipate a Bancii, deschiderii procedurii de insolventa asupra Bancii, majorarii sau reducerii 
capitalului social, fuzionarii cu o alta societate sau divizarii, divizarii sau desfiintarii Bancii, Tnfiintarii, 
modificarii sau dizolvarii de filiale, oricarei eventuale achizitii, Tnstrainari, Tnchirieri, Tnlocuiri sau 
creari de garantii asupra activelor detinute de Banca, a caror valoare depa$e$te jumatate din 
valoarea contabila a activelor Bancii, oricarei modificari a Actului Constitutiv. 

In cursul anului 2020, au avut loc 7 Adunari Generale ale Actionarilor: 5 Adunari Generale Ordinare 
ale Actionarilor (care au avut loc Tn 6 Ianuarie 2020, 24 Februarie 2020, 5 Martie 2020, 6 Mai 2020 
$i 16 Iunie 2020) $i 2 Adunari Genera le Extraordinare ale Actionarilor ( care au avut loc Tn: 6 Ianuarie 
2020 $i 24 Februarie 2020). 

Administrarea si Conducerea Bancii 

First Bank a adoptat un sistem unitar de management care este pe deplin compatibil cu principiile 
guvernantei corporative, transparenta informatiilor corporative relevante, protectia actionarilor $i 
a altar parti interesate, $i ale unei operatiuni eficiente. 

Consiliul de Administratie $i Comitetul de Directie promoveaza standarde etice $i profesionale 
Tnalte $i o puternica cultura a controlului intern. Structura, marimea $i competentele membrilor 
sunt potrivite pentru marimea $i complexitatea activitatii Bancii. 

Membrii Consiliului de Administratie $i ai Comitetului de Directie trebuie: 

sa aiba o buna reputatie $i expertiza necesara pentru a-$i Tndeplini responsabilitatile Tn 
conformitate cu normele practicilor bancare prudentiale $i sanatoase; 
sa aiba experienta profesionala care presupune cuno$tinte teoretice $i practice adecvate 
naturii, amplorii $i complexitatii activitatii bancare $i responsabilitatilor Tncredintate; 
sa asigure conditiile de competenta colectiva a organelor de conducere pentru o 
administrare eficienta $i performanta a Bancii; 
sa aloce suficient timp responsabilitatilor lor, manifestandu-$i angajamentul $i implicarea 
Tn exercitarea responsabilitatilor. 

Exercitarea responsabilitatilor membrilor Consiliului de Administratie $i ale Comitetului de Directie 
este conditionata de obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei. 

Consiliul de Administratie: 

Structura Consiliului de Administratie asigura un echilibru Tntre membrii executivi $i cei neexecutivi. 
Consiliul de Administratie se reune$te ori de cate ori este necesar, dar eel putin trimestrial. 

:onsiliul de Administratie Structura Consiliului de Administratie la 31 Decembrie 2020 a fost urmatoarea: 

dna Ilinca Rosetti, Pre$edinte (membru neexecutiv) 
di. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper (membru executiv) 
di Andrea Secci, Membru (membru neexecutiv) 
di Bogdan Ciobotaru, Membru (membru neexecutiv) 
di Richard Carrion, Membru (membru neexecutiv) 
di Paul Nabavi, Membru (membru neexecutiv) 
dna Oana Petrescu (membru independent neexecutiv) 

di. Richard Wilson (In curs de autorizare) ----------
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Nota: DI. Wilson fost numit de Adunarea Genera la a Actionarilor ,n data de 16 Iunie 2020 $i a 
fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei ,n 8 Februarie 2021. 

DI. Nicholas Tesseyman (in curs de autorizare) 
Nota: DI. Tesseyman fost numit de Adunarea Genera la a Actionarilor ,n data de 16 Iunie 2020 
$i a fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei ,n 1 Martie 2021. 

In vederea dezvoltarii $i mentinerii bunelor practici de administrare a afacerilor, Consiliul de 
Administratie a 1nfiintat cinci comitete care ii asista ,n ,ndeplinirea atributiilor sale: Comitetul de 
Audit, Comitetul de Rise de Consiliu, Comitetul de Nominalizare $i Remunerare, Comitetul de Credit 
al Consiliului, Comitetul de Transformare $i Comitetul de Directie. 

De la data raportarii, au avut loc urmatoarele modificari ,n structura Consiliului de Administratie: 

DI. Wilson fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei ,n calitate de membru al Consiliului 
de Administratie la data de 8 Februarie 2021. 

DI. Tesseyman fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei ,n calitate de membru al 
Consiliului de Administratie ,n data de 1 Martie 2021. 

Gestionarea $i coordonarea activitatii curente a Bancii este delegata de Consiliul de Administratie 
directorilor executivi. Directorii executivi ai Bancii sunt ale$i de Consiliul de Administratie, din randul 
administratorilor sau din afara Consiliului, $i actioneaza ,mpreuna ,n cadrul Comitetului Executiv. 
Intalnirile Comitetului de Directie se desfa$Oara eel putin O data pe saptamana sau ori de cate ori 
activitatea Bancii o cere. Exista 12 comisii care asista Comitetul Executiv ,n ,ndeplinirea atrlbutiilor 
sale. 

Comitetul de Directie Structura Comitetului de Directie la 31 Decembrie 2020, a fost urmatoarea: 

DI. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Pre$edinte 
dna Madalina Otilia Teodorescu, Vice-Pre$edinte 
di Nikolaos Chaniotis, Vice-Pre$edinte 
di Cosmin Ciobanu, Vice-Pre$edinte 
di Razvan Filcescu, Vice-Pre$edinte 

De la data raportarii, au avut loc urmatoarele schimbari ,n structura Comitetului: ,n data de 28 
Ianuarie 2021, Consiliul de Administratie a numit-o pe dna. Anca Petcu in functia de Vice
presedinte, membru al Comitetului de Directie, incepand cu data de 24 martie 2021, sub conditia 
aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei. 

s. Rezultatele financjare la decembrie 2020 

Elemente de baza: 

2020 a reprezentat un an provocator pentru First Bank, precum $i pentru ,ntreaga piata bancara . 
Pandemia Covid19 a accelerat procesul de digitalizare $i automatizare care 1ncepuse deja ,nainte de 
pandemie, urmarind cre$teri ale eficientei $i durabilitatii pe termen lung. 

Accentul ,n aceasta perioada a fost pus pe procesele de transformare care vizeaza repozitionarea bancii 
ca o platforma de afaceri agila $i eficienta. Fuziunea Bank Leumi Romania cu data de intrare ,n vigoare 
la 30 aprilie 2020 a fost un pas suplimentar facut pentru alinierea la obiectivul strategic al First Bank 
de a realiza o eficienta $i o cre$tere operationale durabile. 

Pozitia financiara la decembrie 2020: 

Analiza de mai jos a pozitiei financiare a Bancii se realizeaza pe baza situatiilor financiare 1ntocmite ,n 
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru perioada 1ncheiata la 31 
decembrie 2020 $i perioada comparativa 2019 pentru conturile consolidate (First Bank a achizitionat 
,n iulie 2019 Banca Leumi $i cele doua au fuzionat la data de la 30 aprilie 2020, astfel, ,n scopul 
comparabilitatii, situatiile financiare prezentate la 31 decembrie 2019 sunt conturi consolidate). 
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Active 
7,3 mid 

RON 

-4% 

Credite 

3,7 mid RON 
-9% 

Active: 

Activele totale la 31 decembrie 2020 au scazut fata de anu l trecut cu 4% ajungand la 7 .310 mil. RON 
(2019: 7.613 mil. RON). 

Structura activelor este urmatoarea: 

Active 
mii RON 

31 Dec. 2020 % din 
total 

an/an 31 Dec. 2019 % din 
total 

Numerar $i disponibilitati la Banca Centrala 811.868 11% 0% 812.005 11% 

Sume datorate de alte banci 586.926 8% 34% 437.824 6% 
Investitii in instrumente de datorie 1.826.225 25% 3% 1.766.488 23% 
/ Titluri disponibile pentru vanzare 

_ Titluri gaj9 te (contracte rei;ioL ____________________________ O _____ 0% __ -100% __________ 50.823 ____ 1% 

: Credite $i avansuri acordate clientilor 3.712.201 51% -9% 4.095.022 54%: 

' Imobilizari necorporale 49.607 1% -10% 54.884 1%
1 

Imobilizari corporale 25.433 0% -6% 27.090 0% 

Investitii imobiliare 29.220 0% -6% 30.948 0% 

Active cu drept de folosinta 90.056 1% 136.203 2% 

Active reposedate din contracte de imprumut 
executate silit 

20.996 0% -28% 29.085 0% 

Creante privind impozitul 48.463 1% -1% 49.160 1% 

Avansuri privind impozitul pe profit curent 6.019 0% -19% 7.443 0% 
C reante privind impozitul pe profit pe termen 42.444 1% 2% 41.717 1% 
lunq 
Creante privind impozitul pe profit amanat 0 0% 0 0% 

Alte active financiare 96.835 1% -8% 105.526 1% 

Alte active financiare 96.762 1% -8% 105.517 1% 

Instrumente financiare derivate 72 0% 800% 8 0% 

Alte active financiare recunoscute la valoarea 1 
iusta orin contul de profit sa u pie rd ere 

0% 0% 1 0% 

Alte active non-financiare 11.990 0% -33% 17.930 0% 

Total 7.309.820 1000/o -40/o 7.612.988 1000/o 

Credite ~i avansuri acordate clienti lor: 

Portofoliul de credite al Bancii a ajuns la 31 decembrie 2020 la un sold de 3. 712 mil. RON (2019: 
4.095 mil. RON), 1n scadere fata de sfar~itul anului precedent, datorita focusarii strategiei bancii catre 
o polit ica de creditare ~i o rentabilitate mai prudente pe baza unei abordari bazate pe client. Evolutia 
a fost afectata de impactul pandemiei Covid19. De asemenea, criteriile de selectie pentru noile 
1mprumuturi au luat tot mai mult 1n calcul cre~terea capitalului. 

Structura portofoliu lui de credite ale Bancii este echilibrata, segmentul de persoane juridice 
reprezentand 57% din total portofoliu (2019: 59%), 1n timp ce creditele persoanelor fizice contribuie 
cu 43% 1n total credite (2019: 41 %). 

Structura portofoliului de credite este prezentata 1n tabelul urmator: 
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Active lichide 

3,2 mid RON 

+7% 

Rata de 
acoperire a 
lichiditatii 

294% 

Credite $i avansuri acordate clientilor 
(mii RON) 

Persoane juridice. din care: 
Entitati corporative mari 
Entitati mijlocii 
Entitati mici 

Persoane fizice, din care: 
Credite pentru consum 

Credite nevoie personale garantate 

Credite ipotecare 
Descoperit de cont 
Carduri de credit 

Total credite $i avansuri acordate clientilor 
brute 

Minus ajustari pentru pierderi a$teptate 

Total credite $i avansuri acordate clientilor 
nete 

31 Dec. 2020 % din 
total 

2.259.431 57% 
1.335.517 34% 

754.767 19% 
169.147 4% 

1.688.009 43% 
401.622 10% 

309.785 8% 

923.078 23% 

33.086 1% 
20.438 1% 

3.947.440 100% 

-235.239 -6% 

3.712.201 

an/an 31 Dec. 2019 % din 
total 

-10% 2.511.369 59% 
-10% 1.476.557 35% 
-19% 929.444 22% 
61% 105.368 2% 
-3% 1.741.452 41% 
-5% 422.378 10% 

-9% 340.620 8% 

0% 919.163 22% 
-7% 35.742 1% 

-13% 23.549 1% 

-7% 4.252.821 100% 

49% -157.799 -4% 

-9% 4.095.022 

Calitatea portofoliului de credite al Bancii s-a imbunatatit 1n cursul anului 2020; nivelul de credite 
neperformante a scazut la 4,49% (2019: 4,6%). Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane 
a crescut fata de anul trecut, ajungand la 57,7% (2019: 46%). 

