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Raportul auditorului independent
Catre actionarul Banca Comerciala "EXIMBANK" S.A.
Opinie
Am auditat situatiile financiare anexate ale Banca Comerciala "EXIMBANK" S.A. ("Banca") care
cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2018, contul de profit sau pierdere $i
situatia altor elemente ale rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii $i situatia
fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 1ncheiat la aceasta data $i note care includ un sumar
al politicilor cantabile semnificative $i alte informatii explicative (denumite 1n continuare "situatii
financiare").
In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Bancii la
data de 31 decembrie 2018, precum $i a rezultatului operatiunilor sale $i a fluxurilor sale de trezorerie
pentru exercitiul financiar 1ncheiat la aceasta data, 1n conformitate cu Standardele lnternationale de
Raportare Financiara.
Baza pentru opinie
Am desfa$urat auditul nostru 1n conformitate cu Standardele lnternationale de Audit (" !SA").
Responsabilitatile noastre 1n baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea
Responsabi/itafile auditorului fntr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem
independenti fata de Banca conform Codului Etic al Profesioni$tilor Contabi/i emis de Consiliul pentru
Standarde lnternationale de Etica pentru Contabi/i ("codul IESBA ") $i conform cerintelor de etica
profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Republica Moldova, $i ne-am 1ndeplinit
celelalte responsabilitati de etica profesionala conform acestor cerinte $i conform codului IESBA.
Credem ea probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente i;;i adecvate pentru a furniza o baza
pentru opinia noastra.
Alte informat11
Conducerea este responsabila pentru alte informatii. Alte informatii cuprind informatiile incluse 1n
Raportul anual, dar nu includ i;;i situatiile financiare $i raportul nostru de audit cu privire la acestea.
Raportul anual urmeaza sa fie disponibil dupa data emiterii acestui raport de audit.
Opinia noastra de audit cu privire la situatiile financiare nu acopera alte informatii $i nu vom exprima
nici o forma de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este de a
citi acele alte informatii identificate mai sus cand vor fi disponibile i;,i, in acest demers, de a analiza
dacii acele alte informatii nu sunt 1n concordanta. 1n mod semnificativ, cu situatiile financiare, sau cu
cuno$tintele noastre obtinute 1n cadrul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.
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Responsabil1ti:rple conduceri1 si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru s1tuat1ile
financiare
Conducerea Bancii este responsabila pentru 1ntocmirea $i prezentarea fidela a situatiilor financiare 1n
conformitate cu Standardele lnternationale de Raportare Financiara $i pentru acel control intern pe
care conducerea 11 considera necesar pentru a permite 1ntocmirea de situatii financiare lipsite de
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
In 1ntocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Bancii
de a-$i continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la
continuitatea activitatii $i pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia
cazului 1n care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Banca sau sa opreasca operatiunile, fie nu
are nicio alta alternativa realista 1n afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiara al Bancii.
Responsabilitatile auditorului 1ntr-un audit al s1tuatiilor financiare
Obiectivele noastre constau 1n obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura 1n care situatiile
financiare, 1n ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,
precum $i 1n emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila
reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ea un audit desfa$urat 1n
conformitate cu ISA va detecta 1ntotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.
Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare $i sunt considerate semnificative daca se poate
preconiza, Tn mod rezonabil, ea acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale
utilizatorilor, luate 1n baza acestor situatii financiare.
Ca parte a unui audit 1n conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

ldentificam $i evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de
frauda, fie de eroare, proiectam $i executam proceduri de audit ea raspuns la respectivele riscuri
$i obtinem probe de audit suficiente si 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 Tntelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false $i evitarea controlului
intern.

•

lntelegem controlul intern relevant pentru audit, 1n vederea proiectarii de proceduri de audit
adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii
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.

•

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii
pe baza continuitatii activitatii $i determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera 1ndoieli
semnificative privind capacitatea Bancii de a-$i continua activitatea. Tn cazul 1n care concluzionam
ea exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia 1n raportul auditorului asupra
prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, Tn cazul 1n care aceste prezentari sunt
neadecvate, sa ne 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 1$i mai desfa$oare activitatea 1n baza principiului continuitatii activitatii.

Ref.: 19017

•

Evaluam Tn ansamblu prezentarea, structura $i continutul situatiilor financiare, inclusiv
prezentarile de informatii, $i masura Tn care situatiile financiare reflecta tranzactiile $i
evenimentele care stau la baza acestora 1ntr-o maniera care sa rezulte 1ntr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata $i
programarea 1n timp a auditului, precum $i principalele constatari ale auditului, inclusiv orice
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte aspecte
Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarului Bancii. Auditul nostru a fast
efectuat pentru a putea raporta actionarului Bancii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam 1ntr
un raport de audit tinanciar, $i nu 1n alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam $i nu ne
asumam responsabilitatea decat tata de Banca $i de actionarul acesteia, pentru auditul nostru, pentru
acest raport sau pentru opinia tormata.
6 mai 2019

Pentru $i in numele:
ICS KPMG Moldova S.R.L.
Bd. Stefan eel Mare 171/1, et. 8, MD-2004, Chi$inau, Moldova
Licenta seria AMM II, Nr. 053557 din 22 noiembrie 2004
Auditor licentiat
Certificat de calificare al auditorului
Seria AG, Nr.000064
Auditor licentiat pentru auditul institutiilor financiare
Certificat de calificare al auditorului institutiilor financiare
Seria AIF, Nr.0007
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Banca Comerciala 11EXIMBANK" S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene11ti (MDL), daca nu este specificat altfel)

Nota
Active
Numerar ~i disponibilitati la Banca Nationala a
Moldovei
Credite ~i avansuri acordate bancilor
Credite ~i avansuri acordate clientilor
Investitii in titluri
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Active detinute pentru vanzare
Alte active
Total active
Datorii
Depozite de la banci
Alte imprumuturi
Depozite ale clientilor
Datorii privind impozitul pe profit amanat
Datorii privind activele detinute pentru vanzare
Alte datorii
Total datorii
Capitaluri proprii
Capital social
Rezerva statutara
Alte rezerve
Rezerve aferente valoriijuste a instrumentelor
financiare disponibile pentru vanzare
Rezerve aferente valoriijuste a imobilizarilor
corporale
Pierdere cumulata
Total capitaluri proprii

14
15
17
16
18
19
21
20

31 Decembrie
2018

31 Decembrie
2017

1,201,480,508
824,521,954
581,169,043
1,015,825,324
24,923,486
236,558,296
13,689,128
19,482,793
3,91:z;,650153g

1,735,780,256
649,923,023
843,389,377
498,151,982
25,983,083
351,947,066
653,926,395
19,313,057

41:Z::Z:814141232

6

22
23
25
21
24

26
27
27

Total datorii ~i capitaluri proprii

2,794,004,423

84,647,996
g,878,652.41,9.

1,250,000,000

198,579,233
3,207,072,460
5,815,575
76,306,537
50,880,429

3.538,6544..4.0

1,250,000,000
17,334,551
255,590,553
13,598,162

20,929,024
(231,930,911)
1,038,998,113

(296,763,267)
1,239,759,999

3 ,9171650,5.'12.

4,z:z;s,414,g:39

Aceste situatii financiare au fast semnate la 6 mai 2019 de:

jj_s;;z_
Vitalie Bucataru
Prim-Vicedirector General

Sergiu Suveica
Contabil ~ef

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE ~I SITUATIA ALTOR ELEMENTE
ALEREZULTATULUIGLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
Nota
170,537,117
(69,253,215)
101,283,902

222,028,341
(141.645,135)
80,383,206

7

64,715,557
(28,571,235)
36,138,322

66,827,174
(27,785,196)
39,041,978

8

36,918,627

34,034,352

Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzi
Venituri din dobanzi, net

6

6

Venituri din speze ~i comisioane
Cheltuieli cu speze ~i comisioane
Venituri din speze ~i comisioane, net

7

Venituri nete din tranzactionare
Modificari in valoareajusta a activelor detinute pentru
vanzare
Alte venituri operationale
Cheltuieli privind deprecierea instrumentelor financiare
Cheltuieli privind deprecierea imobilizarilor corporale
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli operationale nete

21
3,627,814
(47,152,671)
(136,757,037)
(100,581,140)
(42,674,523)

(83,751,765)
(42,582,994)

(149,196,706)
2,872,990
(146,323,716)

(18,619,115)
(6,477,275)
(25,096.390)

9
10

20
11
12

Pierdere/(pierdere) pana la impozitare
Venit / cheltuiala privind impozitul pe profit
Profit net/ (pierdere neta) al/ a exercitiului financiar

13

(24,739,891)
11,407,294
(32,411,295)

Alte elemente ale rezultatului global
Elemente care sunt sau potfi reclasificate la profit
sau pierdere
Rezerve aferente valorii juste (instrumente financiare
disponibile pentru vanzare)

{20,700)
(20,700)

Elemente care nu potfi reclasificate la profit sau
pierdere
Modificarea valoriijuste a titlurilor de participatie evaluate la
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Pierdere din realizare a titlurilor de participatie evaluate la
valoareajusta prin alte elemente ale rezultatului global
Rezerva din reevaluare a imobilizarilor corporale

5,906,643
(4,197,986)
20,929,024
22,637,681
22,637,681

{20,700)

{123,686.035)

(25,117,090)

Total alte elemente ale rezultatului global
Situatia rezultatului global aferenta exercitiului
financiar

·.·~.. y1

Aceste situatii financiare au fost semnate la 6 mai 2019} ~ ~
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Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)

2018

2017

174,994,780
(75,364,081)

203,929,642
(148,359,113)

36,138,322

39,041,978
45,421,048

Plati catre angajati §i contributii sociale

40,546,435
(54,594,190)

(46,034,632)

Plati catre furnizori §i catre alti creditori

(76,837,967)

(62,685,985)

(2,077,798)

(2,727,354)

42,805,501

28,585,584

Fluxuri de numerar din activitatea operap.onala
focasari din dobanzi §i din venituri similare
Dobanzi platite
focasari nete din comisioane §i speze
Venituri nete din tranzactionare §i alte venituri

Plata impozitului pe profit
Fluxuri nete de numerar din activitatea operap.onala inainte de
modificarea activelor §i datoriilor operap.onale

Modificari in active §i datorii operap.onale:
70,680,470

(127,134,496)

Diminuarea netii a creditelor §i avansurilor acordate bancilor

(405,751,176)

143,186,388

Cre~terea neta a titlurilor de stat peste 90 zile

(66,910,487)

(16,294,890)

Diminuarea neta a creditelor ~i avansurilor acordate clientilor

167,774,139
625,297,620

326,952,954

(2,053,527)
(86,269)

15,309,007
(5,009,382)

(466,091,858)

(296,926,494)

(36,296,435)
(70,632,023)

163,939,425

(3,071,975)

(5,587,579)

(13,407,629)

(16,479,604)

(6,978,937)
(12,566,516)

(200,314,522)

(198,800,545)

(200,314,522)

(198,800,545)

L 4.!L4.L4:Z

379,845

(286,022,001)

(47,047,791)

1,959,728,161

2,006,775,952

Cre~terea netii a disponibilitatilor la BNM

Diminuarea activelor detinute pentru vanzare
Diminuarea neta a altor active
Cre§terea/ (diminuarea) neta a depozitelor de la banci
Cre~terea/(diminuarea) neta a depozitelor de la clienti
Cre~terea n eta a altor datorii
Flux de numerar net din activitatea operaµonala

95,270,754

Fluxuri de numerar din activitatea investiµonala
Achizitii de imobilizari necorporale
Achizitii de imobilizari corporale
Flux de numerar net utilizat in activitatea investiµonala

Fhu.'Uri de numerar din activitatea financiara
Rambursarea imprumuturilor

Flux de numerar utilizat in activitatea financiara
Efectul diferentelor de curs
Cre~terea / (diminuarea) neta Ill numerar ~i echivalente de numerar
Numerar ~i echivalente de numerar la inceputul perioadei

Numerar §i echivalente de numerar la sfar§itul perioadei (Nota 29)

Notele cuprinse intre paginile 6 !Ji 115 constituie parte integranta a acestor situatii financiare.
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Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)

Capital social

Sold la 1 ianuarie 2017

1,250.000,000

Rezerve aferente
valorii juste a
instrumentelor
Rezervadin
financiare
reevaluarea
Rezerva
disponibile imobilizarilor
statutara Alte rezerve pentru vanzare
corporale

16,889.851 _g,55,590,553

Pierderea neta a exercitiului
financiar
Situapa altar elemente ale
rezultatului global
Modificarea valorii juste a
titlurilor de stat ~i titlurilor de
participare
Total rezultat global

(20,700)
(20,700)

Alocarea rezervelor

Sold la 31 decembrie 2017

444,694

1,250,000,000

17,334,551 _g_55,.590,553

Notele cuprinse tntre paginile 6 ~i 115 constituie parte integranta a acestor situatii financiare.
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13,618.862

Pierdere
cumulata

- (271,222,184) 1,264,877.088

(25,096,390)

(25,096,390)

(25,096.390)

(20,700)
(25.117,090)

(444,694)

13,598,162

; {296,z63,26'il 1,239,z59.999

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovenel?ti (MDL), daca nu este specificat altfel)

Capital social
Sold la 31 decembrie 2017
Impactul in urma adoptarii IFRS g
Sold la 1 ianuarie 2018, retratat
Pierderea neta a exercitiului financiar
Situapa altor elemente ale rezultatului
global
Modificarea valorii juste a titlurilor de
participatie
Pierdere din realizare a titlurilor de
participatie
Reclasificare in rezultatul reportat a
rezervei din reevaluarea titlurilor de
participatie vandute
Modificarea valorii juste a
imobilizarilor corporale
Total alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global
Alocarea rezervelor:
- Acoperirea pierderilor din contul
rezervelor statutare
- Transferuri din alte rezerve
Sold la 31 decembrie 2018

Rezerve aferente
valorii juste a
instrumentelor
Rezerva din
financiare
reevaluarea
Rezerva
disponibile imobilizarilor
statutara Alte rezerve
pentru vanzare
corporale

1,250,000,000 17,334,551 255,590,553

13,598,162

1,250,000,000 17,334,551 255,590,553

13,598,162

5,906,643

(4,197,986)

(4,197,986)

--

--

15,306,819
20,929,024
20,929,024
20,929,024

20,929,024
15,306,819
22,637,682
(131,016,897) (123,686,035)

20,929,024

17,334,551
255,590,553
(231,930,911) 1,038,998,113

- (17,334,551)
(255,590,553)
1,250,000,000

Notele cuprinse intre paginile 6 ~i 115 constituie parte integrantii a acestor situatii financiare.

S of 115

5,906,643

(13,598,162)
--

Tot al

- (296,763,267) 1,239,759,999
(77,075,851)
(77,0 75,851)
- (373,839,118} 1,162,684,148
(146,323,716)
(146,323,716)

(15,306,819)

--

Pierdere
cumulata

.Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S,A,
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
1

ENTITATEA RAPORTOARE

Banca comerciala ,,EXIMBANK" S.A. ("Banca") a fast infiintata in Republica Moldova ca ,,Banca de
Export-Import a Moldovei" §i a fast inregistrata de Banca Nationala a Moldovei ("BNM") in anul 1994 ca
societate cu raspundere limitata. in 1996, Banca a fast reorganizata in banca comerciala pe actiuni
,,Export-Import". in 2001, conform decizieiAdunariiActionarilor, Banca a fast denumita BC EXIMBANK
S.A. in mai 2006, Banca Veneta Banca Societa Cooperativa per Azioni (ulterior reorganizata in Veneta
Banca Societa per Azioni) a devenit noul actionar al Bancii. Mai tarziu, in August 2006, a fost reflectata
apartenenta Bancii la grupul bancar italian, prin inregistrarea noii denumiri. in martie 2018 Intesa
Sanpaolo Group, a devenit noul actionar al Bancii.
Banca ofera servicii retail §i comerciale persoanelor fizice §ijuridice in lei moldovene§ti ("MDL") §i valute
straine. Acestea includ: deschiderea conturilor bancare, plati locale §i internationale, tranzactii valutare,
finantarea capitalului circulant, facilitati pe termen mediu §i lung, credite retail, garantii bancare,
acreditive documentare etc.
La data de 31 decembrie 2018 Banca dispunea de 17 sucursale §i 5 agentii in Chi§inau, Balti, Ungheni,
Soroca, Comrat, Orhei, Cahul, Hance§ti (2017: 18 sucursale §i 7 agentii), care ofera o gama larga de servicii
§i operatiuni bancare.

in iunie 2017, Veneta Banca Societa per Azioni a fast declarata insolventa. Conform unui acord incheiat
intre statul Italian §i Banca Intesa Sanpaolo (Italia), cea din urma se obliga sa procure anumite active ale
Veneta Banca Societa per Azioni, inclusiv actiunile in capitalului Bancii. Procesul de transfer a drepturilor
de proprietate a fast finalizat in martie 2018, cind Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia) a fast inregistrata drept
unicul actionar al Bancii.
La data de 31 decembrie 2018 Consiliul de Administratie al Bancii era format din urmatorii membri:
•
Massimo Lanza - Pre§edintele Consiliului;
•
Marco Capellini - membru al Consiliului, Vicepre§edinte;
•
Giovanni Bergamini - membru al Consiliului;
•
Francesco Del Genio - membru al Consiliului;
•
Massimo Pierdicchi - membru al Consiliului;
•
Veronika Vavrova - membru al Consiliului;
•
Adriana Carmen Imbaru§ - membru al Consiliului.
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
BAZELE iNTOCMIRII

2

Declarap.e de conformitate

2.1

Aceste situatii financiare ale Bancii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara ("SIRF"). Acesta este primul set de situatii financiare in care Banca a aplicat IFRS
9 "Instrumente Financiare".
Bazele evaluarii

2.2

Situatiile financiare ale Bancii au fost intocmite in baza costului istoric sau costului amortizat, cu exceptia
urmatoarelor elemente:
Element
Active financiare disponibile pentru vanzare (aplicabil
pana la 1 ianuarie 2018)
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte
elemente ale rezultatului global (aplicabil incepand cu 1
ianuarie 2018)
Terenuri ~i cladiri (aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2018)
Active detinute pentru vanzare

2.3

Bazele evaluarii
Valoareajusta

Valoareajusta

Valoareajusta in baza modelului reevaluarii
Valoarea cea mai mica dintre valoarea neta
contabila §i valoarea justa minus costurile
aferente vanzarii

Moneda funcponala ~i de prezentare

Sumele incluse in situatiile financiare ale Bancii sunt evaluate utilizand moneda mediului economic
primar in care Banca opereaza ("moneda functionala"). Situatiile financiare sunt prezentate in lei
moldovene§ti ("MDL"), care este moneda functionala §i de prezentare a Bancii.
2.4

Utilizarea de estimari ~i judecap. semnificative

intocmirea situatiilor financiare, in conformitate cu IFRS, presupune utilizarea unor estimari cantabile
critice. De asemenea, aceasta necesita conducerii sa i§i exercite judecata sa in procesul aplicarii politicilor
cantabile ale Bancii. Rezultatele actuale pot sa difere de aceste estimari.
Estimarile §i ipotezele de baza sunt revizuite continuu. Revizuirile estimarilor cantabile sunt recunoscute
in perioada in care estimarea este revizuita daca revizuirea afecteaza doar acea perioada, sau in perioada
revizuirii cat §i in perioadele viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta cat §i perioadele
viitoare.
Ariile care implica un grad inalt de judecata sau complexitate, sau ariile unde ipotezele
semnificative pentru situatiile financiare sunt prezentate in Nota 5.
.c:;-flj
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3

POLITI CI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile descrise mai jos au fost aplicate consecvent, de catre Banca, pentru toate exercitiile
financiare prezentate in aceste situatii financiare, cu exceptia celor prezentate in Nota 3, I "Modificari ale
politicilor contabile". Adoptarea standardelor ~i interpretarilor noi care sunt efective pentru Banca
incepand cu 1 ianuarie 2018 au avut un impact semnificativ asupra politicilor cantabile, performantei ~i
pozitiei financiare a Bancii (Nota 30).