Active lichide 

In cursul anului 2020, lichiditatea s-a situat la niveluri sigure, pozitionandu-se cu mult peste cerinte. 
Evolutia este tn tn concordanta cu tendinta depozitelor $i este monitorizata cu prudenta, avand tn 
vedere obiectivele de lichiditate $i eficienta. 

Active lichide 31 Dec. 2020 % din an/an 31 Dec. 2019 % din 

mii RON total total 

Numerar 196.798 6% 1% 194.905 6% 
Casa !;ii disponibi litati la Banca Centrala 615.070 19% 0% 617.100 20% 

Rezerva obligatorie 444.503 14% -25% 590.688 20% 
Depozite la vedere 170.567 5% 546% 26.412 1% 

Sume datorate de alte banci 586.926 18% 34% 437.824 15% 

Titluri negajate 1.826.225 57% 3% 1. 766.488 59% 

Total active lichide 3.225.019 100% 7% 3.016.317 100% 

Lichiditatea 

Rata de acoperire a lichiditatii pentru Banca a fost 294% la 31 decembrie 2020 (2019: 222%), in 
timp ce Rata de finantare stabila neta a fast 1,69 (2019: 1.49). Raportul dintre imprumuturi $i 
depozite a scazut fata de 2019 de la 74% la 72% la 31 decembrie 2020. 
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Raportul 
Credite / 
Depozite 

72% 

Datorii 

6,6 mid RON 

-4% 

Obligatiunile libere de sarcini (purtatoare de rise suveran in Romania) au inregistrat un avans de la 
23% la 25% din totalul activelor Bancii. 

Imobilizari corporale si necorporale 

Imobilizarile corpora le $i necorporale reprezinta 1 % din totalul activelor Bancii (2019: 1, 1 %). 
Valoarea totala a investitiilor (intrari de imobilizari corporale $i imobilizari necorporale) s-a ridicat la 
aproximativ 27 mil. RON la 31 decembrie 2020. 

Incepand cu anul 2019, conform IFRS 16, un activ a fost recunoscut la valoarea actualizata a tuturor 
platilor viitoare aferente contractelor de inchiriere reprezentand 1,2% din totalul activelor. 0 parte 
din activele cu drept de utilizare de 90 mil. RON sunt legate de inchirierea cladirii Titulescu. 

Active cu impozitul 

La 31 decembrie 2020, Banca are active rezultate din taxe in valoare de 42,4 mil. RON in urma 
controlului fiscal incheiat in 2018. Banca a contestat rezultatul controlului fiscal $i a inregistrat un 
activ cu impozitul incert pe baza unei evaluari foarte riguroase a $anselor de ca$tig. 

Alte active financiare 

Cel mai mare element este reprezentat de un activ care reprezinta despagubiri cumparate de la 
actionarul principal (tranzactie la nivelul pietei) pentru creantele aferente riscului operational, care 
sunt despagubite de fosta societate-mama, Piraeus Bank (82 mil. RON) 

Datorii 

In cursul anului 2020, Banca a continuat sa se bucure de o baza de finantare stabila $i solida. 

Situatia comparativa a datoriilor aferente lunii decembrie 2020 $i 2019 este dupa cum urmeaza: 

Datorii 31 Dec. 2020 % din an/an 31 Dec. 2019 % din 

mii RON total total 

Depozite de la banci 637.283 10% 9% 584.156 9% 

Depozite de la clienti 5.477.529 84% -4% 5.713.698 84% 

Datorii din instrumente financiare derivate 11.665 0% 314% 2.821 0% 

Alte datorii financiare recunoscute la valoarea 0 
justa prin contul de profit sau pierdere 

0% 0 0% 

Alte datorii financiare 44.204 1% -10% 49.291 1% 

Provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 65.017 1% 17% 55. 752 1% 

Datorii din leasing 90.217 1% 135.224 2% 

Alte datorii nefinanciare 30.238 0% -32% 44.758 1% 

Datorii subordonate 194.898 3% 2% 191.326 3% 

Datorii privind impozitul pe profit amanat 5.500 0% 17.331 0% 

Total datorii 6.556.551 100% -4% 6.794.357 100% 
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Conturile 
clientilor 

5,5 mid RON 

-4 % 

Imprumuturile 
inter-bancare 
0,6 mid RON 

+9% 

Datorii 
subordonate 
0,2 mid RON 

+2% 

Conturile clientilor 

Conturile clientilor reprezinta 84% din datorii, reprezentand fonduri pentru 75% din totalul activelor 
Bancii. 

Tabelele de mai jos prezinta structura $i evolutia conturilor clientilor: 

Depozite de la clienti 31 Dec. 2020 % din an/an 31 Dec. 2019 % din 
(mii RON) total total 

Conturi curente 2.365.024 43% 29% 1.834.220 32% 
Depozite la termen 3.032.887 55% -10% 3.361.131 59% 
Depozite colaterale 76.038 1% -84% 484.887 8% 
Depozite fiduciare 3.580 0% -89% 33.460 1% 

Total 5.477.529 100% -4% 5.713.698 100% 

Depozite de la clienti locall 31 Dec. 2020 % din an/an 31 Dec. 2019 % din 

(mii RON) total total 

Persoane juridice 2.503.742 46% -7% 2.685.889 47% 
Persoane fizice 2.970.207 54% -1% 2.994.349 53% 

Total 5.473.949 100% -4% 5.680.238 100% 

Imprumuturile inter-bancare 

La 31 decembrie 2020, sumele atrase de la alte banci au reprezentat 10% din mixul de imprumuturi 
al Bancii (9% din totalul activelor), fata de 9% la sfar$itul lui 2019 (8% din totalul activelor). 

Depozite de la banci 31 Dec. 2020 % din an/an 31 Dec. 2019 % din 

(mii RON) total total 

Depozite la vedere 262.784 41% 49% 176.228 30% 
Depozite la termen 85.008 13% 18% 72.017 12% 
Operatiuni repo cu banci 0 0% -100% 50.843 9% 

im12rumuturi de la alte banci 289.491 45% 2% 285.068 49% 
Total 637.283 100% 9% 584.156 100% 

La 31 decembrie 2020, Grupul/Banca avea un imprumut subordonat in valoare de 40 milioane EUR 
acordat de fosta companie-mama (Piraeus Bank S.A. - Grecia). Imprumutul subordonat are scadenta 
in iunie 2023. 

Provizioane 

La 31 decembrie 2020, Banca avea provizioane in valoare de 65 mil. RON (+17%) acoperind riscul 
legal asociat in principal practicilor comerciale anterioare. 
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Capitalurile 
proprii 

0,75 mid 
RON 

Rata totala de 

adecvare a 

capitalului 

23,18% 

Profit 

-70,8m RON 

Provizioane pentru riscuri ~i cheltuieli 31 Dec. 2020 % din an/an 31 Dec. 2019 % din 

mii RON total total 

Provizioane pentru litigii 20.996 32% 27% 16.471 30% 

Provizioane pentru clauze contractuale 33.438 51% 11% 30.196 54% 

Alte provizioane 10.582 16% 16% 9.085 16% 

Total 65.016 100% 17% 55.752 100% 

Capitaluri proprii 

Capitalurile proprii ale actionarilor au scazut cu 8% fata de anul anterior, afectate de rezultatul negativ 
de 71 mil. RON, partial contrabalansate de rezultatul pozitiv inregistrat in rezerva din reevaluarea 
titlurilor. 

Structura capitalurilor proprii este prezentata in tabelul de mai jos. 

Capitaluri proprii 31 Dec. 2020 an/an 31 Dec. 2019 

mii RON 

Capital social 1.246.880 0% 1.246.647 

Prima de fuziune -94 0 

(Pierdere cumulata) / Rezultat reportat -613.061 14% -539.677 

Profit/(pierdere) aferent(a) anului -70.766 -160% 118.830 

Pierderi fiscale reportate -542.295 -18% -658.507 

Alte rezerve 119.544 7% 111.522 

Interes minoritar 0 -100% 139 

Total caeitaluri proprii 753.269 -8% 818.631 

La 31 decembrie 2020, Banca a inregistrat o rata totala de adecvare a capitalului de 23,18% (31 
decembrie 2019: 20,79%) $i o rata CETl de 20,52% (31 decembrie 2019: 17,79%), peste limitele 
legale. Ratele au inclus rezultatul la decembrie 2020. 

Contul de profit $i pie rd ere: 

In cursul anului 2020, Banca a inregistrat o pierdere de 70,8 milioane RON, determinata de povara 
costurilor de integrare ale Bank Leumi $i de influenta negativa a costului mai ridicat al riscului generat 
de pandemia COVID19. 

Rezultatul global total de -61,3 milioane RON a fost influentat pozitiv de veniturile asociate activelor 
financiare masurate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI). 

Tabelul de mai jos prezinta comparativ contul de profit $i pierdere pentru 2020 $i 2019: 
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Venitul net din 

dobanzi 

-4% 

Contul de profit sau pierdere 

(mii RON) 

Venituri nete din dobanzi 

Venituri nete din comisioane ~i taxe, din care: 

- Ven it din comision de administrare 

Ca~tiguri nete din operatiuni de schimb valutar 

Alte venituri/cheltuieli operationale 

Venitul operational net 

Cheltuieli cu personalul 

Cheltuieli administrative 

Depreciere ~i amortizare 

Cheltuieli operationale 

Venitul inainte de pierderile / veniturile nete din 
deprecierea creditelor 

Perderi din deprecierea creditelor 

Recuperari din creditele scoase in afara bilantului 

Cheltuieli/venituri cu alte provizioane 
Profit/(pierdere) inainte de elementele exceptionale !ji 
impozitul pe profit 

Ca$tigul din fondu l comercial negativ 

Elemente exceptionale 

Profit/(pierdere) inainte de impozitul pe profit 

(Cheltuiala)/Venitul cu impozitul pe profit curent 

(Cheltuiala)/Venitul cu impozitul pe profit amanat 

Profit/(pierdere) aferent(a) anului 

Profit/(pierdere) aferent(a) altar elemente ale rezultatului global 

Total rezultat global/ (pierdere) aferent(a) perioadei 

Factori care au influentat rezultatul Bancii in anul 2020 

31 Dec 2020 31 Dec 2019 an/an% 

233.954 244.189 -4% 

77.918 93.678 -17% 

38.872 44.794 -13% 

21.795 36.337 -40% 

1.130 (62.157) -102% 

334.797 312.047 7% 

(168.809) (156.421) 8% 

(113.869) (128.772) -12% 

(79.640) (77.103) 3% 
(362.318) (362.296) 0% 

(27,521) (50.249) -45% 

(81.588) (32.536) 151% 

37.599 62.510 -40% 

(11.401) 46.520 -125% 

(82.912) 26.245 - 416% 

0 112.687 -100% 

0 112.687 -100% 

{82.912) 138.932 -160% 

(1.423) 0 

13.569 (20.102) -168% 

(70.766) 118.830 -160% 

9.458 8.871 7% 

(61,308) 127.701 -148% 

Venitul net din dobanzi a scazut cu 4%, reflectand mediul nefavorabil al ratelor de dobanda. In ceea 
ce prive$te veniturile, veniturile din dobanzi aferente creditelor acordate clientilor au scazut cu 11 % 
influentate de perioada de carantina, cand creditele noi erau aproape inghetate $i din cauza scaderii 
constante a ratelor ROBOR. Scaderea veniturilor din dobanzi din credite a fost partial contrabalansata 
de cre$terea veniturilor din dobanzi aferente titlurilor de stat ( + 32%) ca urmare a plasamentelor mai 
mari in obligatiunile de stat. In ceea ce prive$te finantarea, dobanda platita pentru conturi le clientilor 
a scazut cu 17%, reflectand competitivitatea imbunatatita a dobanzilor $i excesul de lichiditate de pe 
piata, in timp ce costurile cu finantarea interbancara au crescut cu 21 % din cauza volumelor mai 
mari. necesare pentru finantarea componentelor bilantului denominate in lei. 
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Veniturile nete 

din comisioane 

-20% 

Costuri O % 

Veniturile nete din comisioane, cu exceptia celor din administrarea activelor, au scazut cu 20%, 
afectate negativ de implementarea PSD2 care a afectat comisioanele de plata in moneda straina. 
Veniturile din administrarea activelor au scazut cu 13% din cauza volumelor mai mici de active 
administrate $i a contextului economic general generat de pandemie. 

Veniturile bancii din activitatea de tranzactionare au scazut cu 40% din cauza pierderilor suportate 
de instrumentele derivate ca urmare a marcarii la piata generate de scaderea ratelor de piata $i a 
dobanzii nete platite pentru swapul pe rata dobanzii (-11 milioane lei), in timp ce ca$tigurile din 
tranzactionarea in valuta straina s-au imbunatatit U$Or (+2%). 

Costurile de functionare ale bancii au ramas relativ constante, cre$terea costurilor de personal fiind 
contrabalansata de cheltuieli administrative mai mici. Printre proiectele care au generat costuri 
operationale ridicate in 2020 mentionam proiectul de fuziune cu Bank Leumi $i campania larga de 
marketing pentru lansarea platformei bancare pe telefon mobil $i internet in iulie 2020. 

Costul riscului de credit a crescut in 2020 cu 151 % fata de 2019, conform efectelor pandemiei. 
Cre$terea a vizat obtinerea unui raport mai mare de acoperire a creditelor neperformante (de la 46% 
pana la 57,7%), reducand in continuare decalajul fata de media pietei. 

Sumele recuperate din imprumuturile derecunoscute au ramas un contribuitor important la 
rentabilitatea generala, de$i au fost afectate de inrautatirea contextului economic generat de criza 
COVID 19. 

Rezultatul din 2020 a fost puternic influentat de schimbarile structurale care sunt in curs de 
implementare, ceea ce va permite bancii sa realizeze profitabilitate durabila pe termen lung $i 
eficienta operationala. 

6. Controlul intern asupra raportarilor financiare 

Controlul intern asupra raportarilor financiare este un proces menit sa ofere o asigurare rezonabila 
cu privire la fiabilitatea raportarii financiare $i la intocmirea situatiilor financiare ale Bancii pentru 
raportarea externa, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). 
Controlul intern asupra rapoartelor financiare include controalele de prezentare $i procedurile 
destinate prevenirii denaturarilor. 

Principalele riscuri din raportarea financiara sunt ca fie situatiile financiare nu prezinta o imagine fidela 
$i justa din cauza unor erori inadvertente sau intentionate (frauda), fie publicarea situatiilor financiare 
nu se face in timp util. Aceste riscuri pot reduce increderea actionarilor sau pot cauza prejudicii 
reputationale $i pot avea consecinte juridice. Lipsa unei prezentari fidele apare atunci cand una sau 
mai multe sume din situatiile financiare sau note contin denaturari (sau omisiuni) care sunt 
semnificative. 

Denaturarile sunt considerate semnificative daca ar putea, in mod individual sau colectiv, sa 
influenteze deciziile economice pe care utilizatorii le iau pe baza situatiilor financiare. Pentru a limita 
aceste riscuri de raportare financiara, Banca a stabilit controale interne specifice, in scopul de a oferi 
o asigurare rezonabila, dar nu absoluta, impotriva denaturarilor semnificative din situatiile sale 
financiare. 

Controalele din cadrul sistemului de control intern asupra rapoartelor financiare sunt efectuate de 
toate functiile de afaceri $i functiile de infrastructura, cu implicarea in revizuirea fiabilitatii registrelor 
$i a inregistrarilor care stau la baza situatiilor financiare. Cu toate acestea, controalele interne privind 
raportarea financiara implica personalul angajat in principal pe urmatoarele functii: Financiar, 
Gestionarea Datelor, IT, Operatiuni $i Rise. 

Divizia Financiara este responsabila de pregatirea periodica a situatiilor financiare $i functioneaza 
independent de unitatile de afaceri. Divizia Financiara are responsabilitati de control care contribuie 
la procesul general de pregatire: 

Speciali$tii financiari sunt responsabili pentru revizuirea calitatii datelor financiare prin 
efectuarea validarii $i controlului. Ei sunt intr-o stransa legatura cu mediul de afaceri $i i$i 
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folosesc cuno$tintele specifice pentru a aborda problemele de raportare financiara aparute 
pentru produse $i tranzactii, precum $i validarea rezervarilor $i alte ajustari bazate pe expertiza. 

Speciali$tii financiari sunt responsabili pentru activitatile care includ pregatirea informatiilor 
financiare $i de management, bugetarea $i planificarea $i raportarea financiara in materie de 
reglementare. Divizia Financiara stabile$te calendarele de raportare, efectueaza procesele de 
consolidare, efectueaza inregistrarile de eliminare pentru activitatile inter $i intra grup, 
controleaza procesele de incheiere $i ajustare a perioadei, intocme$te situatiile financiare ale 
bancii, analizeaza $i incorporeaza comentariile facute de conducerea superioara. 

Divizia Financiara este responsabila pentru interpretarea $i aplicarea consecventa a Standardelor 
Internationale de Raportare Financiara in cadrul Bancii. Divizia Financiara ofera servicii de 
consiliere $i consultanta contabila unitatilor de afaceri $i este responsabila pentru rezolvarea in 
timp util a problemelor cantabile specifice. 

Divizia Financiara este responsabila pentru furnizarea de indrumari pentru metodologiile de 
evaluare, angajandu-se in acela$i timp in activitatea de control a evaluarii, analizand rezultatele 
evaluarii. 

Functia fiscala este responsabila pentru producerea datelor financiare. 

Controalele interne privind raportarea financiara sunt, de asemenea, sustinute de Gestionarea 
Datelor, IT, Operatiuni $i Administrae Riscuri. De$i aceste functii nu sunt implicate direct in 
procesul de pregatire financiara, acestea contribuie semnificativ la producerea informatiilor 
financiare: 

Gestionarea Datelor $i IT se asigura ca informatiile din sub-registru $i inregistrarile din 
registrul general sunt sustinute in mod corespunzator de un cadru robust de gestionare a 
datelor $i o infrastructura adecvata. 

Divizia Operatiuni este responsabila pentru confirmarea tranzactiilor cu contrapartida 
bancara $i efectueaza reconcilierea soldurilor conturilor nostro. 

Directia de Administrare Riscuri este responsabila pentru elaborarea politicilor $i 
procedurilor de gestionare a riscurilor semnificative. Directia de Administrare Riscuri 
elaboreaza proceduri pentru identificarea deprecierii $i calcularea provizioanelor de credit 
$i riscurilor operationale si evalueaza caracterul adecvat al acestora. 

7. Administrarea riscurilor 

Administrarea eficienta a riscurilor este considerata vitala pentru ca Banca sa-$i atinga obiectivele 
strategice $i sa asigure profit pentru actionarii sai. Banca pune un accent special pe monitorizarea $i 
administrarea eficienta a riscl;!rilor, in vederea mentinerii stabilitatii, a soliditatii financiare $i a 
continuitatii operatiunilor sale. In acest context, cadrul de administrare a riscurilor include ansamblul 
strategiilor, politicilor, procedurilor, guvernantei $i sistemelor pe care Banca le dezvolta $i le pune in 
aplicare pentru a identifica, masura, monitoriza, controla $i reduce in mod adecvat riscurile care 
decurg din operatiunile sale, mentinand nivelul acestora in limitele apetitului pentru rise $i ale 
capacitatii Bancii de gestionare a riscurilor. 

Pe langa obiectivul efectiv de gestionare a riscurilor, activitatea de gestionare a riscurilor $i sistemul 
de control intern au fost dezvoltate pentru a indeplini cerintele externe $i, in special, cerintele de 
reglementare. 

Strategia de Rise este modalitatea de a identifica $i de a gestiona riscurile semnificative ale Bancii, 
care ar putea avea loc in conditiile normale de afaceri $i de a formaliza un cadru solid pentru 
gestionarea $i controlul acestora in conformitate cu obiectivele strategiei generale de afaceri. 

Obiectivele principale ale Strategiei de Rise sunt urmatoarele: 

0 baza puternica de lichiditati, mentinerea ratei de adecvare a capitalului $i administrarea 
creditelor neperformante sunt obiective cheie in acest context. --------
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Imbunatatirea permanenta a cadrului de administrare a riscurilor $i monitorizarea 
implementarii $i eficientei controalelor. 
Dezvoltarea $i mentinerea con$tientizarii $i a culturii de rise la toate nivelurile (strategic, 
tactic $i operational) Bancii. 
Respectarea cadrului actual de reglementare, a cerintelor organismelor de supraveghere 
privind administrarea riscurilor $i respectarea bunelor practici internationale. 
Stabilirea de limite care sa tina riscurile la niveluri acceptabile conform apetitului pentru rise 
al Bancii. 
Implementarea de bune practici 1n administrarea riscurilor care sa corespunda dimensiunii, 
profi lului de rise, strategiei de afaceri a Bancii $i alinierea $i respectarea permanenta cu 
cerintele de reglementare. 
Contribuirea la 1mbunatatirea sistemului de control intern al Bancii $i a modelelor de 
guvernanta corporativa . 
Permanenta monitorizare $i 1mbunatatirea a mecanismelor de control in operatiunile Bancii, 
1n ceea ce prive$te administrarea riscurilor. 
Sprij in 1n alocarea optima a capitalului $i randamentul ajustat la rise pe unitate de 
afaceri/client. 

Strategia de rise se bazeaza pe trei dimensiuni principale: apetitul pentru rise, profilul de rise $i 
capacitatea de suportare a riscurilor. 

Apetitul la rise reprezinta nivelul absolut al riscurilor pe care Banca este pregatita sa $i-1 asume 1n 
mod aprioric, date fiind conditii le de afaceri actuale pentru asigurarea realizarii obiectivelor sale 
strategice. 

Toleranta la rise reprezinta nivelul maxim al riscului care ar putea fi asumat de Banca, date fiind 
baza de capital, lichiditatea disponibila $i restrictiile legislative. 

Profilul de rise este definit ca nivelul de expunere la rise, la un moment dat, pe tipuri de rise, 
identificat de Banca. Profilul de rise, evaluat prin matricea de rise, nu este o simpla masura statica, 
ci trebuie sa ofere o evaluare dinamica a evolutiei riscurilor. Scopul profilului de rise este de a 
determina dimensiunea fiecarui rise semnificativ $i nivelul total al riscului, pe baza indicatorilor cheie 
de rise. 