I.

Modificari ale politicilor contabile

Banca a adoptat IFRS 9 Instrumente financiare ("IFRS 9") ~i IFRS 15 Venituri din contracte cu clientii
("IFRS 15") incepand cu 1 ianuarie 2018. Mai multe alte standarde noi sunt de asemenea valabile incepand
cu 1 ianuarie 2018, dar nu au un efect semnificativ asupra situatiilor financiare ale bancii.
Datorita metodei de tranzitie aleasa de Banca in aplicarea IFRS 9, informatiile comparative din cadrul
acestor situatii financiare nu au fost, in general, retratate pentru a reflecta cerintele acestuia.
Adoptarea IFRS 15 nu a avut un impact asupra momentului recunoa~terii sau a valorii veniturilor din
speze ~i comisioane din contractele incheiate cu clientii sau asupra activelor ~i pasivelor aferente
recunoscute de catre Banca.
Efectul aplicarii initiale a acestor standarde este in principal atribuit urmatoarelor:
0 cre~tere a pierderilor din deprecierea activelor financiare (a se vedea Nota 30); ~i
Prezentari suplimentare cerute ca urmare a adoptarii IFRS 9 (a se vedea Nota 4).
In timpul anului 2018, Banca §i-a modificat politica sa contabila privind evaluarea ulterioara a cladirilor
§i terenurilor, trecind de la modelul bazat pe cost la modelul de reevaluare.
a.

IFRS 9 Instrumente financiare

IFRS 9 stabile~te cerintele pentru recunoa~terea ~i evaluarea activelor financiare, a datoriilor financiare
~i a anumitor contracte pentru cumpararea sau vanzarea de elemente nefinanciare. Acest standard
inlocuie~te IAS 39 Instrumente financiare: Recunoa~tere ~i evaluare. Cerintele din IFRS 9 reprezinta o
modificare semnificativa fata de IAS 39. Noul standard aduce modificari fundamentale la contabilizarea
activelor financiare ~i la anumite aspecte ale contabilizarii datoriilor financiare.
Principalele modificari aduse politicilor contabile ale Bancii rezultate din adoptarea IFRS 9 sunt
prezentate pe scurt mai jos. Impactul complet al adoptarii standardului este prezentat in Nota 30.

Clasificarea activelor financiare $i datoriilor financiare
IFRS 9 contine trei categorii principale de clasificare pentru activele financiare: evaluate la cost ::in:M'l-l'Wh:at
evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global ("FVOCI") ~i evaluate la fH~~jrn~
prin profit sau pierdere (''FVTPL"). Clasificarea IFRS 9 se bazeaza, in general, pe mod
care este gestionat un activ financiar ~i fluxurile sale de numerar contractuale.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

I.

Modificari ale politicilor contabile (continuare)

a.

IFRS 9 lnstrumente financiare (continuare)

Standardul elimina categoriile anterioare ale IAS 39 de active pastrate pana la scadenta, credite $i creante
$i active disponibile pentru vanzare.
Pentru o explicatie a modului In care Banca clasifica activele financiare conform IFRS 9, a se vedea
Nota 30.
IFRS 9 mentine in mare masura cerintele existente din IAS 39 pentru clasificarea datoriilor financiare.
Cu toate acestea, de$i, conform IAS 39, toate modificarile valoriijuste a pasivelor desemnate in optiunea
de evaluare la valoarea justa au fost recunoscute in profit sau pierdere, in conformitate cu IFRS 9,
modificarile valoriijuste sunt in general prezentate dupa cum urmeaza:
valoarea modificarii valorii juste care este imputabila modificarilor riscului de credit al pasivului
este prezentata In alte elemente ale rezultatului global ("OCI"); $i
restul valorii modificarii valoriijuste este prezentata in profit sau pierdere.
Pentru o explicatie a modului in care Banca clasifica datoriile financiare conform IFRS 9, a se vedea
Nota 3.2.

Deprecierea activelor financiare
IFRS 9 inlocuie$te modelul "pierderi intamplate" din IAS 39 cu modelul "pierderi de credit a$teptate".
Noul model de depreciere se aplica, de asemenea, anumitor contracte de garantie financiara $i
angajamente de creditare, dar nu $i investitiilor in instrumente de capitaluri proprii.

in conformitate cu IFRS 9, pierderile din credite sunt recunoscute mai devreme decat in conformitate cu
IAS 39. Pentru o explicatie a modului in care Banca aplica cerintele privind deprecierea in baza IFRS 9, a
se vedea Nota 3.2.

Tranzitia
Regulile de tranzitie din IFRS 9 nu necesita o aplicare retroactiva in perioadelor anterioare; In consecinta,
efectul initial de adoptare se reflecta in soldul initial al capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar
2018. Banca a decis sa nu retrateze informatiile comparative pentru perioadele anterioare cu privire la
cerintele de clasificare $i evaluare (inclusiv depreciere). Diferentele dintre valorile contabile ale activelor
financiare $i pasivelor financiare rezultate din adoptarea IFRS 9 sunt recunoscute in rezultatul reportat la
1 ianuarie 2018. tu consecinta, informatiile prezentate pentru anul 2017 nu reflecta, In general, cerintele
IFRS 9, ci mai degraba pe cele ale IAS 39.
Evaluarile au fost fa.cute pe baza faptelor $i circumstantelor existente la data aplicarii initt'filiQJ\T u~m::i~ :
prive$te determinarea modelului de afaceri in care este detinut un activ financiar.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

I.

Modificari ale politicilor contabile (continuare)

b.

IFRS 15 -Venituri din contracte cu clien1ii

IFRS 15 stabile~te un cadru cuprinziitor pentru a determina dacii, cat ~i cand sunt recunoscute veniturile.
Acesta a inlocuit IAS 18 Venituri, IAS 11 Contracte de constructii ~i interpretiirile aferente.
Banca a aplicat initial IFRS 15 la 1 ianuarie 2018 retrospectiv, in conformitate cu IAS 8, farii a aplica
simplificiirile practice. Momentul recunoa~terii sau valoarea veniturilor din speze ~i comisioane ale Bancii
din contractele incheiate cu clientii nu a fast afectatii de adoptarea IFRS 15.

c.

Imobilizari corporale

in timpul anului 2018, Banca ~i-a modificat politica sa contabilii privind evaluarea ulterioarii recunoa~terii
initiale a cliidirilor ~i terenurilor, trecind de la modelul bazat pe cost la modelul de reevaluare. Conducerea
ia in considerare faptul ca aceastii politicii oferii informatii credibile ~i mai relevante, deoarece este bazatii
pe valori actualizate ~i este aliniatii cu politica Grupului Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia). Modificiirile au
avut ca baza rapoartele evaluatorilor independenti, iar evaluiirile au fast efectuate inaintea implementiirii
acestor modificiiri. Politicile au fast aplicate prospectiv ~i nu au efect asupra anilor anteriori.
Efectul asupra anului curent este prezentat in tabelul de maijos:

Terenuri ~i
cladiri
Valoarea de bilant neta la 31 Decembrie
2017
Cheltuieli privind amortizarea
Venit din amortizarea prospectiva pentru anul
2018 (baza veche)
Cheltuieli cu amortizarea privind imobilizarile
corporale pentru anul 2018 (noua baza)
Aditii
Rezerva din reevaluarea imobiliziirilor corporale
apiirutii in anul 2018
Cheltuieli privind deprecierea imobilizarilor
corporale pentru anul 2018
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334,566,095
(8,351,781)

Active in
curs de
executie

365,528

Total

334,931,623
(8,351,781)
1,755,422

1,755,422
(6,596,359)
477,671

11,930,492

(6,596,359)
12,408,163

20,653,882

275,142

20,929,024

(136,757,037)

(136,757,037)
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3

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile

3.1

Tranzactii in moneda straine

Operatiunile exprimate in moneda straina sunt convertite in moneda functionala la cursul de schimb de
la data tranzactiei. Veniturile §i pierderile aferente acestor tranzactii §i cele de la reevaluarea activelor §i
datoriilor monetare denominate in valuta straina sunt recunoscute in situatia rezultatului global.
Mi§carea in valoarea justa a titlurilor clasificate ca disponibile pentru vanzare sunt analizate intre
diferentele de conversie rezultate din schimbarile costului amortizat al titlului §i alte schimbari in valoarea
contabila a titlului.
Diferentele de conversie aferente schimbarilor in costul amortizat sunt recunoscute in contul de profit sau
pierdere §i alte schimbari in valoarea contabila sunt recunoscute in capital.
Elementele nemonetare evaluate la cost istoric, exprimate in valuta sunt convertite la rata de schimb din
data recunoa§terii initiale.
Operatiunile exprimate in moneda straina sunt convertite in moneda functionala la cursul de schimb de
la data tranzactiei. Ratele de schimb ale MDL, de la sfar§it de an, precum §i cele medii pentru anii 2018 §i
2017 fata de EUR §i USD au fost urmatoarele:
2018

Ratele de schimb la 31 decembrie
Ratele medii de schimb
3.2

2017

USD

EUR

USD

EUR

17.1427
16.8031

19.5212
19.8442

17.1002
18.4902

20.4099
20.8282

Active ~i datorii financiare

Un activfinanciar este reprezentat de orice activ care reprezinta:

a. numerar;
b. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati;
c. un drept contractual de a primi numerar/ un alt activ financiar de la o alta entitate sau de a de a
schimba active financiare sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential
favorabile Bancii;
d. un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii ale
entitatii §i este un instrument nederivat pentru care entitatea este sau poate fl obligata sa
primeasca un numar variabil din propriile instrumente de capitaluri proprii sau un instrument
derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar sau
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

0 datorie financiara este orice datorie care reprezinta:

a. o obligatie contractuala:
(i) de a livra numerar sau un alt activ financiar unei alte entitati; sau
(ii) de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o alta entitate in conditii care sunt
potential nefavorabile entitatii; sau
b. un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii ale
entitatii §i este:
(i)
un instrument nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa livreze un numar
variabil din propriile instrumente de capitaluri proprii; sau
(ii) un instrument derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decat prin schimbul unei sume
fixe de numerar sau al unui alt activ financiar cu un numar fix din propriile instrumente de
capitaluri proprii ale entitatii.
Un instrument de capitaluri proprii este reprezentat de orice contract care certifica existenta unui interes
rezidual in activele Bancii dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.
(i)

Recuno~terea $i evaluarea inifiala

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Banca recunoa§te activele §i pasivele financiare in bilantul sau numai atunci cand devine o parte a
prevederilor contractuale ale instrumentului.
Banca recunoa§te initial creditele §i avansurile, depozitele, imprumuturile primite la valoarea justa, la
data la care acestea sunt initiate. Tranzactiile normale cu instrumente de datorie §i instrumente de
capitaluri proprii sunt contabilizate Ia data transferului (data decontarii). Toate celelalte active §i pasive
financiare sunt recunoscute initial la data tranzactiei la care Banca devine parte la dispozitiile contractuale
ale instrumentului, la valoarea justa minus costurile de tranzactie care pot fi atribuite direct achizitiei sau
emisiunii.
La recunoa§terea initiala, Banca trebuie sa evalueze un activ financiar sau o datorie financiara la valoarea
sajusta plus sau minus, in cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare care nu este la valoarea
justa prin profit sau pierdere, costurile tranzactiei care sunt direct atribuibile achizitiei sau emisiunii
activului financiar sau datoriei financiare.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(i)

Recuno~terea $i evaluarea iniµala ( continuare)

Exceptie de la regula reprezinta creantele comerciale care sunt evaluate la pretul tranzactiei acestora
(conform definitiei din IFRS 15) atunci cand creanta comerciala nu contine o componenta de finantare
semnificativa 1n conformitate cu IFRS 15.

Tabelul urmator rezuma regulile de recunoa~tere iniµala:
Categoria
Active financiare masurate la valoarea justa prin
profit sau pierdere
Active financiare masurate la cost amortizat
Active financiare masurate la valoareajusta prin
alte elemente ale rezultatului global
Datorii financiare masurate la cost amortizat
Datorii financiare masurate la valoarea justa prin
profit sau pierdere

Recunoa~terea iniµala
Valoarea iusta fara a include costul tranzactiei
Valoareajusta + costurile tranzactiei direct
atribuibile achizitiei activului financiar
Valoareajusta + costul tranzactiei direct
atribuibile emisiei datoriei financiare
Valoareaiusta fara a include costul tranzactiei

Politica aplicabila znainte de 1 ianuarie 2018

Banca recunoa§te initial creditele §i creantele, depozitele §i imprumuturile la data la care sunt initiate.
Toate celelalte active si datorii financiare sunt recunoscute initial la data tranzactionarii la care Banca a
devenit parte la prevederile contractuale ale instrumentului financiar.
Un activ sau o datorie financiara sunt evaluate initial la valoare justa plus, in cazul elementelor care nu
sunt evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, costurile de tranzactionare care sunt
direct atribuibile achizitiei sau emisiunii.
(ii)

Evaluarea ulterioara a activelor §i datoriilor financiare

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Dupa recunoa§terea initiala, Banca evalueaza un activ financiar la:
a) costul amortizat;
b) valoareajusta prin alte elemente ale rezultatului global; sau
c) valoareajusta prin profit sau pierdere.
Dupa recunoa§terea initiala, Banca evalueaza o datorie financiara la:
a) costul amortizat; sau
b) valoareajusta prin profit sau pierdere.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(ii)

Evaluarea ulterioara a activelor §i datoriilorfi.nanciare ( continuare)

Evaluarea la cost amortizat a activelor §i datoriilor financiare

Banca evalueaza creditele §i creantele (conturile curente §i depozitele la alte banci, inclusiv la Banca
Nationala a Moldovei, creditele acordate clientelei §i alte creante comerciale) §i datoriile financiare
(depozitele §i conturile curente ale altar banci §i ale clientelei nebancare, imprumuturile contractate §i
alte datorii comerciale) la cost amortizat.
Costul amortizat al unui activ sau obligatii financiare reprezinta valoarea la care activul financiar sau
datoria financiara este evaluat(a) la recunoa§terea initiala minus rambursarile de principal, plus sau
minus amortizarea cumulata utilizand metoda dobanzii efective pentru fiecare diferenta dintre valoarea
initiala §i valoarea la scadenta §i, pentru activele financiare, modificata pentru orice ajustare pentru
pierderi.
Metoda dobanzii efective este o metoda de calcul al costului amortizat al unui activ financiar sau al unei
datorii financiare (sau al unui grup de active financiare sau datorii financiare) §i de alocare a veniturilor
din dobanzi sau a cheltuielilor cu dobanzile in perioada relevanta.
Rata dobanzii efective reprezinta rata care actualizeaza exact platile sau incasarile viitoare in numerar
estimate pe durata de viata preconizata a activului financiar sau a datoriei financiare la valoarea contabila
bruta a unui activ financiar sau la costul amortizat al unei datorii financiare. La calcularea ratei dobanzii
efective, Banca estimeaza fluxurile de trezorerie preconizate luand in considerare toate conditiile
contractuale ale instrumentului financiar (de exemplu, plata in avans, prelungirea, optiunile call §i alte
optiuni similare), dar nu ia in calcul pierderile din creditare preconizate. Calculul include toate
comisioanele §i punctele platite sau incasate de partile participante la contract care fac parte integranta
din rata dobanzii efective, costurile tranzactiei §i toate celelalte prime sau reduceri.
Conducerea Bancii considera ca nu este posibila estimarea credibila a fluxurilor de trezorerie sau a
duratelor de viata preconizate ale instrumentelor financiare §i, prin urmare utilizeaza fluxurile de
trezorerie contractuale pe intreaga durata contractuala a instrumentelor financiare pentru calculul
dobanzii efective §i a costului amortizat.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(ii)

Evaluarea ulterioarii a activelor $i datoriilor financiare ( continuare)

Politica aplicabila znainte de 1 ianuarie 2018
Evaluarea la cost amortizat a activelor §i datoriilor financiare

Costul amortizat al unui activ sau datorie financiara reprezinta valoarea la care activul sau datoria
financiara este evaluata la recunoa§terea initiala, mai putin platile de principal, plus sau minus
amortizarea cumulata folosind metoda ratei efective a dobanzii pentru diferentele dintre valoarea
recunoscuta initial si valoarea la data maturitatii, mai putin ajustarile pentru depreciere.
Creditele §i creantele, cat §i investitiile detinute pana la scadenta sunt evaluate la cost amortizat folosind
metoda ratei efective.
Evaluarea la valoareajusta

Valoarea justa reprezinta valoarea pentru care un activ poate fi schimbat sau o datorie stinsa intre pa.qi
aflate in cuno§tinta de cauza §i care doresc sa realizeze tranzactia in conditii normale §i curente de piata.
Valoarea justa a activelor §i datoriilor financiare care sunt tranzactionate pe piete active se bazeaza pe
preturile cotate pe piata sau pe preturi cotate de dealeri ale instrumentelor financiare tranzactionate pe
piete active. Piata este considerata a fi activa cand cotatiile de pret sunt disponibile imediat §i constant,
reprezentand tranzactii actuale §i regulate ce au loc in conditii normale de piata.

in cazul in care pentru instrumentele financiare piata este inactiva, Banca stabile§te valoarea justa
folosind diverse tehnici de evaluare. Tehnicile de evaluare cuprind tranzactii recente ce au avut loc in
conditii normale de piata (cand acestea sunt disponibile), referiri la valorijuste ale altor instrumente care
sunt substantial similare, analize de fluxuri viitoare de numerar §i modele de pret pentru optiuni. Metoda
aleasa de evaluare trebuie sa ia in considerare in cea mai mare masura posibila informatiile disponibile
din piata, sa se bazeze cat mai putin pe estimarile Bancii, sa inglobeze toti factorii pe care participantii din
piata ii iau in considerare in stabilirea preturilor §i sa fie consistenta cu metodologiile economice acceptate
in vederea stabilirii preturilor instrumentelor financiare. Datele pe care se bazeaza tehnicile de evaluare
trebuie sa reprezinte in mod rezonabil a§teptarile pietei §i sa masoare factorii risc-beneficiu intrinseci
instrumentului financiar evaluat.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active 11i datorii financiare (continuare)

(ii)

Evaluarea ulterioarii a activelor $i datoriilor financiare ( continuare)

Cea mai buna estimare a valorii juste a instrumentelor financiare la recunoa§terea initiala este pretul
tranzactiei, adica valoarea justa a consideratiei date sau primite, in afara de cazul in care valoarea justa a
instrumentului financiar este evidentiata prin comparatie cu alte tranzactii libere de instrumente
financiare similare observabile in piata sau bazate pe tehnici de evaluare ale caror variabile includ doar
informatii observabile din piata.

in cazul in care valoarea justa nu poate fi estimata in mod credibil, participatiile pentru care nu exista un
pret de piata cotat pe o piata activa sunt evaluate la cost §i sunt testate periodic pentru depreciere.
Activele financiare disponibile pentru vanzare §i activele financiare evaluate la valoarea justa prin contul
de profit sau pierdere sunt evaluate ulterior la valoarea justa. Ca§tigurile §i pierderile din modificarea
valoriijuste a categoriei de active financiare la valoareajusta prin contul de profit sau pierdere sunt incluse
in situatia rezultatului global in perioada in care acestea apar. Ca§tigurile ~i pierderile din modificarea
valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare sunt recunoscute direct in alte elemente ale
rezultatului global, pana in momentul derecunoa§terii or deprecierii activului. in aceste cazuri, ca§tigurile
sau pierderile recunoscute anterior in alte elemente ale rezultatului global sunt recunoscute in contul de
profit sau pierdere.
Cu toate acestea, dobanda calculata prin metoda dobanzii efective §i veniturile §i pierderile din conversia
valutara aferente activelor clasificate ca disponibile pentru vanzare sunt reflectate in contul de profit sau
pierdere. Dividendele aferente participatiilor disponibile pentru vanzare sunt recunoscute in contul de
profit sau pierdere, in momentul in care este stabilit dreptul de incasare.
(iii)