Cadrul intern de reglementare 1n care opereaza Banca acopera urmatoarele aspecte: 

identificarea, evaluarea/ masurarea, administrarea $i monitorizarea riscurilor; 

stabi lirea, alocarea $i monitorizarea limitelor de rise (inclusiv cele reglementate) 1n colaborare 
cu structurile de business responsabile (detinatorii riscului), precum $i procesul de escaladare 
in ceea ce prive$te depa$irile de limite; 

dezvoltarea $i implementarea de metodologii pentru sustinerea cadrului de administrare a 
riscurilor, inclusiv sisteme de avertizare timpurie, modele de credit $i preturi ajustate 1n fun(tie 
de rise; 

instructiuni $i instrumente / metodologii 1n scopul gestionarii riscurilor; 

folosirea 1n cadrul testelor de stres a unor scenarii adaptate la mediul de afaceri actual, pentru 
1ntreaga gama de activitati $i tipuri de rise din Banca; 

estimarea alocarii capitalului pentru diferite structu ri de business; 

implementarea cerintelor de raportare pentru administrarea riscurilor ( interne $i externe); 

procesul de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, 1n concordanta atat cu factori 
idiosincratici, cum sunt planul de afaceri, profilul $i apetitul la rise, cat $i cu factori sistemici 
(mediul macroeconomic, a$teptarile pietei); 

publicarea informatiilor referitoare la adecvarea capitalului $i riscuri le asumate $i administrate, 
cu scopul de a furniza informatii publice valide $i de a se conforma cerintelor reglementate; 

capacitatea de agregare a r iscurilor $i practicile de raportare. 
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Principalele categorii de riscuri la care este expusa banca sunt: riscul de credit, riscul de piata, riscul 
de lichiditate, riscul operational, riscul reputational, riscul strategic, riscul de rata a dobanzii pentru 
activitati din afara portofoliului de tranzactionare, riscul utilizarii excesive a efectului de levier $1 
adecvarea capitalului. 

Riscul de credit 

Riscul ca o contrapartida a unui instrument financiar sa duca la o pierdere financiara pentru alta 
contrapartida prin faptul ca nu reu$e$te sa-$1 indeplineasca o obligatie sau riscul ca o contrapartida 
a unei tranzactii sa dea faliment inainte de decontarea finala a fluxurilor de trezorerie ale 
tranzactiei. 

Banca recunoa$te $1 gestioneaza riscul intrinsec de credit in toate produsele $1 activitatile. Banca are 
criterii definite specific $i adecvat de acordare a creditului, care reflecta obiectivele pietei $1 includ o 
evaluare aprofundata a debitorilor, contrapartilor $1 garantilor, precum $1 scopul, tipul de finantare, 
tipul de garantie / colateral $1 sursa de rambursare. 

Banca a definit in mod clar politicile $1 procedurile de aprobare a noilor credite, precum $1 
restructurarea, reinnoirea, refinantarea creditelor existente sau lichidarile, in timp ce abordeaza 
eventualele abateri exceptionale cu cea mai mare atentie. Banca are o structura limitata care permite 
gruparea $1 compararea limitelor de credit pentru diferite tipuri de expunere la rise la diferite niveluri, 
cum ar fi la nivelul debitorului (inclusiv debitorii in relatii cu acesta), nivelul contrapartidei, nivelul 
sectorului $1 nivelul de produs. 

Se efectueaza teste periodice de criza $1 analiza scenariilor, pentru a identifica eventualele evenimente 
sau schimbari viitoare ale conditiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra 
expunerilor de credit ale Bancii. 

Riscul de concentrare al bancii este monitorizat atat la nivelul activitatii economice a portofoliului de 
afaceri (expunerile bilantiere $1 extra-bilantiere), conform clasificarii principale NACE II, cat $1 la nivel 
individual, analizand expunerile fata de clientii marl. Pentru evaluarea riscului, se folose$te indexul 
de concentrare Herfindahl-Hirschman (HHI). 

Gestionarea proactiva $1 eficienta a clientilor incerti $1 a cazurilor care necesita o atentie speciala in 
timp util $1 eficient, inclusiv actiuni necesare pentru corectare. 

Strategia de rise de credit a bancii ia in considerare urmatoarele caracteristici: tipul de expunere, 
sectorul economic, tipul de proprietate, categoria de contrapartida, re$edinta, zona geografica, 
moneda, maturitatea initiala $1 expunerile speciale. 

Tipul expunerii - Banca intentioneaza sa acorde credite pe termen scurt (pana la 1 an); mediu 
(1-5 ani) $1 lung (peste 5 ani). 

Sectorul economic - Banca i$i propune sa acorde credite cu precadere companiilor cu o situatie 
financiara solida din sectoare cu potential de cre$tere. 

Forma de proprietate - Banca va acorda credite pentru entitati private $1 entitati publice. 

Categoria contrapartidei - Banca finanteaza atat persoane fizice, cat $1 persoane fizice 
autorizate, microintreprinderi, intreprinderi mici $1 mijlocii $1 corporatii. 

Rezidenta - Banca va acorda credite pentru rezidenti si nerezidenti. 

Moneda - Banca va acorda credite doar in principalele valute cotate (nu se vor efectua 
operatiuni in valute ,,exotice"). De asemenea, creditele pot fi acordate in monede multiple. 

Durata initiala - poate fi de la 12 luni la 15 ani pentru creditele acordate clientilor corporativi $1 
IMM-urilor $1 de la 6 luni la 30 ani (in functie de tipul creditului) pentru persoane fizice. 

Expuneri fata de persoane afiliate cu Banca. Limitele specifice acestei categorii de expuneri 
sunt stabilite prin Procedura privind expunerile fata de persoane afiliate. 
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Expuneri mari - Limitele specifice acestei categorii de expuneri sunt stabilite prin Procedura 
privind identificarea, monitorizarea $i raportarea expunerilor mari. 

In vederea diminuarii $i controlarii riscului de credit, Banca 1ntreprinde o serie de actiuni: 

separarea activitatilor de analiza $i aprobare a creditelor, tragere a creditului $i urmarire $i 
recuperare, astfel 1ncat sa se desfa$oare 1n structuri organizatorice distincte; 

alocarea activitatilor bancii pe linii de activitate $i identificarea structurilor organizatorice 
implicate 1n desfa$urarea respectivelor activitati; 

elaborarea de politici $i proceduri detaliate pentru categoriile de credite acordate de catre Banca, 
pentru a acoperi toate riscurile care pot aparea 1n activitatea de creditare; 

activitatile de creditare si management al riscurilor sunt realizate de personal specializat; 

specializarea acestui personal pe domenii distincte de activitati de creditare si anume analiza, 
urmarire, recuperare credite, etc.; 

efectuarea de instruiri specifice fiecarui domeniu de activitate de creditare; 

aprobarea expunerilor mari (ce depa$esc 10% din fondurile proprii ale Bancii) de catre un nivel 
corespunzator de competenta, 1n conformitate cu prevederile cadrului de reglementare $i cu 
principiile de guvernanta interna ale Bancii; 

utilizarea unor limite de credit 1n scopul administrarii, controlului $i diminuarii riscului de credit. 

In plus, Banca a implementat procese specifice de masurare, evaluare $i monitorizare a riscului de 
credit pe baza urmatoarelor: 

Profilului de rise, prin utilizarea unor indicatori relevanti $i a unor limite corespunzatoare; 

Indicatorilor privind evolutia $i calitatea portofoliului de credite; 

Dimensiunii $i evolutiei cerintelor de capital reglementate pentru riscul de credit; 

Dimensiunii $i evolutiei necesarului de capital intern pentru riscul de credit; 

Metodologiei privind testele de stres pentru riscul de credit. 

Riscul de piata 

Riscul de piata este riscul de a suferi pierderi 1n bilant $i 1n afara bilantului din cauza mi$carilor 
nefavorabile ale pietei (cum ar fi, de exemplu, preturile actiunilor, ratele dobanzilor, cursurile de 
schimb valutar). 

Banca are politici $i proceduri clar definite pentru a asigura gestionarea activa a riscului de piata. 
Banca dispune de sisteme adecvate pentru a masura $i evalua riscul de piata, respectand 1n acela$i 
timp provocarile actuale de reglementare $i de mediu bancar. 

Fiecare activitate care expune banca la riscul de piata, inclusiv la schimbul valutar, este capturata 1n 
mod adecvat 1n sisteme, 1n timp ce orice produs nou este revizuit 1n avans. Banca evalueaza 1n mod 
regulat orizontul care permite acoperirea eventualelor riscuri de piata semnificative sau pozitiile care 
trebuie lichidate (evaluarea regulata a lichiditatii pietei). 

Cadrul de ajustare a evaluarii creditelor (CVA) al Bancii abordeaza 1n mod clar procedura aplicata 
pentru calcularea ajustarii de evaluare a creditelor pe portofolii de instrumente derivate de la toate 
departamentele implicate, rolurile $i responsabilitatile acestora. Banca dispune de mecanisme 
adecvate pentru monitorizarea activa $i administrarea CVA atat 1n scopuri cantabile, cat $i 1n scopuri 
de reglementare. 

Strategia de administrare a riscului valutar tine cont de urmatoarele: 

Un indicator care masoara diminuarea veniturilor cauzata de modificarea adversa a cursului 
de schimb: pierderea din activitati de schimb valutar. 

Limite de tranzactionare 1n concordanta cu Profilul de Rise al Bancii, respectiv: intraday, 0/N, 
stop-loss zilnic si lunar, monitorizarea limitelor astfel stabilite, de catre Departamentul Back
Office si Departamentul Administrarea Riscurilor. 
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Scenarii de criza in piata (stress test scenarios) prin care sa se calculeze impactul pe care ii 
are modificarea abrupta a cursului de schimb asupra veniturilor Bancii; 

Modelul intern de tip Value-at-Risk in cadrul procesului intern de evaluare a adecvarii 
capitalului (ICAAP); 

Rapoarte periodice catre organul de conducere asupra respectarii sau incalcarii limitelor, 
precum $i a modului de incadrare in profilul de rise aprobat. 

Riscul de rata a dobanzii pentru activitati din afara portofoliului de tranzactionare 

Riscul de rata a dobanzii pentru activitati din afara portofoliului de tranzactionare este riscul unei 
pierderi potentiale care ar putea aparea din cauza unei modificari nefavorabile a nivelului absolut al 
ratelor de dobanda, in ecartul dintre doua rate, sub forma unei curbe de randament fata de orice alta 
rata de dobanda cu care relationeaza. Sub incidenta acestui rise intra in primul rand toate activele si 
pasivele purtatoare de dobanda, in timp ce active $i pasive nepurtatoare de dobanda pot fi afectate, 
de asemenea, in masura in care valoarea acestora este corelata cu nivelul ratelor dobanzilor. 

Riscul de rata a dobanzii din afara portofoliului de tranzactionare include urmatoarele: 

Un indicator pentru cuantificarea modificarii venitului net din dobanzi ca urmare a fluctuatiilor 
ratei dobanzii (adica Ca$tigurile la rise); 

Un indicator pentru cuantificarea impactului unei schimbari paralele in curbele de randament 
cu 100 puncte de baza in valoarea actualizata a activelor $i datoriilor bancii (respectiv, valoare 
actualizata 100); 

Un indicator pentru cuantificarea eventualelor schimbari in valoarea economica a bancii 
datorita fluctuatiilor ratei dobanzii cu 200 puncte de baza (respectiv Duration Gap - DGap). 

Monitorizarea limitelor de catre Departamentul Back-Office de Trezorerie $i Directia de 
Administrare Rise; 

Rapoarte periodice catre organul de conducere privind limitele de respectare $i evolutia 
profilului de rise; 

Scenariile de teste de stres pentru a evalua impactul posibilelor evolutii adverse ale ratelor 
dobanzilor asupra randamentelor; 

Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate reprezinta riscul actual sau viitor al unui impact negativ asupra profitului $i 
capitalului, determinat de incapacitatea bancilor de a-$i onora obligatiile atunci cand devin scadente. 

Strategia de gestionare a lichiditatii define$te modul de gestionare a lichiditatii, a sistemului de 
raportare, a actiunilor preventive $i corective care ar trebuie adoptate pentru a evita situatiile de 
criza. 

Procesul de gestionare a lichiditatilor Bancii, desfa$urat in cadrul Bancii $i monitorizat de o echipa din 
Divizia de Trezorerie si Piete Financiare $i Directia de Administrare Riscuri include: 

Finantarea zilnica, gestionata prin monitorizarea fluxurilor viitoare de numerar in diverse 
monede $i per total pentru a se asigura ca cerintele pot fi indeplinite. Acestea includ 
reinnoirea surselor atrase pe masura ce acestea ajung la scadenta sau sunt imprumutate de 
catre clienti . Banca mentine o prezenta activa pe pietele monetare globale pentru a permite 
acest lucru; 

Mentinerea unui portofoliu de active lichide care pot fi U$Or lichidate ca protectie impotriva 
oricarei intreruperi neprevazute a fluxului de numerar; 

Monitorizarea raporturilor de lichiditate in functie de cerintele interne $i de reglementare; 

Efectuarea testelor period ice de stres asupra lichiditatii; --------
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Stabilirea planurilor de finantare care trebuie aplicate in cazul unei crize de lichiditate $i 
testarea acestora periodic; 

Monitorizarea costului fondurilor bancii $i a factorilor care due la scaderea / cre!?terea 
acesteia; $i 

Gestionarea concentrarii $i profilului scadentelor datoriilor. 

Banca efectueaza in mod regulat simulari de criza pentru a evalua efectul unor posibile conditii 
extreme in pozitia sa de lichiditate $i dispune de un "Plan de finantare pentru situatii de urgenta" ce 
asigura identificarea timpurie $i administrarea prompta a unei crize de lichiditate, prin proceduri 
prestabilite $i actiuni alternative. 

Riscul operational 

Reprezinta riscul de pierdere care rezulta fie din utilizarea unor procese, persoane sau sisteme interne 
inadecvate sau care nu $i-au indeplinit functia in mod corespunzator, fie din evenimente externe, $i 
care include riscul juridic. 

Banca recunoa$te expunerea sa la riscul operational, care decurge din operatiunile sale zilnice $i din 
implementarea obiectivelor sale de afaceri $i strategice. Riscul operational este asumat $i administrat 
local, la nivel de structura, cat mai aproape de sursa acestuia prin dezvoltarea unei ,,culturi" comune 
$i U$Or de inteles privind administrarea riscului operational in cadrul tuturor nivelurilor 
organizationale. 

Gestionarea riscului operational acopera toate functiile de afaceri $i de suport ale bancii, vizand atat 
controlul, cat $i diminuarea riscului. Cadrul de gestionare a riscului operational, documentat prin 
metodologii $i procese, este compatibil cu identificarea, masurarea, monitorizarea, controlul $i 
atenuarea riscului. 

Cadrul de gestionare a riscului operational include autoevaluarea riscului $i controlului, colectarea 
evenimentelor / pierderilor de rise operational, monitorizarea planurilor de actiune, indicatorii 
principali de rise $i calcularea capitalului intern. 

Planul de continuitate a afacerii (BCP), reprezinta o abordare clara $i organizata pentru diminuarea 
oricarui impact negativ care ar putea afecta continuitatea activitatii in conditii de criza. Implementarea 
Planului de Continuitate a Afacerii, asigura buna functionare neintrerupta a Bancii, tratamentul eficient 
al riscului operational $1 respectarea deplina a cadrului de reglementare. 

Cadrul de gestionare a riscului operational include monitorizarea sistematica a datelor referitoare la 
riscul operational $i procesul de colectare a datelor privind pierderile. Se ofera informatii adecvate 
tuturor nivelurilor structurii organizationale pentru a facilita luarea unei decizii eficiente. 

Politele de asigurare sunt in vigoare pentru a atenua eficient expunerea bancii la riscul operational. 

Riscul reputational 

Este definit ca riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor $1 capitalului determinat de 
perceptia nefavorabila asupra imaginii Bancii de catre clienti, contrapartide, actionari, investitori sau 
autoritati de supraveghere. 

In ceea ce prive$te gestionarea eficienta a evenimentelor de rise reputational, Banca i$i propune: 

identificarea permanenta a potentialelor elemente declan$atoare de rise reputational; 

monitorizarea indicatorilor cheie de rise pentru a determina nivelul riscului; 

mentinerea unei structuri responsabile cu identificarea factorilor declan$atori de rise 
reputational si a masurilor adecvate de gestionare a crizelor, cu coordonarea actiunilor 
intreprinse de persoane relevante, in scopul reducerii/ eliminarii efectelor potentialei crize si cu 
implementarea sau executarea deciziilor executive; 

asigurarea continuitatii afacerii in situatii neprevazute; 
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monitorizarea imaginii Bancii in mass-media $i identificarea oricarui zvon ce poate conduce la 
rise reputational, $i in special a acelor zvonuri ce pot afecta in cele din urma lichiditatea Bancii. 

Riscul strategic 

Riscul strategic reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor $i a capitalului, 
determinat de schimbari in mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea 
inadecvata a deciziilor sau de lipsa de reactie la schimbarile din mediul de afaceri. 

Banca administreaza riscul strategic prin mecanisme solide de control intern la nivelul strategic al 
guvernantei corporative. Aceasta acopera toate aspectele $i procesele de luare a deciziilor strategice. 

Banca monitorizeaza cu strictete perspectivele economice $i mediul de afaceri in care i$i desfa$oara 
activitatea. Bugetul $i planul de afaceri sunt reajustate periodic pentru a reflecta conditiile economice 
in schimbare. 

Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier 

Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier reprezinta riscul rezultat din vulnerabilitatea bancii 
fata de un efect de levier sau un efect de levier contingent care poate necesita masuri neplanificate 
de corectare a planului de afaceri, inclusiv vanzarea de active in regim de urgenta, ceea ce ar putea 
duce la pierderi sau la reevaluari ale activelor ramase. 

Principalele obiective strategice cu potential de impact asupra riscului folosirii excesive a efectului de 
levier sunt: 

mentinerea capitalului la nivelul preexistent; 

cre$terea organica a capitalului prin restabilirea capacitatii de generare de profit. 

Managementul riscului de folosire excesiva a efectului de levier se realizeaza prin masurarea $i 
monitorizarea unui indicator specific. 

Riscul de conformitate 

Riscul de conformitate - riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor §i a capitalului, care poate 
conduce la amenzi, daune §i/sau rezilierea de contracte sau care poate afecta reputatia unei institutii 
de credit, ca urmare a incalcarilor sau neconformarii cu cadrul legal §i de reglementare, cu acordurile, 
practicile recomandate sau standardele etice. 

Banca adopta politici $i proceduri specifice pentru administrarea riscului de conformitate in cadrul 
diferitelor arii specifice, dupa cum este detaliat mai jos: 

Administrarea conflictelor de interese este o prioritate permanenta, angajatii fiind responsabili 
pentru identificarea, raportarea, $i managementul situatiilor generatoare de conflicte de 
interese; 

Angajatii Bancii, indiferent de pozitia pe care o detin in banca au obligatia de a observa $i 
respecta politica $i procedurile cu privire la prevenirea spalarii banilor $i combaterea finantarii 
terorismul ui; 

Angajatii Bancii au obligatia permanenta de a-$i cunoa$te clientela pentru a stabili daca 
aceasta se afla in posesia sau au sub control bunuri care fac obiectul unor sanctiuni 
internationale sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate; 

Banca are toleranta zero cu privire la practici corupte, inclusiv dar nelimintandu-se la luarea de 
mita; 

Banca asigura un cadru necesar privind abuzul de piata $i domeniile conexe cu impact pe 
Pietele de Capital $i Trezorerie; 
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Banca asigura un cadru necesar pentru depistarea prompta a neregulilor, neglijentelor sau 
faptelor pedepsibile in activitatea operationala a Bancii; 

Banca ia toate masurile necesare pentru conformarea stricta cu legislatia $i cadrul de 
reglementare aplicabil in ceea ce prive$te confidentialitatea informatiilor $i protectia datelor 
personale ale clientilor. Toti angajatii care au informatii privilegiate au obligatia de a nu utiliza 
informatiile privilegiate pentru obtinerea unor avantaje personale. 

Gestionarea capitalului si adecvarea capitalului 

Banca recunoa$te importanta mentinerii unei baze de capital puternice pentru riscurile asumate. 

Administrarea adecvarii capitalului are ca obiectiv pastrarea unei baze solide de capital, capabil sa 
sprijine planul(urile) strategic(e)/ de afaceri al/ale Bancii. 

Banca calculeaza cerinte de capital pentru toate riscurile cu care se confrunta $i raporteaza adecvarea 
capitalului in conformitate cu cerintele reglementate. Banca se asigura ca informatiile privind 
adecvarea capitalului sunt intotdeauna transparente si credibile. 

Orice activitate care expune Banca la rise de credit, rise de piata si operational $i care face obiectul 
cerintelor de capital este stocata $i procesata corespunzatorin sistemele Bancii. Adecvarea capitalului 
este administrata intr-o maniera dinamica, prin luarea in considerare a conditiilor economice 
prospective. 

in conformitate cu articolul 148 din Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit $i 
adecvarea capitalului, cu modificarile ulterioare $i Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerintele 
prudentiale pentru institutiile de credit, Banca dispune de un proces de evaluare interna a adecvarii 
capitalului la riscuri (ICAAP). Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri este integrat 
in procesul de administrare $i gestionare al Bancii $i in cultura sa decizionala. Banca efectueaza 
periodic o evaluare a adecvarii capitalului intern la riscuri prin compararea fondurilor proprii 
disponibile cu cerintele de capital intern. Cadrul general ICAAP este revizuit anual, iar monitorizarea 
adecvarii capitalului este efectuata trimestrial. 

Riscul leqat de infrastructura IT 

Banca a implementat o noua solutie VPN pentru a oferi angajatilor bancii o solutie sigura de lucru de 
la domiciliu. Noua solutie a venit cu masuri de securitate mai bune, inclusiv autentificare MFA, 
protectie anti-malware, scanner de vulnerabilitati. 

O alta masura implementata a fost imbunatatirea procesului de acordare a accesului la resursele IT 
ale Bancii pentru toti angajatii prin punerea in productie a unei solutii pentru inregistrarea tuturor 
aplicatiilor, astfel incat aplicatiile pe hartie sa nu mai fie necesare, ajutand astfel Banca sa i$i atinga 
obiectivele de mediu. 

A fost implementata o solutie DLP (Data Lost Prevention) care este acum in proces de optimizare. 