Clasificarea activelor $i datoriilor financiare

Politico. aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Banca clasifica activele financiare drept evaluate ulterior fie la costul amortizat, fie la valoarea justa prin
alte elemente ale rezultatului global, fie la valoarea justa prin profit sau pierdere pe baza celor doua de
maijos:
a. modelul de afaceri al entitatii pentru gestionarea activelor financiare §i
b. caracteristicile fluxului de trezorerie contractual al activului financiar

a.

active financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale §i

16 din 115

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(foate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
3

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(iii)

Clasifi.carea activelor §i datoriilor financiare ( continuare)

b. termenele contractuale ale 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 trebuie evaluat la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global daca sunt
indeplinite ambele conditii de mai jos:
a. activul financiar este detinut in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este indeplinit atat
prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cat $i prin vanzarea activelor financiare $i
b. termenele contractuale ale activului financiar genereaza, la anumite date, fluxuri de trezorerie
care sunt exclusiv plati ale principalului $i ale dobanzii aferente valorii principalului datorat.
Un activ financiar trebuie evaluat la valoareajusta prin profit sau pierdere, cu exceptia cazului in care este
evaluat la costul amortizat sau la valoareajusta prin alte elemente ale rezultatului global. Cu toate acestea,
Banca poate face o alegere irevocabila la recunoa$terea initiala pentru anumite investitii in instrumente
de capitaluri proprii care ar fl altfel evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere pentru a prezenta
modificarile ulterioare in valoarea justa in alte elemente ale rezultatului global.
Principalul este valoarea justa a activului financiar la recunoa$terea initiala.
Dobanda consta in contravaloarea valorii-timp a banilor pentru riscul de credit asociat valorii
principalului datorat intr-o anumita perioada de timp $i pentru alte riscuri §i costuri de baza aferente
imprumutului, precum §i o marja a profitului.
Banca clasifica toate datoriile financiare drept evaluate ulterior la costul amortizat, cu exceptia:
a . datoriilor financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere. Astfel de datorii, inclusiv
instrumentele derivate care sunt datorii, trebuie evaluate ulterior la valoarea justa;
b. datoriilor financiare care apar atunci cand un transfer al unui activ financiar nu indepline$te
conditiile pentru a fi derecunoscut sau este contabilizat utilizand abordarea implicarii continue;
c. contractelor de garantie financiara. Dupa recunoa§terea initiala, Banca ca emitent a unui astfel de
contract trebuie evalueza ulterior la cea mai mare valoare dintre:
i) valoarea ajustarii pentru pierderi §i
ii) valoarea recunoscuta initial minus, acolo unde este cazul, valoarea cumulata a venitului
recunoscut in conformitate cu principiile din IFRS 15.
d. angajamentelor pentru furnizarea unui 1mprumut la o rata a dobanzii sub valoarea pietei. Banca
ca emitent unui astfel de angajament il evalueza ulterior la cea mai mare valoare dintre:
i) valoarea ajustarii pentru pierderi §i
ii)
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POLITI CI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(iii)

Clasificarea activelor ~i datoriilor financiare ( continuare)

e. compensatiei contingente recunoscute de Banca in calitate de doban~itor intr-o combinare de

intreprinderi pentru care se aplica IFRS 3. 0 astfel de compensatie contingenta trebuie evaluata
ulterior la valoarea justa cu schimbarile recunoscute in profit sau pierdere.
Banca poate, la recunoa§terea initiala, sa desemneze in mod irevocabil o datorie financiara drept evaluata
la valoarea justa prin profit sau pierdere atunci cand un contract-hibrid cuprinde unul sau mai multe
instrumente derivate incorporate, iar instrumentul-gazda nu este un activ care intra sub incidenta
prezentului standard, sau atunci cand aceasta actiune genereaza informatii mai relevante, deoarece fie:
a. elimina sau reduce semnificativ o inconsecventa de evaluare sau recunoa§tere (numitii uneori ,,o

necorelare contabila") care altfel ar rezulta din evaluarea activelor sau datoriilor sau din
recunoa§terea ca§tigurilor §i pierderilor aferente acestora pe haze diferite; fie
b. un grup de datorii financiare sau de active financiare §i datorii financiare este gestionat §i
performanta sa este evaluata pe baza valoriijuste, in conformitate cu o strategie documentata de
gestionare a riscului sau de investitii, iar informatiile despre grup sunt furnizate pe plan intern pe
acea baza catre personalul-cheie din conducerea entitatii (conform definitiei din IAS 24
Prezentarea informatiilor privind paqile afiliate).

Politica aplicabila inainte de 1 ianuarie 2018
Activefinanciare
Banca clasifica activele sale financiare in urmatoarele categorii: active financiare la valoarea justii prin
contul de profit sau pierdere, credite §i creante, investitii pastrate pana la scadenta §i active financiare
disponibile pentru vanzare. Conducerea Biincii determina clasificarea investitiilor la recunoa§terea
initiala a acestora.

(a)

Active financiare la ualoareajusta prin contul de profit sau pierdere

Aceasta categorie are doua subcategorii: active financiare detinute pentru tranzactionare, §i cele
desemnate la valoare justa prin contul de profit sau pierdere la recunoa§terea initiala.
Un activ financiar este recunoscut ca detinut pentru tranzactionare daca este achizitionat cu scopul
principal de a fi vandut sau rascumparat fotr-un viitor apropiat sau daca face parte dintr-un portofoliu de
actuala de prelevare de beneficii pe termen scurt. Instrumentele derivate sunt de asemenea
detinute pentru tranzactionare, cu exceptia cazurilor cand sunt desemnate ca instrument qj
riscului. Banca nu folose§te instrumente derivate.
f
a,
Cl)
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(iii)

Clasificarea activelor ~i datoriilor financiare ( continuare)

Activele §i datoriile financiare sunt desemnate la valoareajusta reflectate prin contul de profit sau pierdere
in cazurile in care:
•

•

•

Desemnarea lor reduce inconsistentele de evaluare care ar fi rezultat daca derivatele corespunzatoare
ar fi fast tratate ca detinute pentru tranzactionare §i instrumentele financiare de baza ar fi fost
evaluate la costul amortizat, cum ar fi creditele §i avansurile acordate clientilor sau bancilor §i
obligatiunile emise;
Anumite investitii, cum ar fi titlurile de participare, care sunt administrate §i evaluate la valoare
justa, in conformitate cu o procedura documentata de adrninistrare a riscurilor sau cu o strategie de
investitii §i raportate Conducerii Bancii sub aceasta forma, sunt desemnate la valoarea justa prin
contul de profit sau pierdere; §i
Instrumentele financiare, precum datoriile financiare care cuprind unul sau rnai rnulte instrurnente
derivate incorporate, ce modifica semnificativ fluxul de numerar, sunt desemnate la valoarea justa
prin contul de profit sau pierdere.

in perioada de raportare Banca nu a detinut active financiare la valoarea justa reflectate prin contul de
profit sau pierdere.
(b)

Credite §i creante

Creditele §i creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate
pe o piata activa, altele decat: (a) acelea pe care entitatea intentioneaza sa le vanda irnediat sau intr-un
terrnen scurt, care sunt clasificate ca detinute pentru tranzactionare §i acelea pe care entitatea le
desemneaza la recunoa§terea initiala la valoareajusta prin contul de profit sau pierdere; (b) acelea pe care
entitatea le desemneaza la recunoa§terea initiala ca disponibile pentru vanzare; sau (c) acelea pentru care
detinatorul nu o sa i§i poata recupera o parte substantiala a investitiilor sale initiale, din alte cauze decat
deteriorarea creditului.

(c)

Investipi depnute pana la scadenta

Investitiile detinute pana la scadenta sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile §i

raportare Banca nu a inregistrat investitii detinute pana la scadenta.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(iii)

Clasificarea activelor ~i datoriilor financiare ( continuare)

(d)

Active financiare disponibile pentru vanzare

Activele financiare disponibile pentru vanzare sunt acele active care sunt desemnate ca disponibile pentru
vanzare sau care nu sunt clasificate ca credite §i creante, investitii detinute pana la scadenta, sau active
financiare la valoareajusta prin contul de profit sau pierdere.
Activele financiare disponibile pentru vanzare includ titluri de stat, titluri de participare §i alte titluri care
nu sunt desemnate investitii detinute pana la scadenta sau active financiare la valoarea justa prin contul
de profit sau pierdere.
Datoriifinanciare
Banca clasifica datoriile financiare ca alte datorii, care sunt evaluate la cost amortizat.
(iv)

Reclasificarea activelor ~i datoriilor financiare

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018
in cazul cand Banca i§i modifica modelul de afaceri pentru gestionarea activelor sale financiare, toate
activele financiare afectate sunt reclasificate. Se estimeaza ca astfel de modificari var fl foarte rare. Astfel
de modificari sunt determinate de catre conducerea superioara a entitatii ca urmare a modificarilor
externe sau interne §i trebuie sa fie semnificative pentru operatiunile entitatii §i demonstrabile partilor
externe. in consecinta, o modificare a modelului de afaceri al unei entitati va avea loc doar daca o entitate
fie incepe, fie inceteaza o activitate care este semnificativa pentru operatiunile sale.
0 modificare a obiectivului modelului de afaceri al entitatii trebuie realizata inainte de data reclasificarii,
aplicand reclasificarea in mod prospectiv de la data reclasificarii. in cazul reclasificarilor, Banca nu
retrateza ca§tigurile, pierderile (inclusiv ca§tiguri sau pierderi din depreciere) sau dobanzile recunoscute
anterior. Banca nu reclasifica datoriile financiare.
Politica aplicabila inainte de 1 ianuarie 2018
Ulterior recunoa~terii initiale Banca poate reclasifica un activ financiar dintr-o categorie in alta. Cu toate
acestea, reclasificarile dintr-o categorie in alta sunt posibile numai daca sunt indeplinite anumite criterii,
iar in unele situatii reclasificarile nu pot fi permise deloc.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(v) Derecunow,terea
Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018
Derecunoa§terea actiuelor financiare

Banca derecunoa§te un activ financiar (sau o parte a unui activ financiar sau un grup de active financiare
similare, denumite in continuare ,,activ financiar") cand drepturile contractuale la fluxurile de mijloace
bane§ti ale activului expira sau in momentul in care transfera activul financiar iar transferul se califica
pentru derecunoa§tere.
Banca transfera un activ financiar atunci §i numai atunci cand fie:
a.

b.

transfera drepturile contractuale de incasare a fluxurilor de trezorerie ale activului; sau
retine drepturile contractuale de incasare a fluxurilor de trezorerie ale activului dar i§i asuma o
obligatie contractuala de a plati fluxurile de numerar unuia sau mai multor destinatari in cadrul
unei tranzactii care indepline§te urmatoarele conditii:
1.
Banca nu are nici o obligatie de a plati sume eventualilor destinatari, cu exceptia cazului in
care ea incaseaza sume echivalente de pe urma activului original;
ii. Bancii i se interzice prin conditiile din contractul de transfer sa vanda sau sa puna gaj pe
activul original din alte motive decat garantarea obligatiei de a le plati eventualilor
destinatari fluxurile de trezorerie.
iii. Banca are obligatia de a remite orice fluxuri de trezorerie pe care le incaseaza in numele
eventualilor destinatari fara intarzieri semnificative. in plus, Banca nu are dreptul de a
reinvesti aceste fluxuri de trezorerie, cu exceptia cazului in care investitiile sunt :fa.cute in
numerar sau in echivalente de numerar in timpul scurtei perioade de decontare de la data
incasarii §i pana la data la care trebuie :facuta plata catre eventualii parteneri, iar dobanda
obtinuta de pe urma unor astfel de investitii este transmisa eventualilor destinatari.

fo cazul unui transfer al unui activ financiar, Banca evalueaza masura in care a retinut sau a transferat
riscurile §i beneficiile aferente detinerii activului.
Daca Banca transfera substantial toate riscurile §i beneficiile aferente detinerii activului, Banca
derecunoa§te activul financiar §i recunoa§te separat ca active sau datorii orice drepturi §i obligatii create
sau retinute in cadrul transferului.
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II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(v)

Derecuno~terea (continuare)

Banca incheie tranzactii in care transfera activele recunoscute in bilantul contabil, dar pastreaza a tat toate
riscurile §i cat drepturile asupra beneficiilor aferente activelor transferate, sau o parte din ele. fo cazul in
care sunt pastrate toate sau o parte semnificativa din riscurile ~i drepturile asupra beneficiilor, activele
transferate nu sunt derecunoscute din bilantul contabil. Transferurile de active cu pastrarea tuturor sau a
unei parti semnificative de riscuri §i drepturi asupra beneficiilor, includ, de exemplu, tranzactiile de
rascumparare. Hartiile de valoare vandute in cadrul aranjamentelor de vanzare - rascumparare sunt
derecunoscute in bilantul contabil §i creantele corespunzatoare de la cumparator pentru plata sunt
recunoscute din data la care Banca transfera activele. Banca utilizeaza metoda identificarii specifice
pentru a determina ca§tigul sau pierderea la derecunoa§tere.
Daca Banca retine substantial toate riscurile §i beneficiile aferente detinerii activului, Banca continua sa
recunoasca activul financiar.
Daca Banca nici nu retine ~i nici nu transfera substantial toate riscurile ~i beneficiile aferente detinerii
activului, Banca va determina masura in care retine controlul asupra activului financiar.
Retinerea controlului asupra activului transferat depinde de capacitatea partii careia i s-a transferat
activul de a vinde acest activ. Daca terta parte careia i s-a transferat activul are capacitatea practica de a
vinde activul §i poate sa i§i exercite aceasta capacitate unilateral §i fara a avea nevoie sa impuna restrictii
suplimentare asupra transferului, Banca nu a pastrat controlul. fo toate celelalte cazuri, Banca a pastrat
controlul.
Daca Banca nu retine controlul, Banca derecunoa~te activul financiar §i recunoa~te separat ca active sau
datorii orice drepturi §i obligatii create sau retinute in cadrul transferului.
Daca Banca retine controlul, Banca continua sa recunoasca activul financiar in masura in care continua
sa se implice in acel activ. Masura in care Banca continua sa se implice in activul transferat este masura
in care ea se expune la modificarile valorii activului transferat. De exemplu, atunci cand continuarea
implicarii Bancii ia forma garantarii activului transferat, masura in care Banca continua sa se implice este
valoarea mai mica dintre (i) valoarea activului §i (ii) valoarea maxima a contravalorii primite pe care
Banca ar putea sa fie nevoita sa o ramburseze (,,valoarea garantiei").
Atunci cand Banca continua sa recunoasca un activ in masura implicarii sale continue in activul respectiv,
va recunoa§te §i o datorie aferenta.
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II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(v)

Derecuno~terea (continuare)

Derecunoa§terea datori.ilor financiare

Banca derecunoa§te o datorie financiara (sau o parte a unei datorii financiare) din situatia pozitiei
financiare atunci cand §i numai atunci cand ea este lichidata - adica atunci cand obligatia specificata in
contract este stinsa sau anulata sau expira.
0 modificare substantiala a conditiilor unei datorii financiare existente sau a unei parti a acesteia
(indiferent ca se poate sau nu atribui dificultatilor financiare in care se afla debitorul) este contabilizata
drept o lichidare a datoriei financiare initiale §i o recunoa§tere a unei datorii financiare noi.
Conditiile unei datorii financiare sunt modificate substanµal daca valoarea prezenta a fluxurilor de
numerar conform noilor conditii (inclusiv orice comisioane platite, nete de orice comisioane primite)
difera cu eel putin 10% de valoarea prezenta a fluxurilor de numerar ramase conform instrumentului
initial, ambele calculate utilizand rata de dobanda efectiva a instrumentului initial determinata inainte de
modificare.
Banca recunoa§te in profit sau pierdere orice diferenta dintre valoarea contabila a unei datorii financiare
(sau a unei parti dintr-o datorie financiara) lichidate sau transferate unei alte parti §i contravaloarea
platita, inclusiv orice alte active decat cele in numerar transferate sau datorii asumate.

Yu situatia in care Banca rascumpara o parte a unei datorii financiare, ea aloca valoarea contabila
anterioara a datoriei financiare intre partea care continua sa fie recunoscuta §i partea care este
derecunoscuta pe baza valorilor juste relative ale acelor parti la data rascumpararii.
Politica aplicabila inainte de 1 ianuari.e 2018

Banca derecunoa§te un activ financiar atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din acel activ
financiar expira sau atunci cand transfera drepturile de a primi fluxurile de numerar contractuale aferente
acelui activ financiar intr-o tranzactie in care a transferat In mod semnificativ toate riscurile si beneficiile
dreptului de proprietate. La derecunoa§terea unui activ financiar, diferenta dintre valoarea contabila a
activului (sau valoarea contabila alocata partii din activ ce va fi transferata) §i valoarea primita in schimb
(incluzand orice activ nou obtinut mai putin datoriile asumate) este recunoscuta in contul de profit sau
pierdere. !n plus, orice ca§tig sau pierdere cumulata care a fost recunoscuta in alte elemente ale
rezultatului global este recunoscuta in contul de profit sau pierdere.
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II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active şi datorii financiare (continuare)

(v)

Derecunoaşterea (continuare)

Banca participă în acorduri de vânzare şi răscumpărare (REPO) în cadrul cărora transferă active
financiare recunoscute în situaţia poziţiei financiare, dar menţine toate sau substanţial toate riscurile şi
beneficiile privind activele transferate. În acest caz, activele transferate nu sunt derecunoscute.
Banca derecunoaşte o datorie financiară atunci când obligaţiile contractuale sunt anulate sau au expirat.
(vi)

Compensarea

Activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar suma netă este înregistrată în situaţia poziţiei
financiare numai atunci când Banca are un drept legal executabil de a compensa sumele recunoscute şi
intenţionează să deconteze pe o bază netă sau să realizeze activul şi să deconteze simultan datoria.
Veniturile şi cheltuielile sunt prezentate pe bază netă numai atunci când este permis de standardele
contabile, sau pentru câştigurile şi pierderile rezultate dintr-un grup de tranzacţii similare.
(vii) Evaluarea la valoareajustă

Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau pentru a transfera o datorie
într-o tranzacţie normală între participanţii la piaţa principala sau, în lipsa acesteia, cea mai avantajoasă
piaţă la care Banca are acces la data evaluării.
Atunci când este disponibil, Banca evaluează valoarea justă a unui instrument utilizând preţul cotat pe o
piaţă activă pentru acel instrument. O piaţă este considerată ca fiind activă dacă tranzacţiile pentru activ
sau pasiv au loc cu o frecvenţă şi într-un volum suficient pentru a furniza informaţii de stabilire a
preţurilor în mod continuu.
Dacă nu există un preţ cotat pe o piaţă activă, atunci Banca foloseşte tehnici de evaluare care maximizează
utilizarea intrărilor observabile relevante şi minimizează utilizarea intrărilor neobservabile. Tehnica de
evaluare aleasă include toţi factorii pe care participanţii la piaţă le-ar lua în considerare la stabilirea
preţului unei tranzacţii.
Cea mai bună dovadă a valorii juste a unui instrument financiar la recunoaşterea iniţială este, în mod
normal, preţul tranzacţiei - adică valoarea justă a contravalorii acordate sau primite. În cazul în care Banca
stabile~te ca valoarea justa la recunoa~terea initiala difera de pretul tranzactiei, iar valoarea ·UR'~vrTl""-"'"
evidentiata nici de un pret cotat pe o piata activa pentru un activ sau datorie identic/a,
· \t'U 1
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POLITI CI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(vii) Evaluarea la valoareajusta (continuare)
initiala ~i pretul tranzactiei. Ulterior, aceasta diferenta este recunoscuta in profit sau pierdere pe o baza
adecvata pe durata de viata a instrumentului, dar nu mai tarziu de momentul in care evaluarea este in
totalitate sustinuta de date de piata observabile sau tranzactia este inchisa.