In contextul pandemiei Covid19, Planul de continuitate a activitatii a fost actualizat in conformitate 
cu cerintele BNR, unde au fost definite sediile fizice astfel incat angajatii sa poata lucra in echipe prin 
rotatie cu cei care i$i desfa$oara activitatea de acasa, asigurandu-se ca Banca continua sa functioneze 
corect. 
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8. Dezvoltarea afacerii - Inovare 

Pe parcursul anului 2020, Banca a accelerat tranzitia catre transformarea digitala, cu scopul de a 
oferi clientilor sai o experienta digitala cu interactiune umana. in ciuda contextului provocator al 
anului trecut, Banca a livrat mai multe proiecte importante: 

a) In aprilie 2020 am lansat proiectul N_et Promoter Score, menit sa intensifice atentia 
organizatiei noastre catre satisfactia clienti lor. In acea$i luna am lansat utilizarea semnaturii 
digi tale de catre clientii Persoane Fizice, in cadrul procesu lui de acordare credite de consum 
negarantate. 

b) In 2020 am extins paleta de produse $i servici i disponibile in platforma de consultanta 
Video, adaugand posibilitatea utilizarii semnaturii electronice pentru produsele de creditare 
adresate persoanelor fizice, schimbul va lutar negociat, extinderea pachetelor de cont curent 
disponibile, adresarea mai bine a pietei noastre tinta prin intermediul acestui canal de vanzare cu 
proiectul ,,Personal Banker", cat $i imbunatatirea procesului de identificare a clientilor prin 
tehnologia Onfido. 

c) In a doua parte a anului 2020 am lansat procesul de creditare Micro E2E, simplu $i rapid, 
care raspunde nevoilor de creditare ale clientilor no$tri din segmentul Micro companii. In paralel, 
am inceput sa cream procese similare de acordare credite pentru segmentele de IMM-uri $i 
persoane fizice. 

d) In prima parte a anului 2020, am lansat noua noastra platforma de internet $i mobil, 
,,Firstbank App", migrand pana la finalul anului 2020 toti clientii no$tri catre aceasta noua aplicatie. 
Anul trecut am constatat o cre$tere semnificativa a utilizarii serviciilor digitale, comparativ cu anii 
precedenti. 

e) In data de 4 iulie 2020, am lansat procesul nostru de deschidere relatie cu banca direct 
din aplicatia de mobil, la distanta, fiind printre primele banci din Romania care ofera aceasta 
posibilitate clientilor sai. 

9. Resurse umane 

La 31 decembrie 2020, numarul total de salariati a fost de 1063 din care activi 955. La 31 decembrie 
2019, numarul total de salariati a fost de 924 din care activi 885. 

In cursul anului 2020 Divizia de Resurse Umane s-a concentrat pe rea$ezarea in noua etapa de 
transformare a bancii in prima faza prin modificarea modelului operational $i a compententelor 
existente pentru a putea contribui mai specific la dezvoltarea organizatiei. Astfel, un nou Director de 
Resurse Umane a fost angajat in iunie 2020 urmand ca structura sa fie modificata in ultimul trimestru 
al anului prin reducerea de efectiv din zona administrativa $i introducerea unor competente noi in 
echipa : HR Business Partner, fiecare cu cate o specalizare $i responsabilitate dare in: dezvoltare 
organizationala, Compensatii $i Beneficii $i respectiv Transformare, pe langa activitatea de 
management a agendei de HR pentru diverse arii ale bancii ca HR Business Partner. In paralel, s-au 
construit mecanismele de cost control predictiv cu privire la costurile aferente capitalului uman $is-au 
pus bazele conceptuale $i procesuale pentru a structura $i clarifica aspectele specific agendei anuale 
de management al resurselor umane: managementul performantei, review salarial anual, criterii de 
alocare a bonusurilor, dezvoltarea talentelor $i o mai buna disciplina organizational in privinta 
administrarii de persona l (consumarea soldului de concedii, relatia cu angajatii, clarificarea structurii 
de beneficii, etc). 

De asemenea, s-au implementat platforme de masurare a nivelului de motivatie $i angajament in 
echipe, de analiza predictiva a fluctuatiei de personal, de comunicare catre $i intre angajati $i de 
transparentizare a planului de afaceri catre angajati prin intalniri generale cu ace$tia sau prin intalniri 
pe linie ierarhica laterala. De asemnea, s-a implementat o platforma de management al activitatii de 
recrutare $i selectie $i s-au structurat mesajele cheie de atragere de candidati pe baza unor studii 
externe de exmployer branding. 

in a doua parte a anului 2020, majoritatea sistemelor de management pentru gestionarea adecvata a 
resurselor umane au fost proiectate $i aprobate, pentru implementare in 2021: 
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- Compensatie pentru performanta introdusa ca principiu de management pentru a alinia talentul la 
strategia generala $i la obiectivele bancii fata de abordarea anterioara care nu punea accent pe 
meritocratie $i diferentierea performantei. Procesul complet de management al performantei a fost 
reproiectat $i implementat pentru a reflecta contributia individuala la realizarea obiectivelor echipelor 
$i ale companiei. A fost stabilit un ciclu complet de performanta cu o revizuire la jumatatea anului $i o 
distributie recomandata a ratingurilor de performanta. In functie de disponibilitatea bugetara, toti 
angajatii care $i-au atins $i $i-au depa$it obiectivele au dreptul la un bonus anual de performanta, cu 
exceptia celor care parasesc Banca. KPI pentru forj:a de vanzari au fost revizuite $i comunicate in mod 
corespunzator pentru a oferi o abordare mai complexa a vizualizarii performantei $i a rezultatelor 
tuturor parj:ilor interesate, atat pentru obiectivele pe termen scurt, cat $i pe termen lung. 

- Ciclul de recompensa introdus pentru a stabili un calendar clar pentru evaluarile salariale pe toata 
banca, care sa permita o mai buna claritate pentru angajati $i o capacitate imbunatatita de planificare 
pentru management $i structurile bancii. 

- Comunicarea angajatilor a fost simplificata pe 4 niveluri ale organizatiei: de sus in jos, la niveluri 
similare, grupat pe vice-pre$edinti $i de jos in sus. In acela$i timp, a fost modernizata o platforma de 
informare $i comunicare pentru a spori claritatea $i transparenta pentru toti angajatii. 

- Angajamentul $i climatul la locul de munca ca un motor clar pentru NPS au fost implementate in Q4. 
eNPS va fi corelat cu NPS la nivel de sucursala $i regiune pentru a determina o mai buna retinere a 
angajatilor $i a clientilor. 

- Digitalizarea proceselor care implica angajatii a inceput ca o foaie de parcurs de 3 ani $i se va reflecta intr
o adoptare mai ridicata a platformelor digitale prin autoservire mai mare $i disponibilitate de informatii in 
timp real. 

10. Responsabilitate sociala corporativa 

In 2020, First Bank a sustinut proiectul everRestless - 6633 ARCTIC ULTRA. 

everRestless este povestea ultra maratonistului Vlad Cri$an-Pop care, in februarie 2020, s-a imbarcat 
in cursa de a alerga 620 km in conditii vitrege, la Cercul Polar. Miza: a cre$te gradul de con$tientizare 
fata de nevoile copiilor cu afectiuni oncologice $i a face posibila acordarea de burse educationale 
MagiCAMP, destinate acestor copiii. 

Asociatia Magic este una dintre cele mai importante organizatii de caritate din Romania. Prin proiectele 
asociatiei se ofera acces copiilor $i parintilor la sprijin social $i emotional completat de sprijin financiar 
sau material, in perioada in care copilul este bolnav. 

Scopul celor 100 de Burse Educationale in valoare de 600.000 lei pentru 100 de copii din tabara 
MagiCAMP (bursa in valoare de 500 de lei pe luna timp de 12 luni), este de a preveni abandonul $COiar 
al copiilor cu afectiuni oncologice. 

First Banks-a alaturat acestui proiect datorita unei viziuni comune: credem ca toti copiii merita $ansa 
la o educatie buna, indiferent de diagnosticul primit. 

Dupa ce in 2019 a ca$tigat cursa de 193 km, Vlad Cri$an Pop a revenit in 2020 la 6633 Arctic Ultra 
pentru cursa de 620 km, motivat de aceea$i cauza: copiii din tabara MagiCAMP. 6633 Arctic Ultra este 
un ultramaraton printre gheturile polare, vazut drept cea mai dificila cursa din lume, considerand 
distanta de alergare, peste 600 de km, in conditii de temperaturi extreme, care sunt resimtite frecvent 
sub -50 de grade Celsius. 

In acest proiect, alaturi de sportiv, s-a aflat $i o echipa de cinea$ti romani care I-au urmarit pas cu 
pas: Adi Bulboaca, fotograf, Sorin Florea, regizor, Tudor Petre, designer sunet $i Vasile Flutur, scriitor, 
echipa care a documentat provocarea EverRestless. Acest documentar va reprezenta totodata o 
premiera pentru industria filmului romanesc, fiind primul lungmetraj romanesc la Polul Nord, in nord
vestul Canadei. 

Obiectivul financiar propus prin proiectul everRestless - 6633 ARCTIC ULTRA a fost atins, fiind stranse 
fondurile necesare pentru aceste burse, care sustin reintegrarea copilului la $COala, pe o perioada de 
un an, acoperind cheltuielile pentru rechizite $COlare, carti, precum $i pregatire la materii la care copiii 
sustin examenele de capacitate sau bacalaureat. 
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11. Evenimente ulterioare 

Nu exista alte evenimente semnificative de la perioada de raportare care trebuie detaliate. 

12. Concluzii si perspective 

In cursul anului 2020, Banca $i-a consolidat pozitia de capital, in lumina amplelor procese de 
restructurare $i de transformare, sustinute de investitii puternice in tehnologie $i de o baza solida de 
capital, Banca se plaseaza intr-o pozitie buna pentru a face fata provocarilor viitoare, ramanand in 
acela$i timp angajata sa atinga o dezvoltare responsabila $i eficienta. 

Pre$edinte al Consiliului de Administratie 

HendricusCharlesHubertus 

Paardek per 

U. e inte ,~ J\s;;,,iliului de 
Administratie 
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Propunerile Consiliului de Administratie: 

Avand in vedere prezentul raport $i avizu l auditorului extern, supunem aprobarii Adunarii Generale a 
Actionarilor Primei Banci, situatiile financiare intocmite conform Standardelor internationale de 
raportare financiara, agreate de Uniunea Europeana, pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020, care 
include: 

- Situatia pozitiei financiare; 

- Situatia contului de profit sau pierdere si a altar elemente ale rezultatului global; 

- Situat ia modificarilor capitalur ilor proprii; 

- Situatia fluxurilor de trezorerie; 

- Note la situatiile financiare. 

Ilinca Rosetti 

-,10\9k ~-
Pre$edinte al Consiliului de Administratie 

Hendricus Charles Hubertus 

Paarf oper j 
ffti!e int~ / \;-,coas;liului de 

Admi istratie 
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Anexa: 1 

DECLARATIA NEFINANCIARA 

Descrierea modelului de afaceri 

Banca ofera o gama larga de produse $i servicii, care acopera o larga diversitate de produse de 
economisire, finantare pentru persoane fizice $i companii, factoring, leasing financiar, co-finantare 
pentru fonduri europene $i servicii pentru piata de capital. Banca are o platforma digitala complexa, 
care ofera acces la o gama larga de servicii bancare. 

Banca functioneaza in baza unui model de afaceri axat pe client, avand clientul in centrul tuturor 
activitatilor. Banca se concentreaza pe clienti persoane fizice, intreprinderi mici $i mijlocii, urmarind 
sa ofere servicii exceptionale clientilor sai. Relatia cu clientii va constitui fundamentul de baza pe care 
banca dore$te sa o dezvolte cu clientii sai. 

Pilonii principali ai strategiei noastre sunt urmatorii: 

- Axarea pe client, cu cuno$tinte avansate despre ace$tia; 

- Resurse umane de inalta calitate care opereaza la niveluri ridicate de eficienta; 

- Implementari de solutii tehnice pentru manipularea eficienta a datelor si obtinerea de rapoarte ce 
furnizeaza informatii valoroase; 

- Executie disciplinata $i conforma $i guvernare care ofera o rentabilitate constanta $i durabila. 

Banca i$i propune sa asigure competitivitatea pe termen lung prin obtinerea de excelenta la nivel 
operational. Obiectivul ramane acela de a asigura generarea de capital prin rentabilitate durabila. 
Banca tinte$te o pozitie de capital puternica, straduindu-se sa mentina tampoane de capital adecvate, 
aliniate la profilul sau de rise. Banca i$i propune sa asigure un nivel al lichiditatii stabil, avand ca pilon 
principal depozitele clientilor, maximizand depozitele de baza prin servicii de inalta calitate $i eficienta. 

Banca dore$te sa atraga, sa pastreze $i sa angajeze profesioni$ti calificati, capabili sa ofere clientilor 
servicii de inalta calitate $i sa garanteze durabilitatea $i succesul afacerii. 

Misiunea noastra 

Misiunea noastra este de a servi ca un partener de incredere pentru clientii no$tri, oferind in mod 
responsabil produse $i servicii financiare sigure, simple $i la indemana. 

Suntem aici pentru a oferi cea mai buna experienta clientilor, deschizand in acela$i timp U$a catre noi 
oportunitati $i consolidand impreuna viitorul. 

Ne-am angajat sa ne dedicam oamenii, tehnologia $i expertiza unui scop comun: sa ajutam clientii, 
actionarii $i comunitatile pe care le servim sa creasca. 

Credem in integritate, c/ientul pe primul foe, pasiune pentru rezultate durabile, munca fn echipa, 
inovatie, implicare fn comunitate. 

Brand 

in 2020 First Bank a urmarit sa imbunatateasca perceptia $i interesul consumatorilor asupra brandului 
sau. in primul val al studiului de Brand Tracking din Iunie 2020, First Bank nu avea o imagine clara $i 
puternica, dar in urma unei campanii de lansare a aplicatiei de mobil, a imbunatatit asocierile de 
imagine. in perioada octombrie 2020 imaginea First Bank s-a imbunatatit in asocierile de imagine, in 
special in domeniul tehnologiei moderne, al comunicarii transparente $i al inovatiei, incepand sa 
formeaze o imagine $i o pozitie distinctiva in randul concurentilor. De asemenea, este perceputa ca o 
banca pentru persoanele moderne cu venituri mari. 

Cat despre obiectivele de brand, Awareness-ul First Bank a crescut + 7.lpp (obiectivul era+ Spp) la 
58,1% in Octombrie vs. 51% in Iunie 2020 $i Consideratia clientilor a crescut + 4.Spp (obiectivul era 
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+ 3pp) la 7,5% i'n octombrie fata de 3% i'n iunie 2020. In plus, toate asocierile de brand pozitive s-au 
i'mbunatatit pentru First Bank i'n octombrie vs. iunie 2020 variind de la + 2pp la + 8pp i'n conformitate 
cu studiul nostru anual de urmarire a brandului. 

Responsabilitatea sociala corporativa 

La First Bank, o afacere responsabila i'nseamna ca actionam cu integritate, transparenta $i in siguranta. 
Implica crearea unei culturi pentru angajatii no$tri care sa fie integranta, inspirationala $i de sustinere. 
Ne permite sa dezvoltam $i sa oferim servicii mai inteligente $i convenabile pentru clientii no$tri. 

Acestea ne permit sa aducem o contributie pozitiva societatii, atat prin serviciile pe care le oferim, cat 
$i prin programele noastre de CSR. In plus, ne ofera posibilitatea de a lucra i'n colaborare cu partenerii 
no$tri de afaceri pentru a sustine propriile agende de CRS. 

i. Livram pentru clientii nostri 

Dam valoare clientilor no$tri oferindu-le ceea ce isi doresc i'n eel mai convenabil mod, facand procesele 
mai inteligente $i experientele clientului mai bune. Facem acest lucru folosindu-ne de tehnologia 
inteligenta, abilitatile $i experienta angajatilor no$tri. 

Ascultam $i raspundem cererilor clientilor no$tri, i'ntelegand nevoile in continua schimbare, lucrand 
i'mpreuna pentru a ne asigura ca ne ridicam la nivelul a$teptarilor acestora. Ne straduim sa oferim 
excelenta la nivel operational $i ne angajam sa mentinem $i sa i'mbunatatim serviciile pe care le oferim 
clientilor no$tri. 

Pentru a i'ntelege nivelul maxim al satisfactiei clientilor, am implementat mecanisme regulate de 
feedback. Acest lucru ne ajuta sa identificam unde trebuie sa muncim mai mult $i unde exista 
potential pentru a aduce un plus de valoare operatiunilor. 

ii. Oamenii si cultura noastra 

Atragerea ~i pastrarea talentelor: 

Pentru a recruta $i a pastra eel mai bun talent, trebuie sa oferim un loc de munca in care angajatii sa 
se simta integrati, inspirati si sa simta suportul nostru. Ne dorim ca angajatii sa fie responzabilizati $1 
motivati, permitandu-le sa ia decizii mai bune $i sa raspunda nevoilor clientilor no$tri i'n mod eficient. 
In acest sens, am creat un mediu i'n care fiecare angajat poate avea acces la o varietate de actiuni de 
dezvoltare. Pentru angajatii cu potential ridicat $i cei talentati, am continuat programul de mentorat 
i'n care mentorii selectati au participat la diferite actiuni de dezvoltare $i au avut obiective de 
i'mbunatatire a capacitatilor de conducere. 

Atragerea talentelor este o provocare pentru cele mai multe industrii, prin urmare, am dezvoltat politici 
care promoveaza o evaluare obiectiva a candidatilor interni $i externi i'n conformitate cu criteriile de 
selectie stabilite. Prioritatea este acordata angajatilor existenti, ca pa rte a eforturilor bancii de a sprijini 
$i promova propriile resurse umane. In acest sens, toate posturile vacante sunt prezentate angajatilor 
$i sunt i'ncurajati sa aplice. Exista criterii de selectie transparente dezvoltate $i exista definitii clare ale 
categoriilor de locuri de munca $i nivelurilor ierarhice, precum $i a potentialului traseu al carierei. 

Procesul de recrutare se bazeaza pe proceduri adecvate, fara discriminare, folosind sisteme specifice 
de selectie a candidatilor, folosind instrumente moderne de evaluare $i selectie. Aceste instrumente 
pot varia i'n functie de nivelul educational $i de experienta al candidatului $i includ atat teste de 
competenta, cat $i teste profesionale. 

incorporarea va/orilor noastre: 
Avem un set comun de valori, care se reflecta i'n politicile noastre $i sunt incorporate i'n activitatea 
noastra. Aceste valori $i comportamente asociate, modeleaza cine suntem ca afacere $i stau la baza 
succesului nostru. Codul nostru etic a fost dezvoltat i'n concordanta cu valorile noastre in baza caruia 
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se care stabilesc angajamentele $i se asigura ca angajatii no$tri sunt liberi sa vorbeasca daca vad 
comportamente care nu sunt in concordanta cu acesta. 

Managementul talentelor: 

Muncim din greu pentru a construi $i a pastra echipe puternice, stabile $i cu putere de conducere. 
Folosim acest lucru impreuna cu sistemul nostru de management al performantei pentru a identifica 
persoane cu potential ridicat. Stirn ca pentru a oferi servicii de calitate clientilor no$tri trebuie sa ne 
asiguram ca angajatii no$tri detin aptitudini conforme. Dezvoltam programe de instruire pentru 
angajati, inclusiv programe de integrare, standarde $i e-learning. Aceste programe ofera angajatilor 
oportunitatea de a-$i dezvolta abilitatile, in vederea crearii si sustinerii unor echipe performante pentru 
putea face fata provocarilor in cadrul activitatii lor. 

Diversitate ?; integrare: 
Diversitatea fortei de munca aduce cu sine perspective noi $i ne ajuta sa cream solutii cu adevarat 
inovatoare, de care sa beneficieze clientii no$tri $i sa contribuie la imbunatatirea competitivitatii. Ne
am angajat sa dezvoltam o cultura care sa reflecte diversitatea clientilor no$tri, a clientilor lor $i a 
tuturor comunitatilor in care lucram. 

Sanatate Si siguranta: 
Asigurand sanatatea $i siguranta oamenilor no$tri, reducem riscurile in activitatea noastra, protejandu
ne reputatia $i pe cea a clientilor no$tri. Avem un sistem de management al sanatatii $i securitatii bine 
pus la punct $i toti angajatii trebuie sa incheie instruirea ca parte a procesului de integrare. 

Bunastarea angajatilor: 
Stirn ca o forta de munca sanatoasa $i motivata este buna pentru afaceri, reducand absenta din cauza 
bolii $i cre$terea ratelor de retentie. Suntem concentrati sa ajutam oamenii sa-$i gestioneze mai U$Or 
activitatea $i viata personala. Politicile noastre de HR sunt concepute pentru a ajuta oamenii sa se 
reincarce, sa fie alaturi de familiile lor, sa i$i indeplineasca angajamentele $i sa isi poata sustina 
provocarile personale. 

Recompensa ?; recunoa?tere: 
Vrem sa pastram eel mai bun talent in afacerea noastra $i credem in recunoa$terea $i recompensarea 
angajatilor care ne pun valorile in practica. Politica de remunerare i$i propune sa creeze un cadru 
pentru remunerare $i sa sprijine cultura bazata pe performanta, care aduce obiectivele bancii in 
conformitate cu obiectivele partilor interesate (angajati, conducere $i actionari) $i motiveaza angajatii 
sa continue sa actioneze in interesul bancii. 

Implicarea angajatilor: 
Ascultarea si aprecierea opiniilor oamenilor ajuta productivitatea $i ne ajuta la modelarea activitatii pe 
viitor. Ne conectam cu angajatii no$tri prin diferite moduri, asigurandu-ne ca primesc actualizari 
periodice, inclusiv cele referitoare la performanta activitatii noastre. Ii incurajam sa ne transmit 
feedback-ul lor, tinand cont de faptul ca ei au o viziune clara a operatiunilor noastre, iar ideile lor ne 
ajuta sa oferim clientilor no$tri ceea ce isi doresc. 

Negocierea colectiva ?; libertatea de asociere: 

Banca respecta toate principiile care reglementeaza resursele umane. Toate reglementarile privind 
resursele umane sunt determinate de principiile drepturilor omului. Banca ofera oportunitati egale 
angajatilor sai $i aplica politici similare indiferent de sex, rasa, culoare, religie, orientare sexuala, 
nationalitate, aptitudini fizice etc. $ansele egale se refera la tratamentul unitar, corect $i impartial al 
tuturor angajatilor $i la dezvoltarea conditiilor de munca, consolidarea $i respectarea diversitatii, 
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asigurarea demnitatii la locul de munca, intr-o viziune mai larga a societatii. Astfel de principii sunt 
incorporate in Contractul colectiv de munca. 

iii. Conduita si etica in afaceri: 

Reputatia noastra privind integritatea este unul dintre cele mai importante active ale noastre. Ne 
respectam standardele care nu numai ca indeplinesc cele impuse de legile $i reglementarile care ni se 
aplica, ci $i principiile noastre, care sunt inradacinate in depa$irea a$teptarilor clientilor no$tri. Credem 
in operarea cu integritate, atat in procesul de luare a deciziilor noastre in afaceri, cat $i in conduita 
angajatilor no$tri. Codul nostru de conduita stabile$te principii de baza pentru a ghida conduita 
angajatilor. Codul este sustinut de politicile $i programele de conduita ale angajatilor $i consolidat 
printr-o instruire periodica. 