(viii) Identificarea ~i evaluarea deprecierii activelorfinanciare
Politico. aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Banca recunoa~te o ajustare pentru pierderi pentru pierderile din creditare preconizate aferente unui activ
financiar care este evaluat la cost amortizat sau evaluat la valoareajusta prin alte elemente ale rezultatului
global, o creanta care decurge dintr-un contract de leasing, un activ aferent contractului sau un
angajament de creditare §i un contract de garantie financiara.
La fiecare data de raportare, Banca evalueaza ajustarea pentru pierderi aferenta unui instrument financiar
la o valoare egala cu pierderile din creditare preconizate pe toata durata de viata daca riscul de credit
aferent instrumentului financiar respectiv a crescut semnificativ de la recunoa§terea initiala.
Daca insa, la data raportarii, riscul de credit pentru un instrument financiar nu a crescut semnificativ de
la recunoa§terea initiala, Banca evalueaza ajustarea pentru pierderi pentru acel instrument financiar la o
valoare egala cu pierderile din creditare preconizate pe 12 luni.
Banca evalueaza pierderile din creditare preconizate ale unui instrument financiar fotr-un mod care sa
reflecte:
a. valoare impartiala, ponderata prin probabilitati, care este determinata prin evaluarea unei game

de rezultate posibile;

b. valoarea-timp a banilor; ~i
c. informatii rezonabile §ijustificabile care sunt disponibile fiira cost sau efort nejustificat la data de
raportare cu privire la evenimente trecute, conditii curente §i prognoze privind conditiile
economice viitoare.

data recunoa~terii initiale a activului);
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(vii)

Identificarea §i evaluarea deprecierii activelorfinanciare ( continuare)
sa verifice daca a avut loc o cre~tere semnificativa a riscului de credit pentru aceste active intre
data primei recunoa~teri ~i data de raportare, astfel incat acestea sa poata fi alocate corect in cele
trei etape de clasificare prevazute de standard ~i definirea nivelelor de ajustare asociate;
sa recunoasca o pierdere a~teptata pentru intreaga durata reziduala a instrumentului financiar
pentru expunerile clasificate in etapa 2 (cu o cre~tere semnificativa a riscului de credit de la data
recunoa~terii initiale) ~i in etapa 3 (expunerile neperformante).

IFRS 9 prevede aplicarea unui singur model de depreciere pentru toate activele financiare care nu au fost
deja recunoscute la valoarea justa prin contul de profit ~i pierdere. Acest model este considerat in
perspectiva, adica trebuie sa ia in considerare un set larg de informatii, inclusiv informatii despre
evenimente viitoare ~i scenarii macroeconomice. Prin urmare, toate informatiile rezonabile ~i
demonstrabile trebuie sa fie luate in considerare inainte de recunoa~terea deprecierii, inclusiv informatii
prospective, pentru a:
a.
determinarea cre~terii semnificative a riscului de credit pentru cesiunea etapelor (adica pentru a
defini alocarea corecta a expunerilor de credit la etapele 1, 2 ~i 3);
b.
calcularea pierderii de credit a~teptata (ECL) pentru urmatoarele 12 luni (etapa 1) ~i durata de
viata ECL (etapele 2 ~i 3).
Activele financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit ~i pierdere nu sunt supuse unei
deprecieri, deoarece aceasta componenta este inclusa in ajustarea totala a valorii juste recunoscute deja
in profit/ pierderi pentru anul respectiv.

fo cazul in care, in cursul anului precedent, s-a constatat o cre~tere semnificativa a riscului de credit
pentru un activ financiar individual ~i, prin urmare, o depreciere acumulata a fost recunoscuta pentru
intreaga durata de viata ECL, dar cre~terea semnificativa a riscului de credit nu mai exista la data de
rapo1tare curenta, expunerea in cauza trebuie sa fie resetata de la etapa 2 la etapa 1. Prin urmare, ajustarea
asociata nu mai trebuie sa fie echivalenta cu durata de viata a ECL, ci mai degraba cu pierderea a~teptata
pentru urmatoarele 12 luni. La fel ca ajustarea anterioara, inversarea asociata a pierderii din depreciere
trebuie recunoscuta in profit sau pierdere.
Pentru a respecta pe deplin principiul IFRS 9, Banca a decis sa stabileasca pierderea din depreciere pentru
expunerile neperformante (expunerile din Etapa 3), inclusiv un Add-on, estimarea care se bazeaza pe
elemente de perspectiva ~i cre~terea nivelului actual de acoperire pe NPL-uri.
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II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active l?i datorii financiare (continuare)

(vii)

Identificarea ~i evaluarea deprecierii activelorfinanciare ( continuare)

In cadrul procesului de estimare a necesarului de provizioane pentru deprecierea creditelor
neperlormante, Banca determina valoarea recuperabila a creditelor in conformitate cu prevederile
standardului IFRS 9 care sunt incorporate de catre banca intr-un act normativ intern numit "IFRS 9
Methodological Document", detalierile caruia sunt descrise ulterior in Nota 5 "Estimari Cantabile Critice
~i Judecati in aplicarea Politicilor Cantabile". Daca se determina ca nu exista nici o dovada obiectiva de
depreciere pentru un activ financiar evaluat individual, banca include activul intr-un grup de active
financiare care au caracteristici similare ale riscului de credit §i le evalueaza pentru depreciere colectiv
Metodologia pentru estimarea pierderilor din depreciere pentru etapa 3 este aplicata intregului perimetru
neperlormant (atat evaluari colective, cat ~i individual).
Politica aplicabila znainte de 1 ianuarie 2018
La data fiecarei raportari, Banca analizeaza daca exista vreun indiciu obiectiv, potrivit caruia activele

financiare sau un grup de active financiare sunt depreciate. Un activ financiar sau un grup de active
financiare este depreciat §i apar pierderi din depreciere daca §i numai daca exista indicii obiective cu
privire la deprecierea acestora ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente aparute dupa recunoa§terea
initiala a activului ("eveniment generator de pierderi"), iar evenimentul sau evenimentele generatoare de
pierdere au un impact asupra fluxurilor de numerar viitoare ale activului financiar sau asupra grupului de
active financiare care poate fi estimat in mod credibil.
S-ar putea sa nu fie posibil sa se identifice un singur eveniment care sa determine deprecierea.
Deprecierea este posibil sa fi fast cauzata de efectul combinat al mai multor evenimente. Pierderile
a§teptate ca urmare a evenimentelor viitoare, indiferent de cat de probabile sunt, nu sunt recunoscute.
Daca exista indicii obiective ca a avut lac o pierdere din deprecierea activelor financiare, atunci pierderea
este masurata ca diferenta dintre valoarea contabila a activului §i valoarea actualizata a fluxurilor viitoare
de numerar utilizand metoda ratei efective a dobanzii activului financiar (rata efectiva a dobanzii calculata
la momentul recunoa§terii initiale). Daca un activ financiar are o rata variabila a dobanzii, rata de
actualizare pentru evaluarea oricarei pierderi din depreciere este rata variabila curenta a dobanzii,
specificata in contract. Valoarea contabila a activului poate fi diminuata direct sau prin folosirea unui cont
de ajustare pentru depreciere. Cheltuiala cu pierderea din depreciere se recunoa§te in contul de profit sau
pierdere.

pierderi din depreciere se recunoa[;ite in contul de profit sau pierdere.
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II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Active ~i datorii financiare (continuare)

(vii)

Identificarea $i evaluarea deprecierii activelorfinanciare (continuare)

Active evaluate la cost amortizat
Tinand cont de metodologia interna de evaluare a existentei indicilor obiectivi de depreciere, Banca
utilizeaza urmatoarele criterii:
•
Neindeplinirea obligatiei de plata a principalului sau a dobanzii;
•
Dificultatea financiara a debitorului (de exemplu, gradul de indatorare, venit net ca pondere din
vanzari) ~i deteriorarea situatiei financiare;
•
Restructurarea expunerilor datorita deteriorarii situatiei financiare a debitorului;
•
Deservirea nesatisractoare a creditelor conform informatiilor de la Biroul Istoriilor de Credit;
•
Incalcarea clauzelor §i conditiilor creditului;
•
Initierea procedurii de faliment;
•
Deteriorarea pozitiei competitive a debitorului;
•
Deteriorarea valorii gajului; §i
•
Reducerea categoriei de credit sub nivelul gradului investitional.
Conducerea Bancii identifica pentru fiecare portofoliu perioada intre momentul in care pierderea a avut
loc §i momentul in care a fost identificata, aceasta fiind 12 luni.
Initial Banca evalueaza daca exista dovezi obiective privind deprecierea individuala a activelor financiare,
care individual sunt semnificative, §i colectiv sau individual pentru activele financiare care nu sunt
individual semnificative. Daca Banca estimeaza ca nu sunt indici obiectivi de depreciere a unui activ
financiar evaluat separat, indiferent daca este semnificativ sau nu, atunci activul este trecut intr-un grup
de active financiare cu un rise de credit similar, dupa care tot grupul este evaluat colectiv pentru
depreciere. Activele financiare care sunt evaluate individual pentru depreciere §i cele pentru care este
recunoscuta, sau continua a fi recunoscuta, o pierdere din depreciere nu sunt incluse in evaluarea colectiva
a deprecierii. Calcularea valorii prezente a fluxurilor viitoare de numerar a creditelor acoperite cu gaj
reflecta fluxurile de numerar care pot rezulta din executare, mai putin costurile aferente vanzarii,
indiferent cat de probabila ar fi aceasta executare.
Pierderea este determinata ca diferenta dintre valoarea contabila a activului §i valoarea actualizata a
fluxurilor viitoare de numerar estimate (excluzand pierderile viitoare din credit care nu au fost suportate)
actualizate la rata initiala a dobanzii efective a activului financiar. Valoarea contabila a activului este
redusa prin utilizarea unui cont de ajustari de depreciere, iar pierderea este recunoscuta in situatia
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Evaluare individuala
Pe baza criteriilor interne ale Bancii, clientul al carui profil de rise nu este, conformjudecatilor expertilor,
reflectat de parametrii stabiliti ai portofoliului, este individual semnificativ. Deprecierea individuala este
determinata pentru fiecare caz in parte luand in considerare fluxurile viitoare de numerar estimate.
Criteriul principal pentru a determina daca o anumita expunere este individual semnificativa este pragul
de semnificape estimat pe baza experientei Bancii sau pe baza profilului de rise specific (in termeni de
pierdere potentiala). Pragul de determinare daca o expunere individuala este semnificativa sau nu este
stabilit local la suma de 5 milioane lei pentru toate tipurile de credite.

in plus Banca analizeaza individual creditele cu plati expirate de peste 90 de zile, creditele restructurate
din cauza dificultatilor financiare ale debitorilor ~i debitorii cu care Banca este in proces de judecata.
Expunerile menponate mai sus sunt evaluate individual, iar Banca decide daca exista sau nu indici
obiectivi de depreciere individuala pentru aceste active financiare. Daca se identifica indicii de depreciere
individuala aceste active sunt provizionate, iar calcularea provizionului este bazata pe fluxurile viitoare de
numerar evaluate individual pentru respectivele expuneri.

Evaluare colectiva

in scopul evaluarii colective pentru depreciere, activele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor
similare de rise (i.e. persoane fizice 1?i persoane juridice). Banca considera ca aceasta clasificare reprezinta
profilul de rise al portofoliului.
Banca calculeaza probabilitatea de pierdere (PD) in baza analizei migrarii numarului de debitori din
categoria expunerilor performante (fara restante ~i alti indici de depreciere) in categoria expunerilor in
default (restante de peste 90 de zile, debitori cu care Banca este in litigiu, debitori in insolventa etc.) din
ultimii 3 ani. Analiza Probabilitatilor de pierdere este executata pentru perioada 2014 - 2017, care este
mai reprezentativa din punctul de vedere al prezentului model de business al Bancii.
Pierderea in caz de nerambusare (LGD) utillizata de catre Banca in modelul de evaluare colectiva
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Metodologia ~i estimarile utilizate pentru a estima viitoarele fluxuri de numerar sunt revizuite regulat de
catre Banca pentru a reduce orice diferenta intre pierderile estimate ~i cele reale.
Daca intr-o perioada ulterioara valoarea pierderii din depreciere se diminueaza ~i diminuarea poate fi
atribuita obiectiv unui eveniment care a avut lac ulterior recunoa~terii ajustarii din depreciere (cum ar fi
o imbunatatire a rating-ului de credit al debitorului), pierderea din depreciere recunoscuta anterior este
reversata prin ajustarea contului de ajustari pentru depreciere. Valoarea reversata este reflectata in
situatia rezultatului global la capitolul cheltuieli/ recuperari privind deprecierea creditelor.
Active disponibile pentru va.nzare

fo cazul activelor financiare disponibile pentru vanzare, atunci cand o scadere in valoarea justa a unui
activ financiar disponibil pentru vanzare a fast recunoscuta direct in capitalurile proprii ~i exista dovezi
obiective ca activul este depreciat, pierderea cumulata ce a fast recunoscuta direct in capitalurile proprii
va fi reluata din conturile de capitaluri proprii ~i recunoscuta in rezultatul exercitiului chiar daca activul
financiar nu a fast inca derecunoscut.
Valoarea pierderii cumulate care este reluata din conturile de alte elemente ale rezultatului global in
rezultatul exercitiului va fi diferenta dintre costul de achizitie (neta de rambursarile de principal ~i
amortizare) ~i valoarea justa curenta, minus orice pierdere din deprecierea acelui activ financiar
recunoscuta anterior in rezultatul exercitiului. Pierderile din deprecierea activelor recunoscute in
rezultatul exercitiului, aferente unor participatii clasificate ca fiind disponibile pentru vanzare, nu vor fi
reluate in rezultatul exercitiului.

fo cazul in care, intr-o perioada ulterioara, valoarea justa a unui titlu de valoare disponibil pentru vanzare
cre~te, iar aceasta cre~tere poate fi legata in mod obiectiv de un eveniment care a avut lac ulterior
recunoa~terii in rezultatul exercitiului a pierderilor anterioare, pierderea din depreciere trebuie reversata
si suma trebuie recunoscuta in rezultatul exercitiului.
(viii) Credite restructurate
Masurile de restructurare constau in concesii acordate unui debitor care se confrunta sau este pe punctul
de a se confrunta cu dificultati in indeplinirea angajamentelor financiare ("dificultati financiare").
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Active ~i datorii financiare (continuare)

(viii) Credite restructurate (continuare)
0 concesie se refera la una dintre urmatoarele actiuni:
a) modificare a termenilor si conditiilor precedente ale unui contract pe care se considera ca
debitorul nu le poate indeplini ca urmare a dificultatilor flnanciare, pentru a permite o capacitate
suflcienta a serviciului datoriei, care nu ar fl fost acordata daca debitorul nu s-ar fl aflat in
diflcultate flnanciara;
b) reflnantare totala sau partiala a unui contract aferent unui activ problema, care nu ar fl fost
acordata daca debitorul nu s-ar fl aflat in diflcultate flnanciara.
Pentru ca o expunere sa fie identificata ca expunere restructurata trebuie indeplinite in mod cumulativ
urmatoarele doua conditii:
• Banca trebuie sa identifice diflcultatile flnanciare cu care un client se confrunta/este pe cale
sa se confrunte;
• expunerea trebuie sa faca subiectul unei concesii.
Expunerile care au devenit subiectul unor concesii acordate dupa cum se mentioneaza mai sus sunt
clasificate in categoria creditelor restructurate ~i raman in aceasta categorie pina la maturitate.
(ix) Politica de scoatere din evidenfa

Creditele ~i titlurile de creanta sunt scoase din evidenta (partial sau integral) atunci cand nu exista
a~teptari rezonabile de recuperare integrala sau partiala a activului financiar. Acest lucru se intampla in
general atunci cand Banca stabile~te ca debitorul nu are active sau surse de venit care ar putea genera
fluxuri suflciente de numerar pentru a rambursa sumele supuse scoaterii din evidenta. Aceasta evaluare
este efectuata la nivel de activ individual. Recuperarile de sume scoase din evidenta anterior sunt incluse
in "Cheltuieli privind deprecierea instrumentelor financiare" din contul de profit sau pierdere.
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3.3

Veniturile ~i cheltuielile din dobanzi

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Rata efectiva a dobanzii
Veniturile ~i cheltuielile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere folosind rata
efectiva a dobanzii. Rata efectiva a dobanzii (EIR) este rata care actualizeaza m mod exact fluxurile viitoare
de numerar estimate sau fluxurile de incasari estimate ale instrumentului financiar pe durata de viata
estimata a instrumentului financiar la:
valoarea contabila bruta a activului financiar, sau
costul amortizat al datoriei financiare
La calcularea ratei efective a dobanzii pentru instrumentele financiare, Banca estimeaza fluxurile viitoare

de numerar ale instrumentului financiar, dar nu ~i ECL. Pentru activele financiare initiate sau
achizitionate depreciate ca urmare a riscului de credit (POCI), o rata efectiva a dobanzii ajustata se
calculeaza utilizand fluxurile de numerarviitoare estimate, inclusiv ECL.
Fluxurile de numerar viitoare sunt estimate avand in vedere toti termenii contractuali ai instrumentului.
Calculul EIR include toate taxele ~i spezele platite sau primite intre partile la contract, care sunt
incrementale ~i direct atribuibile acordului de creditare specific, costurile de tranzactie ~i toate celelalte
prime sau sconturi.
Costul amortizat $i valoarea contabila bruta

"Costul amortizat" al unui activ financiar sau datorii financiare este acea suma la care este masurat/a la
recunoa~terea initiala activul sau datoria financiare minus rambursarile de principal, plus sau minus
amortizarea cumulativa utilizand metoda dobanzii efective a oricarei diferente intre suma initiala ~i suma
la maturitate ~i pentru activele financiare, ajustata cu reducerile pentru pierderile a~teptate din depreciere
activului (sau, inainte de 1 ianuarie 2018, ajustata cu pierderea din depreciere,)
"Valoarea contabila bruta a unui activ financiar" este costul amortizat al unui activ financiar inainte de
ajustarea cu reducerile pentru pierderile a~teptate din deprecierea activului.
Calculul veniturilor $i cheltuielilor din dobanzi

Rata dobanzii efective a unui activ financiar sau a unei datorie financiare se calculeaza la recunoa~terea
initiala a unui activ financiar sau a unei datorie financiare. La calcularea veniturilor ~i a che tt....an1in.... ,,,,
dobanzile, rata efectiva a dobanzii se aplica valorii contabile brute a activului (in cazul i
'beste depreciat) sau la costul amortizat a datoriei.
~<:'
a,
Cl)
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.3

Veniturile ~i cheltuielile din dobanzi (continuare)

Rata efectiva a dobanzii este revizuita ca urmare a reevaluarii periodice a fluxurilor de numerar ale
instrumentelor cu rata variabila pentru a reflecta mi~carile ratelor dobanzii de pe piata.
Pentru activele financiare care au devenit depreciate ulterior recunoa~terii initiale, veniturile din dobanzi
sunt calculate prin aplicarea ratei efective a dobanzii la costul amortizat al activului financiar. Daca activul
nu mai este depreciat, calculul venitului din dobanzi se face prin aplicarea ratei efective a dobanzii la
valoarea contabila bruta a activului.
Pentru activele financiare care erau depreciate la recunoa~terea initiala, venitul din dobanzi se calculeaza
prin aplicarea ratei efective a dobanzii ajustate la costul amortizat al activului. Calculul veniturilor din
dobanzi nu revine la valoarea contabila bruta, chiar daca se imbunatate~te riscul de credit al activului.
Politica aplicabila fnainte de 1 ianuarie 2018

Veniturile ~i cheltuielile din dobanzi pentru toate instrumentele financiare purtatoare de dobanzi, cu
exceptia celor clasificate ca detinute pentru tranzactionare sau desemnate la valoareajusta prin contul de
profit sau pierdere, sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere pentru toate instrumentele evaluate
la cost amortizat in baza metodei dobanzii efective.
Metoda dobanzii efective este o metoda de calculare a costului amortizat al unui activ financiar sau a unei
datorii financiare ~i de alocare a venitului sau cheltuielilor aferente dobanzii in perioada relevanta. Rata
efectiva a dobanzii este rata care se actualizeaza exact platile sau incasarile viitoare de numerar estimate
pe perioada de viata a instrumentului financiar sau, acolo unde este cazul, pe o durata mai scurta, la
valoarea contabila neta a activului financiar sau a datoriei financiare. La calcularea ratei dobanzii efective,
Banca estimeaza fluxurile de numerar luand in considerare toate conditiile contractuale ale
instrumentului financiar, cu exceptia pierderilor de credit viitoare.
Calculul include toate comisioanele platite sau primite intre partile contractante care sunt parte a ratei
efective a dobanzii, costurile de tranzactionare ~i toate celelalte prime ~i reduceri.
Odata ce un activ financiar sau o clasa de active financiare a inregistrat o pierdere din depreciere, venitul
din dobanzi este recunoscut aplicand rata dobanzii utilizata pentru actualizarea fluxurilor viitoare de
numerar cu scopul evaluarii pierderii din depreciere.
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POLITI CI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.4

Venituri din speze ~i cornisioane

Spezele §i comisioanele sunt de regula recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente la momentul
prestarii serviciului respectiv. Spezele pentru angajamentele de creditare care sunt probabile de a fi
acordate, sunt amanate (impreuna cu costurile aferente directe) §i sunt recunoscute ca ajustare la rata
efectiva a dobanzii la credite. Comisioanele §i spezele obtinute din negocieri, sau din participarea in
negocierea unei tranzactii cu o terta parte, astfel ca aranjarea unei achizitii de actiuni sau de alte
participatii, precum §i achizitia sau vanzarea participatiilor - sunt recunoscute la data finalizarii
tranzactiei. Alte speze §i comisioane incasate din prestarea serviciilor de catre Banca, inclusiv cele de
administrare investitionala, brokeraj sau comisioane de deservire sunt recunoscute pe masura prestarii
in contul de profit sau pierdere. Alte speze §i comisioane platite reprezinta, de regula, comisioanele
tranzactionale §i de prestare a serviciilor, care sunt reflectate la cheltuieli pe masura receptionarii
acestora.

3.5

Dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere la data cand acestea sunt
declarate. Veniturile din titluri de participare §i alte venituri variabile din investitii sunt recunoscute ca
venituri din dividende in contul de profit sau pierdere in momentul in care este stabilit dreptul de a primi
aceste venituri.
Dividendele sunt tratate ca distribuire de profit pentru perioada in care sunt declarate §i aprobate de
Adunarea Generala a Actionarilor.

3.6

Venit net din tranzacponare

Acesta cuprinde ca§tigurile nete realizate din tranzactionarea activelor §i datoriilor §i include diferenta de
conversie valutara.
Data tranzactiei este data la care o entitatea recunoaste prima data activul nemonetar sau datoria
nemonetara care rezulta din plata sau incasarea unei contraprestatii in avans.
3 .7

Irnpozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent 9i impozitul amanat. Impozitul pe profit
este recunoscut in contul de profit sau pierdere sau in alte componente ale rezultatului global daca
impozitul este aferent elementelor de capitaluri proprii.
Impozitul curent este impozitul de platit din venitul impozabil al perioadei, determi
aplicate la data bilantului §i a tuturor ajustarilor aferente perioadelor precedente.
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POLITI CI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contahile (continuare)

3.7

lmpozitul pe profit (continuare)

Impozitul amanat este determinat folosind metoda bilantiera pentru acele diferente temporare ce apar
intre baza fiscala de calcul a impozitului pentru active §i datorii §i valoarea contabila a acestora folosita
pentru raportarea financiara. Impozitul amanat este calculat pe baza modalitatii previzionate de realizare
sau decontare a valorii contabile a activelor ~i datoriilor, folosind ratele de impozitare prevazute de
legislatia in vigoare care se aplica la data bilantului.
Activul privind impozitul amanat este recunoscut numai in masura in care este probabil sa se obtina
profituri impozabile viitoare care sa permita compensarea cu pierderea fiscala a anilor anteriori §i cu
impozitul pe profit de recuperat. Activul privind impozitul amanat este diminuat in masura in care
beneficiul fiscal aferent este improbabil sa se realizeze.
Impozitele aditionale care a par din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceea§i data cu obligatia
de plata a dividendelor.
Cota de impozit pe profit utilizata la calculul impozitului curent §i amanat a fost 12% la 31 decembrie 2018
(2017: 12%).

3.8

Imohilizari necorporale

Cheltuielile de achizitie a licentelor pentru programare informatice sunt capitalizate §i includ cheltuielile
de achizitie §i costurile de punere a activelor in functiune. Aceste costuri sunt amortizate in baza duratei
de exploatare estimate (de la trei ani la douazeci ani).
Cheltuielile aferente dezvoltarii sau mentinerii aplicatiilor informatice sunt trecute la cheltuieli la
momentul aparitiei lor. Costurile asociate in mod direct cu producerea softului unic ~i identificabil
controlat de Banca, §i care, probabil, var genera beneficii economice depa§ind costurile, pe o perioada mai
mare de un an, sunt recunoscute ca active necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul
care elaboreaza softul §i o proportiune relevanta de cheltuieli indirecte. Costurile de producere a softului
unic sunt recunoscute ca activ §i amortizate folosind metoda liniara pe parcursul vietii lor de folosire. fo
general, durata de viata a imobilizarilor necorporale nu depa§e§te 5 ani, cu exceptia sistemului de core
banking care este amortizat pe parcursul a 20 de ani i;;i aplicatia pentru monitorizarea procesului de
acordare a creditelor care este amortizata pe o perioada de 10 ani.

3.9

Imobilizari corporale

(i)

Recunoa§tere ~i evaluarea inifiala

Toate imobilizarile corporale sunt recunoscute initial la cost.
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POLITI CI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.9

Imobilizari corporale (continuare)

Costul include cheltuielile direct atribuibile achizitiei activului. Atunci cand anumite componente ale unei
imobilizari corporale au durata de viata utila diferita, acestea sunt contabilizate ca elemente distincte
(componente majore) de imobilizari corporale.
(ii)

Evaluare ulterioara

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Ulterior recunoa~terii initiale, terenurile ~i cladirile sunt evaluate la valoare reevaluata, mai putin orice
amortizare cumulata ~i orice pierderi din depreciere, de la cea mai recenta reevaluare. Celelalte imobilizari
corporale sunt evaluate la cost, mai putin orice amortizare cumulata ~i orice pierderi din depreciere.
Reevaluarile terenurilor ~i cladirilor sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea
contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoareajusta la sfar~itul perioadei
de raportare.
Atunci cand o cladire este reevaluata, valoarea contabila bruta este retratata proportional cu modificarea
valorii contabile, iar amortizarea acumulata la data reevaluarii este ajustata astfel incat sa fie egala cu
diferenta dintre valoarea contabila bruta ~i valoarea contabila a activului dupa luarea in considerare a
pierderilor din deprecierile acumulate.
Atunci cand componente semnificative ale imobilizarilor corporale au durate de viata utila diferite,
acestea se vor contabiliza ca elemente separate (componente principale) ale imobilizarii corporale.
Orice castig sau pierdere la ie~irea unei imobilizari corporale este recunoscut in profit sau pierdere.
Politica aplicabila znainte de 1 ianuarie 2018

Imobilizarile corporale sunt evaluate ulterior folosind modelul costului. Dupa recunoa~terea initiala,
imobilizarile corporale sunt evaluate la cost mai putin orice amortizare acumulata sau ajustari pentru
depreciere.
(iii)

Costuri ulterioare

cheltuiala in contul de profit sau pierdere in momentul efectuarii lor.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.9

Imobilizari corporale (continuare)

(iv)

Amortizare

Terenurile nu sunt amortizate. Amortizarea altor active este calculata In baza metodei liniare pentru
alocarea costului la valorile lor reziduale pe durata de viata utila estimata, astfel:
-

Cladiri
imbunatatirea proprietati}or inchiriate
Echipamente §i alte mijloace fixe
Mijloace de transport

33 ani pana la so ani
pe perioada de chirie
s ani
s ani

La fiecare data de raportare, valoarea reziduala §i durata de viata utila ale activului sunt revizuite §i
ajustate in caz de necesitate.
Activele in curs de constructie nu se amortizeaza pana la momentul punerii acestora in functiune.

(v)

Reclasiji.carea in investifii imobiliare

Cand caracterul folosirii proprietatii se schimba de la folosirea de catre proprietar la cea investitionala, ea
este reclasificata ca investitie imobiliara §i continua sa fie evaluata la cost.
Pierderile sau ca§tigurile din casarea imobilizarilor corporale sunt determinate prin referinta la valoarea
contabila a acestora. Acestea sunt incluse in venituri sau cheltuieli operationale din contul de profit sau
pierdere.
(vi)

Rezerva din reevaluare

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Diferenta dintre valoarea reevaluata ~i valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale este recunoscuta
ca rezerva din reevaluare in capitalurile proprii.
Daca valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare este
inregistrata ~i cumulata 'in capitaluri proprii la rezerve din reevaluare. Cu toate acestea, majorarea este
recunoscuta in profit sau pierdere an masura in care aceasta compenseaza o descre~tere cu aceea~i suma
a activului, recunoscuta anterior in profit sau pierdere.
Daca valoarea contabila a unui activ este diminuata ca urmare a unei reevaluari, aceasta dim1.1·~ : l f t l ~
recunoscuta in profit sau pierdere. Cu toate acestea, diminuarea este recunoscuta in capL1'·al{lf~ m-rnw~
rezerve din reevaluare, daca exista un sold creditor in rezerva din reevaluare pentru ac '?>' ivKf'WlfU'
Rezerva din reevaluare este transferata la rezultatul reportat la cedarea activului.
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II.

Politici contabile (continuare)

3.10

Deprecierea activelor ne-financiare

Activele care se amortizeaza sunt evaluate la depreciere de fiecare data cand anumite evenimente sau
schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila poate sa nu fie recuperata. Pierderea din
depreciere este recunoscuta in marirnea diferentei dintre valoarea contabila §i valoarea recuperabila.
Valoarea recuperabila este estimata ca fiind valoarea cea rnai mare dintre valoareajusta minus costurile
de vanzare §i valoarea de utilizare. in scopul estirnarii deprecierii, activele sunt grupate la nivelul eel rnai
mic pentru care exista fluxuri de mijloace bane§ti separat identificabile (unitati generatoare de numerar).
La fiecare data de raportare activele ne-financiare, cu exceptia goodwill-ului, care au fost depreciate sunt
revizuite pentru o eventuala stornare a deprecierii.
Valoarea recuperabila a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar este maxirnul dintre valoarea
de utilizare ~i valoarea justa minus costurile de vanzare. Valoarea de utilizare are la baza fluxurile de
nurnerar viitoare preconizate, actualizate la valoarea prezenta utilizand o rata de actualizare inainte de
impozitare care reflecta evaluarile curente ale pietei cu privire la valoarea in timp a banilor ~i riscurile
specifice activului sau unitatii generatoare de numerar.
0 pierdere din depreciere este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unei unitati
generatoare de numerar depaseste valoarea recuperabila.
Pierderile din depreciere sunt recunoscute in profit sau pierdere, cu exceptia irnobilizarilor corporale
evaluate la valoarea reevaluata, caz in care pierderea din depreciere este recunoscuta in alte elemente ale
rezultatului global ~i dirninueaza rezerva din reevaluare din capitalurile proprii in rnasura in care aceasta
reverseaza un surplus din reevaluare recunoscut anterior in legatura cu acela~i activ.
0 pierdere din depreciere este revarsata numai in rnasura in care valoarea contabila a activului nu
depa~e~te valoarea contabila, neta de arnortizare, care ar fi fost determinata daca nu ar fl fost recunoscuta
nicio pierdere din depreciere.
Reversarea unei pierderi din depreciere care nu se refera la active reevaluate este recunoscuta in profit
sau pierdere. Reversarea unei pierderi din deprecierea cu privire la un activ reevaluat este recunoscuta in
profit sau pierdere in rnasura in care reverseaza o pierdere din depreciere cu privire la acela~i activ
recunoscuta anterior ca o cheltuiala in profit sau pierdere. Orice cre~tere suplimentara a valorii cantabile
a unui activ este tratata ca o cre~tere din reevaluare.
3.11

Arenda

a avut loc rezilierea contractului de arenda.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.12

Numerar ~i echivalente de numerar

in scopurile situatiei fluxurilor de trezorerie, numerarul §i echivalentele de numerar cuprind solduri cu
scadenta mai mica de trei luni de la data achizitiei, incluzand numerar, solduri fara restrictii cu Banca
Nationala a Moldovei, titluri de stat, disponibilitati datorate de alte banci §i disponibilitati din sisteme
plati rapide. Mijloacele bane§ti §i echivalentele acestora sunt evaluate la cost amortizat in situatia pozitiei
financiare.
3.13

Credite ~i avansuri

Creditele §i avansurile, incluzand credite §i avansuri acordate bancilor §i credite §i avansuri acordate
clientilor, sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata
activa §i pe care Banca nu intentioneaza sale vanda imediat sau in viitorul apropiat. Creditele §i avansurile
sunt masurate initial la valoarea justa plus costurile suplimentare directe §i masurate apoi la cost
amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii mai putin pierderile din depreciere.
3.14

Investiµi in titluri

Politica aplicabila de la 1 ianuarie 2018

inregistrarea titlurilor de valoare in situatia pozitiei financiare includ:
Titluri de creanta (Obligatiunile de Stat, Valori Mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova
§i Certificatele Bancii Nationale a Moldovei) evaluate la costul amortizat; acestea sunt evaluate
initial la valoareajusta, plus costurile de tranzactie directe incrementale i;;i a poi evaluate la costul
amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii.
Titluri de participatie evaluate la FVOCI; acestea sunt evaluate la valoareajusta, modificarile fiind
recunoscute in situatia altor elemente ale rezultatului global.
Politico. aplicabila fnainte de 1 ianuarie 2018

Titlurile de valoare sunt masurate initial la valoarea justa plus costurile suplimentare directe aferente
tranzactiei §i sunt ulterior contabilizate in functie de clasificarea lor ca detinute pana la scadenta sau
disponibile pentru vanzare.
(i)

Definute pemii la scadentii

Investitiile detinute pana la scadenta sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda ratei efective a

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
3

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.14

Investiµi in titluri (continuare)

(ii)

Titluri de valoare disponibile pentru vanzare

Titlurile precum Obligatiunile de Stat, Valori Mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova §i
Certificatele Bancii Nationale a Moldovei sunt clasificate la titluri de valoare disponibile pentru vanzare.
Titlurile de valoare disponibile pentru vanzare sunt investitii nederivate care sunt desemnate ca alta
categorie de active financiare. Participatiile necotate a caror valoare justa nu poate fi estimata in mod
credibil sunt inregistrate la cost. Toate celelalte titluri de valoare disponibile pentru vanzare sunt
inregistrate la valoareajusta. Alte modificari ale valoriijuste sunt recunoscute direct in capitalurile proprii
pana cand investitia este vanduta sau depreciata §i soldul din capitalurile proprii este recunoscut in contul
de profit sau pierdere.
3.15

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Banca are o obligatie legala sau constructiva de a transfera
beneficii economice ca rezultat al evenimentelor anterioare, este probabil ca un transfer de resurse va fi
necesar pentru stingerea obligatiei §i suma obligatiei poate fi estimata credibil.

in cazurile in care exista obligatii similare, probabilitatea ca un transfer de resurse va fi necesar este
determinata luand in consideratie clasa obligatiei in ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar daca
probabilitatea de transfer in legatura cu oricare element inclus in aceea§i clasa de obligatii este mica.
Provizioanele sunt estimate la valoarea actuala a cheltuielilor necesare pentru stingerea obligatiei
utilizand o rata inainte de impozitare, care sa reflecte conditiile curente de piata §i riscurile specifice
obligatiei. Majorarea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este inregistrata in cheltuielile aferente
dobanzilor. Pierderile operationale viitoare nu sunt provizionate.
3.16

Contracte de garanµe financiara ~i angajamente de creditare

Politi.ca aplicabila de la 1 ianuarie 2018

Garantiile financiare sunt contracte care obliga Banca sa efectueze plati specifice pentru a rambursa
titularului o pierdere pe care o sufera deoarece un debitor specific nu reu§e§te sa efectueze o plata atunci
cand este datorata in conformitate cu termenii unui titlu de creanta. Angajamentele de creditare sunt
angajamente ferme de a furniza un credit in termeni §i conditii prestabilite.
Garantiile financiare emise sau angajamentele de acordare a unui credit Ia o rata a do.,.....~_.= ··~ -....
decat cea de pe piata sunt initial evaluate la valoarea justa, iar valoarea justa initiala
{
durata de viata a garantiei sau a angajamentului.
a,
(/J
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II.

Politici contabile (continuare)

3.15

Contracte de garanpe financiara ~i angajamente de credit (continuare)

Ulterior, acestea sunt evaluate la cea mai mare valoare dintre valoarea ajustarii pentru depreciere
determinata in corespudere cu IFRS 9 ~i valoarea initial recunoscuta minus, acolo unde este cazul,
valoarea acumulata a venitului recunoscut in corespundere cu principiile IFRS 15.
Banca nu a emis niciun angajament de creditare care este evaluat la FVfPL. De asemenea, Banca nu are
angajamente de acordare a unui credit la o rata a dobanzii mai mica decat cea de pe piata.
Pentru angajamente de creditare, Banca recunoa~te reducerile pentru pierderile a~teptate din depreciere
in conformitate cu IFRS 9 - consultati politica contabila 3.2 vii;
Obligatiile care decurg din garantiile financiare ~i angajamentele de creditare sunt incluse in provizioane.
Politica aplicabila znainte de 1 ianuarie 2018

Contractele de garantie financiara sunt contracte care obliga emitentul sa efectueze plati specifice pentru
a rambursa detinatorului o pierdere pe care o suporta deoarece un debitor specific nu reu§e§te sa efectueze
plata la scadenta in conformitate cu termenii instrumentului de datorie. Asemenea garantii financiare
sunt acordate bancilor, institutiilor financiare ~i altar entitati in numele clientilor pentru a asigura
creditele, liniile de overdraft §i alte facilitati bancare.
Datoriile aferente garantiilor financiare sunt recunoscute initial in situatiile financiare la valoare justa la
data la care garantia a fost emisa. Ulterior recunoa§terii initiale, datoriile bancii sunt estimate ca cea mai
mare valoare dintre valoarea initiala minus amortizarea calculata pentru recunoa~terea in contul de profit
sau pierdere ~i situatia alta r elemente ale rezultatului global a comisionului incasat conform metodei
liniare pe durata de viata a garantiei, §i cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru achitarea
oricarei obligatii financiare aparute la data de raportare. Determinarea acestor estimari se bazeaza atat pe
experienta anterioara in tranzactii similare, cat §i pe deciziile conducerii Bancii. Orice majorare a
obligatiilor aferente garantiilor este inregistrata in situatia rezultatului global la alte cheltuieli
operationale. Garantiile financiare sunt prezentate in notele la Situatiile Financiare.
Pentru angajamentle de creditare, Banca recunoa~te un provizion in corespundere cu IAS 37 daca
contractul a fost considerat ca fiind oneros

3.17

Beneficiile angaja\ilor

fo cursul normal al activitatii, Banca face plati catre fondurile de stat ale Republicii Moldova in numele
de pensii de stat. Toate contributiile aferente sunt recunoscute in rezultatul exercitiului~~-·O""..:::=-.:c.:z.:."'P
cand sunt efectuate. Banca nu are alte obligatii suplimentare .
<:-1>"-

f.