Avem toleranta zero pentru conduita ilegala sau neetica $i acest lucru este clar exprimat in politicile 
noastre, inclusiv in politicile privind conflictele de interese. Politicile noastre interzic orice tranzactie, 
care ar putea constitui o mita sau o plata corupta catre sau de la un functionar sau organism public, 
sau O entitate privata sau O persoana fizica. 

Conflicte de interes 

Politica interna specifica ofera consiliere/indrumare angajatilor bancii pentru a identifica situatiile care 
prezinta potentiale conflicte de interese $i pentru a-i sprijini in gestionarea acestor conflicte. 
Principalele masuri, proceduri $i mecanisme pentru monitorizarea $i minimizarea corespunzatoare a 
riscului sunt: separarea responsabilitatilor, responsabilitati clare ale structurii de conducere pe linia de 
control intern, independenta functiilor de control intern, codul de conduita, remunerarea personalului, 
cadouri $i beneficii, tranzactii personale, tranzactii cu persoane in relatie speciala cu banca. 

Conceptul Whistle Blowing / Avertizor de integritate 

Conceptul Whistle Blowing a fost dezvoltat $i implementat in banca pentru a stabili in mod proactiv un 
canal de comunicare pentru divulgarea anonima a rapoartelor / plangerilor cu privire la o posibila 
nelegitimitate, incalcarea grava a unei reguli sau infractiune, care este detectata in ceea ce prive$te 
un angajat, un colaborator sau o persoana afiliata. Un atribut de baza $i inviolabil al politicii de Whistle 
Blowing este protejarea anonimatului $i a principiului confidentialitatii datelor persoanelor care depun 
astfel de rapoarte, precum $i asigurarea ca pozitia lor actuala $i dezvoltarea lor profesionala viitoare 
nu vor fi afectate, ca urmare a raportului de audit aferent emis. Procesul de Whistle Blowing este 
gestionat de functia de audit intern a bancii $i are ca beneficiari pre$edintele Comitetului de Audit $i 
Directorul Diviziei de Audit Intern. 

Anti-coruptia !;i luarea de mita 

First Bank se angajeaza sa desfa$oare activitatile in conformitate cu legislatia romana, armonizata cu 
principiile stabilite de reglementarile europene aplicabile, Legea anti-mita din Regatul Unit ("UKBA") $i 
Legea privind practicile corupte straine din Statele Unite ("FCPA"). Banca a adoptat o politica specifica 
pentru a preveni oferirea de cadouri, ospitalit~te, sau mese pentru oricine in scopul de a obtine in mod 
necorespunzator a unui avantaj de afaceri. In mod similar, personalul bancii nu poate solicita sau 
accepta astfel de plati sau beneficii necorespunzatoare. 
Politica $i controalele interne ale Bancii au fost concepute pentru a preveni aparitia unor abateri, pentru 
a evita aparitia unor fapte ilicite $i pentru a permite Bancii sa raspunda prompt $i eficient la orice 
intrebari cu privire la comportamentul sau $i la comportamentul celor care actioneaza in numele Bancii. 
In cursul anului 2020, cadrul procedural al First Bank privind combaterea coruptiei si a mitei a fost 
dezvoltat in permanenta, fiind implementate controalele in concordanta cu politicile si procedurile 
bancii. 
Au fost efectuate verificari periodice in cadrul testarii asigurarii conformitatii, cu accent pe riscul de 
Terta Parte $i integritatea angajatilor din perspectiva prevenirii coruptiei $i a mitei. 
In plus, in 2020, pentru a cre$te gradul de con$tientizare, angajatii First Bank au fost instruiti cu privire 
la diferite elemente ale Programului Anticoruptie si Anti -mita. 
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Cunoa$terea c/ientului $i Anti-Spa/area de bani 

Banca a stabilit politicile $i procedurile KYC $i AML in conformitate cu legislatia $i bunele practici. Banca 
mizeaza pentru pastrarea reputatiei $i pe valoarea de banca fata de autoritatile nationale $i 
internationale. Ne dorim succesul $i stabilitatea pe termen lung prin atragerea $i gestionarea fondurilor 
obtinute doar din surse legale. 

Respectarea sanctiunilor $i a embargourilor 

Banca are responsabilitatea de a verifica, evalua $i, daca este necesar, sa urmareasca respectarea 
legilor $i a cerintelor obligatorii legate de sanctiunile financiare $i comerciale stabilite de UE, BNR $i 
alte autoritati, cum ar fi Biroul SUA pentru Controlul Activelor Externe (OFAC). Banca a instituit politici, 
proceduri $i un sistem de monitorizare dedicat pentru a monitoriza comportamentul tranzactional al 
clientilor $i pentru a detecta posibile activitati suspecte de spalare de bani sau de finantare a 
terorismului. 

Riscurile operationale inerente care rezulta din activitatea bancii, inclusiv, printre altele, riscurile 
derivate din prelucrarea datelor cu caracter personal $i din cre$terea prezentei digitale atat la nivel 
intern prin utilizarea tehnologiei, cat $i extern prin intermediul interfetelor digitale adresate clientilor, 
sunt identificate, monitorizate $i controlate in mod adecvat. 

Protectia datelor cu caracter personal 

Mentinerea echilibrului corect intre valoarea datelor clientilor $i protectia persoanelor este importanta 
pentru banca. Banca a implementat actiuni specifice pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul 
european nr.679 / 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive$te prelucrarea datelor cu 
caracter personal $i libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46 / CE {General 
Data Protection Regulament). 

Securitate digitata 

Banca respecta pe deplin toate reglementarile din Romania privind securitatea IT. Securitatea digitala 
este responsabilitatea ofiterului sef de securitate a informatiilor. Pentru a lupta impotriva criminalitatii 
informatice, Banca a implementat solutii pentru a proteja bunurile $i tranzactiile clientilor sai (persoane 
fizice $i corporatii). Banca incearca in mod constant sa i$i adapteze masurile de securitate IT pentru a 
spori protectia clientilor impotriva amenintarilor cibernetice. 

iv. Desfasurarea unei afaceri eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor: 

Ne-am angajat sa abordam schimbarile cl imatice $i sa ne protejam resursele naturale $i, prin urmare, 
adoptam o abordare proactiva pentru o buna gestionare a mediului. $tim ca performantele noastre de 
mediu sunt importante pentru clienti, angajati $i alte parti interesate $i pot crea economii financiare 
pentru a sustine sustenabilitatea pe termen lung a activitatii noastre. 

Fiind o afacere preponderent bazata pe munca de la birou, principalul nostru impact asupra mediului 
provine din emisiile de carbon generat de consumul de energie $1 prin calatoriile de afaceri, prin 
urmare, ne concentram eforturile in acest sens. In plus, de$i consumul nostru de apa nu este 
semnificativ, am depus eforturi pentru conservarea acestei resurse. De asemenea, gestionam 
utilizarea resurselor $i a de$eurilor acolo unde este posibil. 

Impactul direct asupra mediu/ui 

Ne propunem sa reducem impactul asupra mediului al operatiunilor noastre prin gestionarea 
consumului de energie, hartie $i apa, precum $i reducerea emisiilor noastre generale $i a de$eurilor. 
In aces sens ne-am angajat sa: 

- Reducem consumul de energie printr-o concentrare pe solutii de eficienta energetica care optimizeaza 
utilizarea acesteia in cladire $i minimizeaza impactul centrelor de date; 
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o in reteaua de sucursale - schimbarea centralelor term ice de inalta eficienta ( cazan cu 

condensare) cu o reducere de 20% a consumului de gaz; 

o in reteaua de sucursale - schimbarea sistemelor de aer conditionat $i reducerea cu 10% a 
consumului de energie electrica; 

o in reteaua de sucursale - inlocuirea sistemului de iluminat, de la neon la LED-uri $i reducerea 
cu 30% a consumului de energie electrica; 

o Sediul central - inlocuirea in sediul central al sistemelor de aer conditionat cu echipamente mai 
eficiente $i reducerea cu 10% a consumului; 

- Reducem consumul de hartie $i reducerea la minimum a hartiei utilizata pentru activitatile de 
marketing $i distributie ori de cate ori acest lucru este posibil; 

- Reducerea amprentei de carbon in consumul de apa, dupa cum urmeaza: Sediul central - 80% din 
dozatoarele de apa imbuteliata au fast inlocuite cu dozatoare de apa conectate la reteaua ora$ului. in 
acest fel, amprenta de carbon datorata transportului apei a fast redusa cu 70%. 

- Reducem cantitatea de de$euri pe care le producem $i reciclam inclusiv de$eurile IT. Ne propunem 
sa sporim utilizarea materialului reciclat in operatiunile noastre, prin investitii facute in achizitionarea 
de mobilier dedicat pentru sortarea distincta a materialelor reciclabile. Astfel, gradul de colectare va 
cre$te de la 10% la 23%. in zona restaurantului intern au fast deja instalate ma$ini de spalat vase 
pentru spalarea paharelor. in acest fel s-a redus consumul a 200 de pahare de plastic/ zi 

- Reducem emisiile derivate din calatoriile noastre de afaceri prin minimizarea numarului de calatorii 
pe distante lungi ale angajatilor, stimuland utilizarea mijloacelor alternative de comunicare. Ori de 
cate ori nu putem sa evitam calatoriile de afaceri, vom cauta sa le facem falosind mijloacele de 
transport cu nivel minim de impact asupra mediului. 

- Cautam furnizori care ne sustin in aceaste demersuri prin solutiile $i practicile comerciale. 

Consideram ca schimbarea comportamentului este esential pentru a reduce impactul nostru asupra 
mediului. Prin urmare, vom cauta continuu sa atragem atentia angajatilor $i partenerilor de afaceri cu 
privire la importanta de a face alegeri con$tiente privind mediul $idea urma principiile noastre in acest 
sens. 

Impactul indirect asupra mediului 

in plus, pe langa a reduce amprenta noastra operationala asupra mediului, ne straduim sa 
minimalizam impactul nostru indirect asupra mediului, oferind produse $i servicii care promoveaza un 
comportament ecologic. Dorim sa incorporam considerente de responsabilitate corporativa in 
activitatile noastre de afaceri. Aspectele legate de mediu sunt luate in considerare pentru dezvoltarea 
de noi produse, precum $i includerea in criteriile pe care le utilizam pentru deciziile de credit. 

v. Proqrame comunitare de investitii 

Aducem un plus de valoare comunitatilor noastre din intreaga tara prin diferite moduri, in calitate de 
angajator care contribuie la economie, creand locuri de munca, utilizand furnizori locali $i prin serviciile 
pe care le oferim. Ne angajam sa cladim un viitor mai bun pentru persoanele nevoia$e $i comunitatile 
ce au nevoie de ajutor. Colaboram cu cele mai bune organizatii $i alaturi de sprijinul partenerilor no$tri, 
incurajam in mod activ angajatii sa-$i sustina cauzele in care cred in mod regulat. 

Ilinca Rosetti 

~~¾i, 
Hendricus Charles Hubertus 

Pre$edinte al Consiliului de Administratie 
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