(/)
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)

II.

Politici contabile (continuare)

3.17

Beneficiile angajailor (continuare)

Banca nu opereaza cu nici o alta schema de pensionare §i, prin urmare, nu are nici o obligatie suplimentara
referitoare la pensii. Banca nu opereaza alte planuri de beneficii definite sau alte planuri de beneficii post
pensionare. Banca nu are alte obligatii de a presta servicii suplimentare pentru actualii sau fo§tii angajati.
Beneficiile angajatilor includ salariile §i premiile discretionare.
3.18

imprumuturi

fmprumuturile sunt recunoscute initial la valoareajusta, minus costurile de tranzactionare. fo perioadele
urmatoare, imprumuturile sunt inregistrate la cost amortizat, diferentele dintre sumele nete §i valoarea
de rascumparare fiind recunoscute in contul de profit §i pierdere pe durata contractului de imprumut
utilizand metoda dobanzii efective.
3.19

Depozite de la banci ~i operaµuni REPO

Depozitele de la banci sunt recunoscute cand mijloacele bane§ti ori alte active sunt oferite Bancii de catre
alte banci. Datoriile ne-derivate sunt evaluate la cost amortizat.
Operatiunile REPO reprezinta tranzactii in care Banca vinde un activ financiar (Titluri de valoare) §i
simultan intra intro tranzactie de re-cumparare a aceluia§i activ (sau activ similare) la un pret fix la o data
viitoare. Acest aranjament este contabilizat ca datorie fata de banci, iar activul ata§at continua sa fie
recunoscut in situatiile financiare ale Bancii.
Operatiunile REPO sunt evaluate initial la valoarea justa minus costurile directe de tranzactionare, iar
ulterior evaluate la cost amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii.
3.20

Depozite de la clienti

Depozitele de la clienti sunt datorii financiare ne-derivate catre persoane fizice, stat sau catre persoane
juridice §i sunt evaluate la cost amortizat.
3.21

Alte datorii

Alte datorii includ datorii spre plata sporite in urma prestarii de servicii de catre contra-parte in baza unui
contract §i sunt evaluate la cost amortizat.
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II.
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3.22

Active imobilizate depnute in vederea vanzarii

Activele imobilizate detinute in vederea vanzarii sau activitatile intrerupte ce cuprind active ~i obigatiuni
sunt clasificate in detinute in vederea tranzactionarii in conditiile existentei unei probabilitati sporite de
a fi recuperate sub forma unei tranzactii de vanzare-cumparare, decat prin utilizarea lor continua, ~i
vanzarea e probabila pe parcursul a 12 luni de la data de raportare.
La 31 decembrie 2017 activele imobilizate detinute in vederea vanzarii includ portofoliul de credite
neperformante ~i cote de participare, care conform acordului de transfer semnat cu Veneto Banca LCA (in
lichidare), sunt supuse tranzacµei de cesiune catre actionar. Acordul de transfer/ cesiune a fost semnat
cu scopul indeplinirii Decretului Statului Italian din 25 iunie 2017 (intitulat "Decretul privind Bancile
Veneto").
Transferul de portofoliu s-a finalizat in data de 28 februarie 2018, dar acesta a fost suplinit pe parcursul
anului 2018 cu alte credite neperformante.
Activele imobilizate detinute in vederea vanzarii, reprezenta de asemenea ~i active detinute in posesie,
includ gajul executat pentru creditele neperformante.
Acestea sunt recunoscute initial la valoarea justa §i ulterior sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre
valoarea contabila §i valoareajusta minus costurile vanzarii.

3.23

Investipi imobiliare

Investitiile imobiliare sunt detinute fie cu scopul de a Ca§tiga venit din arenda, fie cu scopul ca§tigurilor
capitale sau ambele, dar nu pentru a fi vanduta in cursul normal al activitatii, utilizata in productie sau
prestare de servicii ori pentru scopuri administrative. Aceste investitii imobiliare au fost dobandite prin
exercitarea drepturilor de gaj pentru creditele neperformante. Acestea sunt evaluate la cost, atat la
recunoa~terea initiala, cat §i evaluarea ulterioara. Costul include cheltuielile direct atribuibile achizitiei
proprietatii investitionale.
Orice ca§tig sau pierdere din ie§irea investitiilor imobiliare (calculata ca diferenta dintre incasarile nete
din ie§ire §i valoarea de bilant a acestora) este recunoscut in contul de profit sau pierdere.

fn momentul in care investitia imobiliara trece in imobilizari corporale, costul acesteia devine costul
imobilizarii corporale la data reclasificarii.
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II.
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3.24

Standarde ~i interpretari noi care nu sunt inca in vigoare

Anumite standarde noi, amendamente ~i interpretari ale standardelor nu sunt inca in vigoare pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 ~i nu au fost aplicate in intocmirea acestor situatii
financiare individuale:

IFRS 16 Contracte de leasing (in vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie
2019. Aplicarea in prealabil este permisa in cazul in care entitatea aplica ~i IFRS 15)
IFRS 16 inlocuie~te IAS 17 Contracte de leasing ~i interpretarile aferente. Standardul elimina modelul
actual de contabilitate dubla pentru arenda~i ~i in schimb cere companiilor sa aduca cele mai multe
contracte de leasing in bilant in cadrul unui singur model, eliminand distinctia dintre contractele de
leasing operational si financiar.

in conformitate cu IFRS 16, un contract este sau contine leasing daca transmite dreptul de a controla
utilizarea unui activ identificat pentru o perioada de timp, 'in schimbul unei plati obligatorii. in cazul
acestui tip de contracte, noul model impune ca un locatar sa recunoasca un activ cu drept de utilizare ~i o
datorie de leasing. Activul cu drept de utilizare este depreciat iar datoria acumuleaza dobanda. Acest lucru
va avea ca rezultat un model cu plati mai ridicate la inceputul perioadei de leasing al cheltuielilor pentru
cele mai multe leasing-uri, chiar ~i atunci cand locatarul plate~te chirii anuale constante.
Noul standard introduce o serie de exceptii de la domeniul de aplicare pentru utilizatori care includ:
• contracte de leasing cu o durata de inchiriere de 12 luni sau mai putin si care nu contin optiuni de
achizitie ~i
• contracte de leasing unde activul suport are o valoare mica (tranzactii de leasing "cu valori
reduse").
Modelul contabil al locatorilor nu va fi afectat pe larg de introducerea acestui standard ~i deosebirile intre
arenda operationala ~i financiara nu se vor modifica.
Prima aplicare a standardului IFRS 16 - Oppune de tranzitie
Ca locatar banca, in conformitate cu IFRS 16 ~i cu politica de grup, va aplica prezentul standard pentru
contractele sale de leasing retroactiv, cu efectul cumulat al aplicarii initiale a prezentului standard
recunoscut la data aplicarii initiale. in acest caz Banca nu va retrata informatiile comparative. in schimb,
Banca recunoa~te efectul cumulat al aplicarii initiale a prezentului standard ca pe o ajustare a soldului de
deschidere a rezultatului reportat (sau al altor componente de capital propriu, dupa caz), la data aplicarii
initiale.
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3.24

Standarde ~i interpretari noi care nu sunt inca in vigoare (continuare)

Astfel In cazul leasing-urilor clasificate anterior ca leasing operational in conformitate cu IAS 17, Banca
va recunoa§te o datorie de leasing la data cererii initiale. Banca va evalua datoria care decurge din acel
contract de leasing la valoarea actualizata a platilor de leasing restante, actualizata pe baza ratei marginale
de imprumut de la data aplicarii initiale.
Banca utilizeaza ca rata de discontare rata medie ponderate ale titlurilor de stat ale Republicii Moldova
plus un adaos calculat prin intermediul unei corelatii econometrice de catre compania-mama. Respectiv
pentru perioada de 3 ani se utilizeaza rata de 7.89%, iar pentru S ani 8.52%.
Banca utilizeaza ca rata de discontare rata medie ponderate ale titlurilor de stat ale Republicii Moldova
plus un adaos calculat prin intermediul unei corelatii econometrice de catre Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Italia). Respectiv pentru perioada de 3 anise utilizeaza rata de 7.89%, iar pentru s ani 8.52%.
Pe de alta parte, Banca va trebui sa recunoasca un activ aferent dreptului de utilizare la data aplicarii
initiale, evaluat la o valoare egala cu datoria care decurge din contractul de leasing, ajustata cu valoarea
oricaror plati de leasing platite in avans sau sporite/acumulate aferente respectivului contract de leasing
recunoscute in situatia pozitiei financiare imediat dupa data aplicarii initiale.
Impactul primei implementari a IFRS 16
Impactul consta in prezentarea pe partea de activ in grupa de Imobilizari corporale a dreptului de utilizare
a activului §i pe partea de pasiv a datorii fata de clienti privind leasingul operational:

Active
Terenuri §i cladiri
Mobilier §i echipamente
Mijloace de transport
Alte active
Active in curs de executie
Dreptul de utilizare a activului
Total
Pasive
Datorii fata de clienti privind leasingul operational
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31-Dec-18

1-Ian-19

212,344,253
9,647,250
2,829
1,992,802
12,571,162

212,344,253
9,647,250
2,829
1,992,802
12,571,162
25,640,718

236,558,296

262,199,014
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II.

Politici contabile (continuare)

3.24

Standarde ~i interpretari noi care nu sunt inca in vigoare (continuare)

Amendmente la IFRS 10 si IAS 28: Vanzare sau aport de active intre un investitor ~i entitate
asociata sau asocierea in participatie (IASB nu a stabilit inca data exacta a intrarii in
vigoare, dar se permite adoptarea in avans).
Amendamentele clarifica faptul ca intr-o tranzactie care implica o entitate asociata sau asociere In
participatie, gradul de recunoa~tere a ca~tigului sau a pierderii depinde de masura in care activele vandute
sau aduse ca apart constituie o intreprindere, astfel incat:
• un ca~tig sau o pierdere sunt recunoscute in intregime atunci cand o tranzactie intre un investitor
~i entitatea asociata sau asocierea in participaµe implica transferul unui activ sau al activelor care
constituie o intreprindere (indiferent daca acesta este incorporat intr-o filiala sau nu), in timp ce
• un ca~tig sau o pierdere sunt recunoscute partial atunci cand o tranzactie intre un investitor si o
entitate asociata sau asociere in participatie implica active care nu constituie o intreprindere,
chiar daca aceste active sunt incorporate i:ntr-o filiala.
Banca se asteapta ca amendamentele, atunci cand var fi aplicate prima data, sa nu aiba impact
semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare, deoarece Banca nu are subsidiare, entitati asociate
sau asociere in participatie.
Amendamente la IAS 28 Investiµi in entitaµle asociate ~i in asocierile in participaµe (in
vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2019)
Modificarile clarifica faptul ca alegerea de a evalua la valoarea justa prin contul de profit ~i pierdere o
investitie intr-o entitate asociata sau intr-o asociere in participatie care este detinuta de o entitate care
reprezinta o asociere in participatiune sau de o alta entitate care se califica, este disponibila pentru fiecare
investitie intr-o entitate asociata sau intr-o asociere in participatie pentru fiecare investitie in parte, la
recunoasterea initiala.
Banca se asteapta ca amendamentele, atunci cand var fi aplicate prima data, sa nu aiba impact
semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare, deoarece Banca nu are subsidiare, entitati asociate
sau asociere in participatie.
Amendamente la IFRS 9: Caracteristici de plata anticipata cu compensare negativa (in
vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date, cu
0 aplicare anterioara permisa)
Modificarea permite activelor financiare cu caracteristici de plata anticipata care permit sau solicita unei
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3.24

Standarde ~i interpretari noi care nu sunt inca in vigoare (continuare)

Banca se asteapta ca amendamentele, atunci cand vor fl aplicate prima data, sa nu aiba impact
semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare, deoarece Banca nu are contracte care permit sau
solicita unei parti la un contract sa plateasca sau sa primeasca o compensatie rezonabila pentru incetarea
anticipata a contractului.
Intrepritarea IFRIC 23 Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul
pe profit (in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 ~i
aplicarea timpurie este permisa)
Interpretarea abordeaza contabilitatea impozitelor pe profit in situatia in care tratamentele fiscale implica
un grad de incertitudine care afecteaza aplicarea standardului IAS 12. Interpretarea furnizeaza indrumare
cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual sau impreuna, verificarile
autoritatilor fiscale, metoda adecvata care sa reflecte incertitudinea ~i contabilitatea modificarii
evenimentelor ~i imprejurarilor. Aceasta interpretare nu a fost inca adoptata de UE.
Banca se asteapta ca amendamentele, atunci cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba impact
semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare.
IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS - Ciclul 2015-2017 .
Imbunatatirile reprezinta o colectie de modificari ale IFRS. Modificarile intra in vigoare pentru perioade
anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019, aplicarea timpurie fiind permisa. Aceste imbunatatiri anuale
nu au fost inca adoptate de Uniunea Europeana. Banca a estimat ca aceste modificari nu vor avea impact
semnificativ asupra Situatiilor financiare ale Bancii.
- IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 11 Angajamente comune: Modificarile aduse de
IFRS 3 clarifica faptul ca, atunci cfod o entitate obt ine controlul asupra unei intreprinderi care este o
operatiune fo participatie, aceasta reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva intreprindere.
Modificarile aduse de IFRS 11 clarifica faptul ca, atunci cand o entitate obtine controlul comun asupra
unei intreprinderi care este o operatiune in participatie, entitatea nu reevalueaza interesele detinute
anterior in respective intreprindere.
- IAS 12 Impozitul pe profit: Modificarile clarifica faptul ca efectele asupra impozitului pe profit ale
platilor privind instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie recunoscute conform
modului in care au fost recunoscute tranzactiile sau evenimentele din trecut care au generat profit
distribuibil.
- IAS 23 Costurile indatorarii: Modificarile clarifica punctul 14 din standard conform caruia, atunci
cind un activ calificabil este disponibil pentru utilizarea sa dorita sau pentru vanzare Siti..ufl~~LU
{
imprumuturile specific aferente activului calificabil respective raman restante
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ADMINISTRAREA RISCURILOR

Activitatile Bancii o expun la o varietate de riscuri §i aceste activitati implica analiza, evaluarea,
acceptarea §i administrarea unui anumit grad de rise sau a unei combinatii de riscuri. Asumarea
riscului este o componenta esentiala a activitatii financiare, §i riscurile operationale sunt o consecinta
inevitabila a acestei afaceri. Ca urmare, scopul Bancii este de a atinge un echilibru rezonabil intre rise
§i rentabilitate §i de a reduce potentialele efecte adverse care sa afecteze performanta financiara a
Bancii.
Politicile de management al riscurilor aplicate de Banca au ca scop identificarea §i analiza acestor
riscuri, stabilirea unor limite §i controale adecvate, monitorizarea riscurilor §i respectarea acestor
limite prin utilizarea unor sisteme informationale actualizate §i sigure. Banca in mod regulat i§i
revizuie§te politicile de administrate a riscurilor §i sistemele informationale pentru ca acestea sa
reflecte ultimele schimbari ale pietei, produselor §i celor mai bune practici.
Impreuna cu unitatile operationale ale Bancii, Trezoreria Bancii identifica, evalueaza §i acopera
riscurile. Consiliul de Administratie intocme§te atat principii scrise in privinta managementului
riscului, in general, cat §i politici scrise ce acopera domenii specifice cum ar fi riscul valutar, riscul
ratei dobanzii §i riscul de creditare. In plus, auditul intern este responsabil de efectuarea unei analize
independente in ceea ce prive§te managementul riscului §i mediului de control.
Cele mai importante tipuri de rise includ riscul de creditare, riscul de lichiditate, riscul de piata §i
riscul operational. Riscul de piata include riscul valutar, riscul ratei dobanzii §i alte riscuri de pret.
4.1

Riscul de credit

Banca se expune riscului de credit, care este riscul ca partea contractuala va aduce o pierdere
financiara Bancii ca rezultat al neonorarii obligatiei. Riscul de creditare este eel mai important rise
pentru activitatea Bancii §i drept consecinta Conducerea Bancii supravegheaza cu atentie expunerea
Bancii la riscul de creditare. Expunerea la riscul de credit a pare, in special, din activitatile de acordare
a creditelor care genereaza credite §i avansuri, §i din activitatile de investitii care genereaza in
portofoliul Bancii titluri de datorie §i alte certificate Bancii nationale. Riscul de creditare este prezent
§i in instrumentele financiare extra-bilantiere cum ar fi contractele de garantie financiara
angajamentele de creditare.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.1

Evaluarea riscului de credit

(a)

Credite §i avansuri

Evaluand riscul de credit pentru credite ~i avansuri acordate clientelei ~i bancilor, Ia nivel de parti
contractante, Banca reflecta trei componente (i) "probabilitatea de nerambursare" (PD) de catre
client sau partea contractuala a obligatiilor contractuale; (ii) expunerea curenta la partea
contractanta §i evolutia sa probabila in viitor, de la care Banca deriva "expunerea la nerambursare"
(EAD); (iii) rata de pierdere aferenta obligatiilor nerespectate "pierderea in caz de nerambursare"
(LGD).

Clientela Bancii este segmentata in trei etape. Etepele, prezentate mai jos, reflecta o serie de
probabilitati de nerespectare definite pentru fiecare etapa. Aceasta inseamna, in principiu, ca
expunerea migreaza intre etape, odata cu evaluarea modificarilor probabilitatii de nerambursare.
Criteriile de clasificare a creditelor §i avansurilor pe etape sint prezentate maijos.

1

2

3

Descrierea etapei
Credite §i avansuri fara o cre$tere semnificativa a riscului de credit dupa
recunoa$terea initiala
Credite §i avansuri cu o cre$tere semnificativa a riscului de credit dupa
recunoa$terea initiala, dar nedepreciate
Credite §i avansuri depreciate

Criteriile pentru clasificarea activelor financiare in etapele 1, 2 §i 3 sunt urmatoarele:

Etapa 1: cand riscul de credit nu a crescut semnificativ din momentul recunoa$terii initiale.
Pentru acest active financiare, Banca recunoa$te pierderile estimate din credit pe 12 luni $i
veniturile din dobanzi pe baza bruta (este calculat din valoarea de bilant bruta a activului
financiar, pana la ajustarile de pierdere a$teptata.
Etapa 2 : cand riscul de credit a crescut semnificativ din momentul recunoa$terii initiale.
Pierderea estimata din credit pe intreaga durata de viata este recunoscuta $i veniturile din
dobanzi continua se fie recunoscute pe baza bruta.
Etapa 3: cand activul financiar este depreciat. Acesta este de fapt punctul in care o pierdere
suportata exista conform IAS 39. Pentru aceste active financiare Banca recunoal?te o pierdere
estimata din credit pe intreaga durata de viata a activului, pe cand dobanda este recunoscuta
pe baza neta.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.1

Evaluarea riscului de credit (continuare)

(b)

Titluri de datorie

Pentru titlurile de datorie i;;i certificatele emise de Banca Nationala, departamentul de rise al Bancii
responsabil pentru administrarea expunerii la riscul de credit folosei;;te un rating, in dependenta de
emitent: Guvern, Banca Nationala a Moldovei i;;i alte banci locale. Aceste investitii sunt percepute ca
o metoda de ameliorare a calitatii creditelor i;;i, in acelai;;i timp, de mentinere de resurse disponibile
pentru satisfacerea cerintelor de finantare.
4.1.2

Criteriile de clasificare a creditelor ~i avansurilor pe etape

Prezentul paragraf prezinta criteriile de clasificare a creditelor i;;i avansurilor pe etape, pentru
scopurile IFRS9 pentru a clasifica fiecare instrument financiar intr-o etapa. Functia lor este de a
separa expunerile in functie de cre§terea semnificativa a riscului de credit de la recunoa§terea initiala.
Indicatorii de cre§tere semnificativa a riscului de credit care clasifica un credit in Etapa 2 sunt:
•
Zile intirziere;
•
Statutul Forborne (creditele restructurate);
•
Semnale de avertizare timpurie / liste de supraveghere (Watchlists)/ management proactiv
de expunere a creditelor (Proactive Credit Exposure Management - ,,PCEM");
•
Cre§terea semnificativa a Probabilitatii de Default (,,PD") de la recunoa§terea initiala.
Aplicarea fiecarui criteriu este descrisa maijos:

a) Zile intirziere
Conform IFRS 9, "exista o prezumtie relativa ca riscul de credit pentru un activ financiar a crescut
semnificativ de la recunoa§terea initiala atunci cand platile contractuale sunt restante cu mai mult
de 30 de zile". Pentru a respecta aceasta cerinta, Banca adopta criteriul zilelor scadente la nivel de
grup. fo plus fata de termenul de 30 de zile care urmeaza sa fie scadent (Days Past Due - ,,DPD"),
Banca incorporeaza in criteriu un prag de semnificatie de 2,5% care este legat de expunerea restanta
a unui client, conform cerintelor de reglementare.

b) Statutul Forborne
Statutul Forborne pentru expunerile performante este identificat drept un alt criteriu de deteriorare
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.2

Criteriile de clasificare a creditelor l?i avansurilor pe etape (continuare)

c) Semnale de avertizare timpurie / liste de supraveghere (Watchlists)/ management
proactiv de expunere a creditelor (Proactive Credit Exposure Management) (PCM)
Expunerile cu semnale de avertizare timpurie (EWS) sunt clasificate in etapa 2 , deoarece pot fi
considerate ca expuneri care s-au deteriorat semnificativ in ceea ce prive~te calitatea creditului de la
recunoa~terea acestuia. Similar cu statutul Forborne, identificarea ~i aplicarea semnalelor de
avertizare timpurie respecta regulile definite de Banca.
d) Cre$terea semnificativa a PD de la inipere
Cre~terea semnificativa a PD intre data initierii (sau recunoa~terea initiala) ~i data raportarii este
utilizata ca indicator al deteriorarii calitatii creditului in conformitate cu principiul IFRS 9. La fiecare
data de raportare, o entitate trebuie sa evalueze daca riscul de credit pentru un instrument financiar
a crescut semnificativ de la recunoa~terea initiala.
Atunci cand efectueaza aceasta evaluare o entitate trebuie sa utilizeze modificarea riscului unei
neindepliniri a obligatiilor aparuta pe parcursul duratei de viata preconizate a unui instrument
financiar in loc de modificarea in valoarea pierderilor din creditare preconizate. PD la initiere este
folosit exclusiv in scopuri de clasificare in cele 3 etape.
Pentru a evalua daca riscul de credit a crescut semnificativ de la initiere, este necesar sa se compare
PD la data initierii ~i PD la data de raportare.
Urmatorul tabel rezuma criteriile de clasificare a creditelor utilizate in Banca:

Etapa 1

Etapa2

• Expuneri
performantefera zile
intirziere
• Expuneri
performante cu mai
mult de 30 de zile
intirziere sub pragul
de semnificatie

• Expuneri performante cu mai mult de
30 de zile intirziere $i peste pragul de
semnificatie
• Expuneri cu statut Forborne
• Expuneri performante incluse in Lista
de supraveghere /PCEM
• PD la initiere comparativ cu PD la
data de raportare
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Etapa3
• Expuneri cu mai
mult de 90 zile
intirziere peste
pragul de
semnificatie
• Improbabile de
plata
• Incerte
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.3

Politici de control ~i reducere a riscului

Banca gestioneaza, limiteaza §i controleaza concentrarile de creditare, acolo unde sunt identificate in special, pentru parti contractuale individuale §i grupuri, pentru industrii §i tari.
Banca structureaza nivelurile riscului de credit la care se expune prin stabilirea unor Iimite privind
nivelul de rise acceptat la un debitor, un grup de debitori sau un segment geografic sau industrial.
Astfel de riscuri sunt monitorizate continuu §i sunt supuse unei analize anuale, sau mai frecvente, in
caz de necesitate. Limitele nivelului riscului de creditare pe produs, industrie sau tara sunt aprobate
trimestrial de catre Consiliul de Administratie.
Expunerea Bancii Ia rise, Iegata de orice debitor, inclusiv banci §i brokeri, este restrictionata de sub
Iimite care acopera riscurile bilantiere §i extra-bilantiere, precum §i Iimitele riscului zilnic aferent
instrumentelor de tranzactionare, cum ar fi contractele forward de schimb valutar. Expunerile
curente sunt monitorizate zilnic, fiind comparate cu limitele stabilite.
Expunerea la riscul de credit este monitorizata printr-o analiza regulata a capacitatii debitorilor §i a
potentialilor debitori de a respecta obligatiile de plata a dobanzii §i principalului §i prin modificarea
limitelor de creditare, dupa necesitate.
Maijos sunt descrise masuri specifice de control §i reducere a riscului.
(a)

Gaj

Banca aplica o serie de politici §i practici orientate spre reducerea riscului de creditare. Cea mai
traditionala din ele este asigurarea cu gaj a fondurilor acordate, fiind o practica obi§nuita:
•
Ipoteci asupra proprietatilor rezidentiale;
•
Drepturi asupra activelor cum ar fi imobile, stocuri §i creante comerciale; §i
•
Drepturi asupra instrumentele financiare ca titluri de datorie §i titluri de participare.
Finantarea pe termen lung §i creditarea societatilor corporative este, in general, asigurata cu gaj;
facilitatile de creditare pentru persoane fizice sunt de obicei neasigurate. fn plus, ca sa minimizeze
pierderile Ia credite, Banca va cauta garantii suplimentare de la partea contractuala, in momentul in
care se constata indicatori de depreciere pentru creditele §i avansurile individuale relevante.
Gajul detinut ca asigurare pentru activele financiare, altele decat creditele §i avansurile este
determinat de natura instrumentului. Titlurile de datorie, titlurile de stat §i alte certificate eligibile
sunt In general neasigurate.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.3

Politici de control ~i reducere a riscului (continuare)

La 31 decembrie 2018, valoarea contabila neta a creditelor ~i avansurilor acordate clientilor a fost de
581,169,043 MDL (2017: 843,389,377 MDL), iar valoarea gajurilor identificabile (in principal
proprietati comerciale) aferenta creditelor a fost de 1,165,152,829 MDL (201?: 1,624,810,704 MDL).
Valoarea gajurilor se distribuie conform urmatoarelor categorii:

Proprietati comerciale
Depozite numerar
Alte garantii

(b)

2018

2017

956,876,310
10,085,707
198,190,813

1,300,407,517
9,343,974
315,059,212

1,165,152,829

1,624,810,704

Angajamente de creditare

Scopul principal al acestor instrumente este de a garanta acordarea fondurilor clientului, la cererea
acestuia. Garantiile §i acreditivele stand by prezinta acela§i rise ca §i creditele. Acreditivele
documentare §i comerciale, reprezentand angajamentele scrise ale Bancii in numele clientilor, care
autorizeaza terte persoane sa retraga banii Bancii pana la o suma specificata, in limite §i conditii strict
specificate, sunt garantate prin livrarile de stocurile de marfuri la care acestea se refera §i, de aceea,
prezinta un rise mai mic decat creditarea directa.
Angajamentele de creditare reprezinta parti neutilizate din autorizatiile de acordare a creditelor,
garantii sau acreditive. fo privinta riscului de credit aferent obligatiilor de extindere a creditelor,
Banca este expusa unei pierderi potentiale, cu o valoare egala cu angajamentele neutilizate.
Totu§i, valoarea pierderii potentiale este mai mica decat totalul angajamentelor neutilizate, deoarece
majoritatea angajamentelor de creditare depind de mentinerea de catre clienti a unui anumit
standard de creditare. Banca monitorizeaza scadenta angajamentelor de creditare, deoarece
angajamentele pe termen lung prezinta un grad de rise mai ridicat decat angajamentele pe termen
scurt.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.4

Deprecierea 11i politici de provizionare

Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute in scopul raportarii financiare pentru pierderi
a~teptare din depreciarea activelor estimate la data de raportare, pe baza evidentei obiective a
deprecierii (Nota 3.2.vii).
Politica de scoatere in afara bilantului

Banca scoate in afara bilantului un credit (impreuna cu ajustarea formata pentru depreciere) atunci,
cand Departamentul de Credite / Directia Generala determina ca creditele / garantiile aferente sunt
irecuperabile. Aceasta constatare se face doar dupa analiza informatiilor relevante §i documentarii
necesare.
Ajustarea pentru depreciere prezentata in situatia pozitiei financiare la finele exercitiului financiar
deriva din cele 3 etape de rise.
Tabelul de mai jos prezinta cota-parte aferenta elementelor bilantiere privind creditele §i avansurile
acordate clientilor din fiecare etapa §i cota-parte a ajustarii pentru depreciere asociata fiecarei etape
din suma totala a ajustarilor pentru depreciere a creditelor ~i avansurilor acordate clientilor.
decembrie 2018
Credite 11i
Ajustare
avansuriacordate
pentru
clientilor (% din
depreciere (%
total)
din total)
31

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Credite 11i
avansuriacordate
clienµIor (% din
total)

61.14

16.87

26.83
12.02

32.82

74.69
20.25

50.31
100.00

5.06
100.00

100.00
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ianuarie 2018
Ajustare
pentru
depreciere (%
din total)
29.03
44.71
26.26
100.00
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4

ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1,4

Deprecierea ~i politici de provizionare (continuare)

Modificarile in ajustarile pentru pierderi la credite §i avansuri acordate clientilor sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

Sold la 1 ianuarie
Transferuri la Etapa 1
Transferuri la Etapa 2
Transferuri la Etapa 3
Cheltuieli pe parcursul anului, net
Majorari datorate acordarilor noi
Recuperari
Derecunoa§teri
Anulari
Diferente de curs de schimb valutar
Cesiune catre Veneta Banca/ Transfer de
active / Credite vindute
Sold la 31 decembrie
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2018
Total

Individual

Colectiv

Total

201z

Etapa 1

Etapa2

Etapa3

30,026,501
(3,617,131)
2,433,619
1,810,076
(8,313,523)
9,693,708

46,244,535
2,742,929
(12,787,814)

103,437,629

283,248,204

21,708,632

304,956,836

14,665,591

20,640,034

(2,717,739)

35,405,994
19,763,437
2,358,955
(10,237,845)

5,974,443

(6,800,341)

27,166,592
874,202
10,354,195
(1,810,076)
37,989,390
36,684
2,358,955
(719,766)

(272,496)

(688,331)

739

(960,088)

(149,851)
(7,350,379)

(92,337)
(183,800)

(242,188)
(7,534,179)

48,556,751

(1,828,921)
74,421,996

(1,828,921)
147,939,161

(284,430,552)
(1,092,474)

(1,185)
36,096,901

(284,431,737)

24,960,414

5,730,127
10,033,044

1,615,661

1,615,661
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.5

Credite ~i avansuri

Tabelul urmator prezinta informatii privind riscul de credit asociat activelor financiare evaluate la
costul amortizat. Cu exceptia cazului 1n care se mentioneaza in mod expres, pentru activele
financiare, valorile din tabel reprezinta valori cantabile brute. Pentru contractele de garantii
financiare ~i angajamentele de creditare, valorile din tabel reprezinta sumele angajate sau garantate.
Explicarea termenilor "Etapa 1", "Etapa 2" ~i "Eta pa 3'' este inclusa in Nata 4.1.1.

Credite ~i avansuri
catre banci
Ajustari pentru
depreciere
Valoare contabila

Eta:ea 3

Total

Total

445,804,194 195,653,812

87,650,198

729,108,204

878,393,804

(24,960,414) (48,556,751) (74,421,995)
420,843,780 147,097,061 13,228,203

(147,939,160)
581,169,044

(35,004,427)
843,389,377

824,944,259

824,944,259

649,923,023

(422,305)
824,521,954

(422,305)
824,521,954

649,923,023

- 1,020,074,145

498,135,732

Titluri de stat ~i
Certificatele Bancii
Naµonale
1,020,074,145
Ajustari pentru
depreciere
(4,265,071)
Valoare contabila
1,015,809,074
Disponibilitaµ la
Banca N aµonala a
Moldovei
Ajustari pentru
depreciere
Valoare contabila
Contracte de
garanµe financiara
~i angajamente de
creditare
Ajustari pentru
depreciere
Valoare contabilii
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2017

Eta:ea 2

Eta:ea 1
Credite ~i avansuri
catre clienµ
Ajustari pentru
depreciere
Valoare contabila

2018

(4,265,071)

- 1,015,809,074

498,135,732

985,087,551

985,087,551

1,487,925,728

(3,057,230)
982,030.320

(3,057,230)
982,030.320

1,487,925,728

151,871,380 22,254,252

654,362

174,779,994

210,691,562

(4,463,203) (5,622,152)
147,408,177 16,632,100

(557,640)

(10,642,995)
164,136,999

(10,446,762)

~
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.5

Credite !?i avansuri (continuare)

Ajustarea totala pentru deprecierea creditelor §i avansuri acordate clientilor este de 147,939,160 MDL (2017: 35,004,427 MDL). Informatii suplimentare
privind provizionul pentru depreciere la credite §i avansuri acordate clientilor sunt prezentate in Nota 17.
Banca se orienteaza mai mult spre afacerile cu clienti corporativi mari, sau cu clienti de retail care ofera gaj suficient.
(a)

Credite §i avansuri fora o cre$tere semnifi.cativa a riscului de credit dupa recunoa$terea inipala (etapa 1)

31 decembrie 2018
Etapa 1:
Valoarea bruta
Minus: ajustare pentru depreciere
Expunere neta
1 ianuarie 2018
Etapa 1:
Valoarea bruta
Minus: ajustare pentru depreciere
Expunere neta
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Societati corporative

Persoane fizice credite ipotecare

Persoane fizice credite de consum

Total credite ~i
avansuri catre clienti.

169,150,899
(5,050,393)

245,269,501
(14,750,697)

31,383,794
(5,159,324)

445,804,194
(24,960,414)

164,100,50 6

230,518,804

26,224,470

420,843,780

399,211,745
(15,738,055)

234,366,097
(10,676,660)

22,461,540
(3,611,786)

656,039,381
(30,026,501)

383,473,690

223,689,437
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.5

Credite ~i avansuri (continuare)

(b)

Credite §i auansuri acordate clientilor cu o cre§tere semnificatiua a riscului de credit dupa recunoa§terea initiala, dar nedepreciate (etapa 2)

31 decembrie 2018
Etapa 2:
Valoarea bruta a expunerilor:
- curente
- restante 30 - 60 zile
- restante 61 - 90 zile

din care supravegheate de Proactive
Credit Management Unit
Minus: ajustare pentru depreciere

Expunere neta

Societati corporative

Persoane fizice credite ipotecare

Persoane fizice credite de consum

Total credite ~i
avansuri catre clienti

186,443,813
4,646,284
737,726
191.827,823

541,017
926,678
434,581
1,902,276

1,732,614
165,791
25,308
1,923,712

188,717,444
5,738,753
1,197,615
195,653,812

93,792,958

93,792,958

(45,943,593)

(1,263,141)

(1,350,017)

(48,556,751)

145,884,230

639,135

573,695

147,097,061

Valoarea de gaj*
245.34_g_,Q_.42
2,859,467
2,130.544
~50,332.051
* Valoarea de gaj prezentata zn tabel include valoarea garantiilor considerate de Banca pentru creditele acordate clientilor sub form a de drepturi ipotecare
asupra proprietatilor rezidenpale $i comerciale, precum $i depozitele zn numerar, calculate in baza valorilor determinate de evaluatorii independenti $i
ajustate cu coeficienti de discount ("haircuts''). Valoarea data nu include garanpilefinanciare subforma de drepturi asupra bunurilor mobiliare, contracte
defidejusiune $i alte garantiifinanciare.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.5

Credite 1?i avansuri (continuare)

(b)
Credite §i avansuri acordate clientilor cu o cre$tere semnifi.cativa a riscului de credit dupa recunoa$terea initiala, dar nedepreciate (etapa 2)
(continuare)

Societati corporative

Persoane fizice credite ipotecare

Persoane fizice credite de consum

Total credite ~i
avansuri catre clienti

167,095,162
3,202,278
167,095,162
171,070,984

1,127,458
3,087,208
1,127,458
6,151,090

27,128
356,458
27,128
653.028

168,249,748
6,645,944
168,249,748
177,875,102

(42,685,716)

(3,153,019)

(405,799)

(46,244,535)

Expunere neta

128,385,268

2,998,071

247,229

131,630,567

Valoarea de gaj*

218,480,731

9 .237,742

211,546

277,930,019

1 ianuarie 2018

Etapa 2:
Valoarea bruta a expunerilor:
- curente
- restante 30 - 60 zile
- restante 61 - 90 zile

Minus: ajustare pentru depreciere

* Valoarea de gaj prezentata in tabel include valoarea garanpilor considerate de Banca pentru creditele acordate clientilor sub forma de drepturi ipotecare
asupra proprietaplor rezidentiale $i comerciale, precum $i depozitele in numerar, calculate in baza valorilor determinate de evaluatorii independenti $i
ajustate cu coeficienti de discount ("haircuts"). Valoarea data nu include garan(iile financiare subJorma de drepturi asupra bunurilor mobiliare, contracte
defidejusiune $i alte garantiifinanciare.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4 .1

Riscul de credit (continuare)

4 .1.5

Credite ~i avansuri (continuare)

(c)

Credite $i avansuri acordate clientilor nedepreciate - Informap.i comparative conform IAS 39

31 decembrie 2017
Credite ~i avansuri acordate clienfilor
nerestante $i nedepreciate individual
Grad investitional
Monitorizare standard

Minus: ajustare pentru depreciere
Expunere neta

Credite ~i avansuri acordate clienfilor
restante, dar nedepreciate individual
Restante pana la 30 zile
Restante 30 - 60 zile
Restante 61 - 90 zile
Minus: ajustare pentru depreciere
Expunere neta
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SocietaJi corporative

Persoane fizice credite ipotecare

Persoane fizice credite de consum

Total credite ~i
avansuri catre clienti

526,026,858
37,323,704
.s.6.1,350,562
(2z,13z,660)
536,212,902

211,607,789
5,989,477
217,597,266
(3,885,686)
213,711,580

19,190,725
266,001

756,825,372
43,579,182

19i456,726
(314,536)
19,142,190

(31,337,883)
769,066,6 71

2,439,285
5,726,375
773,544
8,939,1c2M
(430,402)
8,508,802

22,056,282
5,551,041
2,935,969
30,543,,292
(547,001)
29,996,291

3,040,344
537,166
226,122
3,803,632
(63,558)
3 ,740,074

27,535,911
11,814,582
3,935,635
43,286..1.28
(1,040,961)
42,245,167

8.oo..Ao4,5~
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4
ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)
4.1
Riscul de credit (continuare)
4.1.5 Credite ~i avansuri (continuare)
(d)
Credite §i avansuri depreciate (etapa 3)
Detalierea expunerilor brute a creditelor §i avansurile acordate clientilor depreciate impreuna cu valoarea gajului este prezentata dupa cum urmeaza:
Persoane fizice Persoane fizice Total credite ~i
31 decembrie 2018
Societa!i corporative
credite ipotecare
credite de consum avansuri catre client!
Valoarea bruta a expunerilor depreciate
individual
2,122,526
53,351,798
32,175,874
87,650,198
din care sunt Pierdere G,unlikely to pay'')
47,125,022
13,827,014
623,049
61,575,085
Minus: ajustare pentru depreciere
(45,165.243)
(27,418.331)
(1.838,421)
(74.421.995)
Expunerea neta
8,186,555
284,105
13,228,203
4 ,757,543
Valoarea de gaj*
42.480,565
86,249.330
448,356
129,178,252

(e)

Credite $i avansuri acordate clienplor depreciate individual - Informatii comparative conform IAS 39

Persoane fizice Persoane fizice Total credite ~i
31 decembrie 2017
Societap corporative
crediteipotecare
credite de consum avansuri catre client!
Valoarea bruta a expunerilor depreciate
individual
21,240,367
13,030,702
432,054
34,703,122
Minus: ajustare pentru depreciere
(1.684 1506)
(905,937)
L1s.1...4JJ.
(2 1625,sB._1,l
Expunerea neta
19,555,861
12,124,765
396,913
32,077,539
Valoarea de gaj*
39,314,815
27,910,386
67,225,201
* Valoarea de gaj prezentata in tabel include valoarea garanpilor considerate de Banca pentru creditele acordate clienplor sub forma de drepturi ipotecare
asupra proprietaplor rezidenpale $i comerciale, precum $i depozitele in numerm-, calculate in baza valorilor determinate de evaluatm-ii indepe
ajustate cu coeficienti de discount ("haircuts''). Valoarea data nu include garanpile financiare sub forma de drepturi asupra bunurilor mobiliave£,~ ID'i'JEte..:
de fidejusiune $i alte garantiifinanciare.
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4

ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.5

Credite ~i avansuri (continuare)

(f)

Credite §i auansuri renegociate

ActivitatiJe de restructurare includ aranjamente de plata extinsa, modificarea §i amanarea platilor.
Dupa restructurare, soldul expirat al clientului revine la statut normal §i gestionat impreuna cu alte
conturi similare. Politicile §i practicile de restructurare sunt bazate pe indicatori sau criterii care,
conform judecatii conducerii, arata ca platile, eel mai probabil, vor continua. Aceste politici sunt
supuse unor revizuiri permanente. Restructurarea este, de obicei, aplicata pentru credite la termen.
La data de 31 decembrie 2018, creditele renegociate care in alt caz ar fi restante sau depreciate
constituie 50,974 mii MDL (2017: 39,829 mii MDL).

Credite §i avansuri acordate clientilor
Societati corporative
Persoane fizice

Total
(g)

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

50,973,996

35,521,509
4,307,301

50,973,996

39..828.810

Credite §i avansuri acordate bancilor $i investitii fn titluri

La 31 decembrie 2018 Banca detine conturi corespondente in banci in valoare de 824,521,954 MDL
i;;i investitii in titluri in valoare de 1,015,809,074 MDL.
Politica Bancii este de a limita expunerile pentru ta.rile cu un grad de rating de BBB- §i mai mic de
BBB-. Valoarea acestor expuneri la 31 decembrie 2018 este de 2,486,819 MDL, celelalte expuneri
datorate de banci fiind cu un grad mai bun decat BBB-.
Creditele pe termen scurt pe piata interbancara sunt de obicei asigurate de titluri de valoare de stat
§i practicate pe termen scurt. Banca investe§te in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor §i
Certificate ale Bancii Nationale a Moldovei, care sunt considerate investitii cu un grad redus de rise.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.5

Credite l?i avansuri (continuare)

(g)

Credite ~i avansuri acordate bancilor $i investitii in titluri (continuare)

Tabelul de mai jos prezinta gradele de rating pentru expunerile interbancare ~i investitiile in titluri
de stat ~i certificate ale Bancii Nationale ale Moldovei:

Credite l?i avansuri acordate bancilor
Rating de la AA- pana la AA+
Rating de la A- pana la A+
Rating de la BBB pana la BBB+
Rating BBB- ~i mai mic

Investiµi in titluri de stat ~i Certificate
ale Bancii Nationale a Moldovei
Rating BBB- ~i mai mic (rating suveran)
4.1.6

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

21,259,287
172,776,250
627,999,598
2,486,819
824,521,954

6,714,194
75,951,629
565,351,623
1,905,577
649,923.023

1,015,809,074

498,135,732

Gaj depnut in posesie

Banca detine garantii fata de anumite expuneri de credit. Bonitatea generala a unui client tinde sa fie
eel mai relevant indicator al calitatii creditului. Cu toate acestea, gajul ofera o securitate
suplimentara, iar Banca solicita, in general, clientilor sa ii furnizeze acest lucru. Bancal poate lua gaj
sub forma de proprietati imobiliare, depozite (numerar) precum ~i alte tipuri de gaj.

fn 2018 ~i 2017 Banca nu a obtinut active prin luarea in posesie a garantiilor asupra creditelor
neperformante.
Activele detinute in posesie sunt vandute cat de repede posibil, incasarile fiind folosite la reducerea
datoriei restante. Alte detalii despre gajurile detinute in posesie la 31 decembrie 2018 ~i 31 decembrie
2017 sunt incluse in Nota 21.

63 din 115

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR i'NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
4

ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.7

Concentrarea riscului de credit

(a)

Expunerea maxima la riscul de credit znainte de gaj sau alte instrumente de diminuare a
riscului de credit

Expunerea maxima
31 decembrie
31 decembrie
Expunerea riscului de creditare a active/or este dupa cum
urmeaza:
Numerar §i disponibilitati la Banca Nationala a Moldovei
Titluri de stat 1;,i Certificate ale Bancii Nationale a Moldovei
Credite 1;,i avansuri acordate bancilor
Credite §i avansuri acordate clientilor
Alte active financiare
Expunerea la riscul de creditare a elementelor
extrabilanpere:
Contracte de garantie financiara
Angajamente de creditare
La 31 decembrie

2018

2017

1,201,480,508
1,015,809,074
824,521,954
581,169,043
13,866,084

1,735,780,256
498,135,732
649,923,023
843,389,377
14,740,915

64,141,808
110,638,186

83,345,433
127,346,129

3.811.626.652

3,.952.660.865

Tabelul de mai sus reprezinta scenariul eel mai pesimist privind expunerea la riscul de credit la
31 decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017, fara a tine cont de garantiile detinute sau de alte
instrumente de diminuare a riscului de creditare incluse. Pentru active bilantiere, expunerile
stipulate mai sus se bazeaza pe valorile cantabile nete raportate in situatia pozitiei financiare.
Dupa cum este prezentat mai sus, 38.9% din expunerea maxima totala deriva din credite §i avansuri
acordate bancilor §i clientilor (31 decembrie 2017: 41.0%); 31.5% numerar §i disponibilitati la Banca
Nationala a Moldovei (31 decembrie 2017: 43.9%); 26.7% titluri de stat §i alte certificate ale Bancii
Nationale (31 decembrie 2017: 12.6%).
(b)

Concentrarea riscului de credit pe sectoare geografice

Tabelul urmator prezinta expunerea principala la riscul de credit luat la valoarea contabila, conform
prezentarii pe regiuni geografice la data de 31 decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017. fn tabelul ce
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.7

Concentrarea riscului de credit (continuare)

C

Moldova

Ta.rile OECD

Tarile
NonOECD

Total

Evaluarea riscului de
credit a active/or bilantiere
este urmatoarea:
Numerar ~i disponibilitati
laBNM
Titluri de stat ~i CBN
Credite §i avansuri acordate
bancilor
Credite §i avansuri acordate
clien!ilor
Alte active financiare

1,201,480,508
1,015,809,074

1,201,480,508
1,015,809,074

1,011,658

822,035,134

581,034,919
13,866,084

134,124

La 31 decembrie 2018

2.813.202,243

822,169,258

1,475.162

3.636.846,663

La 31 decembrie 2017

3.092,7.48.068

648,503,829

:z:1:z;,406

3,:z:41,969.303
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.7

Concentrarea riscului de credit (continuare)

(c)

Sectoare industriale

Agricultura
~i industria
alimentara

Numerar ~i
disponibilitati la BNM
Titluri de stat ~i CBN
Credite ~i avansuri
acordate bancilor
Credite §i avansuri
acordate clientilor:
Persoane fizice
Entitati corporative
Alte active financiare
La 31 decembrie 2018
La 31 decembrie 2017
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Comert

Construcpi

Institupi
financiare

Guvern§i
Banca
Natjonala a
Moldovei

Bunuri de
consum

Producpe

1,201,480,508
1,015,809,074

1,201,48 0,508
1,015,809,074

824,521,954

235,915,482
3,944,095

824,521,954

27,082,270
90,556,263

74,905,310
13,866,084

262,99 7,753
318,171,290
13,866,084

90.556.263

88.zz1.394

3.636.846.663

81.2z2,154 222.632,zu 2zo,132.z86 649,923,023 2,2:i,,915.988 24,244,485 12...4......433,228

95,414.865

3,741,969.303

34,579,899

34.579,899

111,697,609

2,488,114

111,697,609 239.859,.527 82z,010,068 2.21z,289.582 27,082.270
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4

ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.1

Riscul de credit (continuare)

4.1.8

Concentrarea riscului de credit (continuare)

La 31 decembrie 2018, 99.98% (31 decembrie 2017: 99.94%) din debitorii inclu§i in portofoliul Bancii
de credite acordate clientilor sunt rezidenti ai Republicii Moldova.
La 31 decembrie 2018, nu sunt tranzactii semnificative cu subsidiare locale ale companiilor
incorporate in zona Euro, care intampina dificultati financiare materializate prin existenta
programelor de asistenta financiara sau alti factori de rise.
La 31 decembrie 2018, toate titlurile investitionale recunoscute in portofoliu sunt clasificate aplicind
un model de afaceri "Detinute pentru colectare / Held to Collect", respectiv sunt evaluate la cost
amortizat §i reprezinta certificate emise de Banca Nationala a Moldovei §i titluri de datorie emise
Ministerul Finantelor.
4.2

Riscul de piata

Banca se expune riscului de piata, care reprezinta riscul ca valoarea justa a fluxurilor viitoare de
numerar ale unui instrument financiar sa oscileze in urma modificarilor preturilor pietei. Riscul de
piata apare ca rezultat al pozitiilor deschise ale ratei dobanzii, valutei §i instrumentelor de capital,
toate acestea fiind expuse mi§carilor generale sau specifice ale pietei §i modificarii nivelului
volatilitatii ratelor de piata sau preturilor, cum ar fi ratele dobanzilor, marjele de creditare, ratele de
schimb valutar §i cotatiile de capital. Banca clasifica expunerea la riscul de piata in portofolii
comerciale §i necomerciale.
Riscul de piata rezultat din activitati comerciale §i necomerciale este concentrat in Trezoreria Bancii.
Consiliul de Administratie §i §efii de depa1tamente primesc in mod regulat rapoarte privind riscul de
piata.
4 . 2.1

Riscul de curs valutar

Banca i§i asuma expunerea la efectul fluctuatiilor de curs pentru principalele valute straine asupra
pozitiei sale financiare §i fluxurilor de numerar. Consiliul Bancii stabile§te limitele expunerii la riscul
valutar §i, in general, pentru pozitiile overnight §i intra-day, care sunt monitorizate zilnic.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.2

Riscul de piata (continuare)

4.2.1

Riscul de curs valutar (continuare)

Tab elul de maijos prezinta expunerea Bancii la riscul de curs valutar la 31 decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017. fo tabel sunt incluse ~i activele §i datoriile Bancii
la valoarea contabila, clasificate dupa valute.
Altevalute
EUR
straine*
MDL
USD
La 31 decembrie 2018
Active
Numerar §i disponibilitati la BNM
2,88 2,199
1,201,480,508
928,823,008
68,122,964
201,652,337
Credite §i avansuri acordate bancilor
2,127,857
566,430,485
255,963,612
824,521,954
Credite §i avansuri acordate clientilor
136,246,196
581,169,043
11,741,607
433,181,240
Investitii In titluri de datorie $i CBN
1,015,809,074
1,015,809,074
Alte active
4,712,873
293,570
8,184,792
13,766.084
614.849
Total active financiare
2_._,82.526.196
3,636,846,663
344,012,974
905,003,867
5i-:W3,626
Datorii
Depozite de la clienti
326,671,724
3,136,711
1,577,731,009
886,464,979
2,794,004,423
Alte datorii
18,445,618
165,551
22,708,869
52,879,233
11,559,195
Total datorii financiare
2,846,883.656
1.600,439.878
345,117,341
898.024.174
3.302.263

Pozipa neta de bilant

782,086,318

(1,104,367)

Contracte de garanµe financiara ~i
angajamente de creditare
55,124,280
* Alte valute straine includ, In principal, rubla ruseasca, lira sterlina, francul elvetian §i leul romanesc.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.2

Riscul de piata (continuare)

4.2.1

Riscul de curs valutar (continuare)
Altevalute
straine*

La 31 decembrie 2017
Total active
Total datorii

2,517,764,353
1,829,008,232

363,823,357
458,739,835

857,060,821
1,143,532,030

4,337,022
3,287,058

3,741,985,553
3,343,567,655

Pozipa neta de bilant

688,7!'.5,621

(95,916,478)

(286,474,209)

1,049,964

307,417,898

138,492,028

5,973,645

66,202,328

Contracte de garanpe financiara ~i
angajamente de creditare

*Alte valute straine includ, in principal, rubla ruseasca, franc elvetian ~i lira sterlina.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.2

Riscul de piata (continuare)

4.2.1

Riscul de curs valutar (continuare)

La 31 decembrie 2018, daca MDL s-ar fi depreciat/ (apreciat) cu 10 procente fata de USD celelalte
variabile ramanand constante, profitul pana la impozitare pentru anul Incheiat la 31 decembrie 2018
ar fi fost aproximativ 110,437 MDL /(110,437 MDL) (2017: 913,747 MDL /(913,747 MDL) mai
mare/mic. La 31 decembrie 2018, daca MDL s-ar fi depreciat/ (apreciat) cu 10 procente fata de EUR
celelalte variabile ramanand constante, profitul pana la impozitare pentru anul Incheiat la
31 decembrie 2018 ar fi fost aproximativ 697,969 MDL/(697,969 MDL) (2017: 2,613,251
MDL/(2,613,251 MDL)) mai mare/mic.
4.2.2

Riscul ratei dobanzii

Analiza sensibilitatii active/or, datoriilor §i elementelor extra bilanpere - analiza modifi.carii ratei
dobanzii
Riscul dobanzii pentru fluxurile de mijloace bane§ti reprezinta riscul ca fluxurile viitoare de numerar
al unui instrument financiar sa fluctueze din cauza modificarilor ratei dobanzii pe piata. Riscul valorii
juste a ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita
modificarii ratei dobanzii pe piata. Banca este expusa efectelor fluctuatiilor Ince prive§te nivelul ratei
dobanzii pe piata, atat asupra riscurilor valoriijuste, cat §i asupra fluxurilor de numerar. Marja ratei
dobanzii poate cre§te ca urmare a acestor modificari, iar In cazul unor mi§cari nea§teptare, poate sa
scada sau sa genereze pierderi. Consiliul stabile§te limite privind nivelul decalajelor Intre termenii
de recalculare a ratei dobanzii, aceste limite fiind monitorizate zilnic.
Tabelul de mai jos prezinta expunerea Bancii la riscul ratei dobanzii la 31 decembrie 2018. fo tabel
sunt incluse valorile cantabile ale activelor §i datoriilor Bancii, clasificate dupa data cea mai apropiata
dintre data contractuala de modificare a ratei §i data scadenta.
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4 .2

Riscul de piata (continuare)

4.2.2 Riscul ratei dobanzii (continuare)
Panala
1luna
La 31 decembrie 2018
Active
Numerar §i disponibilitati la BNM
Credite §i avansuri acordate
bancilor
Investitii in titluri
Credite §i avansuri acordate
clientilor
Alte active financiare
Total active financiare

Panala
3luni

intre 3 luni
~i 1an

intre 1 an.§i
5 ani

982,030,320

Tot al

219,450,188

1,201,480,5 08
824,521,9 54
1,015,809,0 74

453,784,116
910,259,929

38,979,171
52,994,998

331,758,667
52,554,147

453,411,521

18,789

951,873

18,639,484

108,147,376

2,799,485.886

91,992,958

385,264,687

18,639,484

108,147,376

Datorii
Depozite de la clienti
Alte datorii financiare
Total datorii financiare

2,021,407,587

74,090,686

344,50 0,647

77,893,624

2.021,407,587

74,090.686

344,500.647

77,893,624

Sensibilitatea dobanzii

:z:z8,o:z8,299

!Z.,9Q2,2:Z2

(;!,Q,:Z6~.Q..4.Q

{.59.,g5.-4.,1_4_Q}
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Peste 5 ani

Fara
dobanda

lilll.Mlz..17.6

13,766,084
233,216,272

581,169,043
13,766,084
3.636,746,66 3

276,111,879
52,879,233
328.991.112

2,794,004,423
52,879,233
2,846,883.656
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ADMINISTRAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

4.2

Riscul de piata (continuare)

4.2.2

Riscul ratei dobanzii (continuare)
Panala1
luna

Pana.la
3Iuni

intre 3 luni
~i 1 an

intre 1 an_fil.
5 ani

Total active
Total obligatiuni

3,243,547,506
2,517,051,421

55,116,699
95,167,455

14,636,112
487,194,968

15,598,963
103,789,832

81,530,068

Sensibilitatea dobanzii

226,496,085

(40,050,756)

(422,558,856)

(88,190,869)

81,530,068

Pestes ani

Fara
dobanda

La 31 decembrie 2017
331,556,205
231,363,gzg

3,741,985,553
3,434,567,655

*In termenul "Pana la o luna" sunt incluse toate creditele cu rata variabila pe care Banca are dreptul unilateral de modificare cu un preaviz de 10 zile. Creditele
cu rata fixa au fost tratate conform maturitatii lor.
Analiza sensibilitatii ratei dobanzii a fost calculata pe baza expunerii la riscul ratei dobanzii la data raportarii. La 31 decembrie 2018, daca rata dobanzii ar fi
fost cu 0.2% mai mare/mica pentru conturile corespondente, 2.5% mai mare/mica pentru titluri de stat, 2.5% mai mare/ mica pentru creditele acordate
clientelei in MDL, 1.0% pentru creditele acordate in valuta straina §i pentru datoriile Bancii: 1.0% mai mare/mica pentru imprumuturi, 1.0% mai mare/ mica
pentru depozite in MDL de la clienti, 0.5% mai mare/mica pentru depozite in valuta de la clienti, toate celelalte variabilele fiind constante, profitul bancii
pana la impozitare pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2018 ar fl crescut / scazut respectiv cu aproximativ 10,708,277 MDL
(31 decembrie 2017: 13,451,641 MDL).
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4 .2

Riscul de piata (continuare)

4.2.2

Riscul ratei dobanzii (continuare)

Tabelul de mai jos prezinta ratele efective ale dobanzii la principalele valute pentru instrumentele
financiare monetare neinregistrate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere:
2018

Active financiare
Disponibilitati la BNM
Credite ~i avansuri acordate bancilor
Titluri de stat
Credite ~i avansuri acordate clientilor

0.35
(0.13%)

0 .35
2.18%

6.38%

9.80%

0-47%
(0.36%)

0 .47%
1.22%

3.50
6.19%
11.40%

Datorii
Alte imprumuturi
Depozite de la clienti
2017

Active financiare
Disponibilitati la BNM
Credite ~i avansuri acordate bancilor
Titluri de stat
Credite ~i avansuri acordate clientilor
Liabilities
Alte imprumuturi
Depozite de la clienti
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5.9%

4.98%

8.6%

6.93%
13.3%

5.07%
2.08%

6.31%
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4.2

Riscul de piata (continuare)

4.2.3 Analiza geografica
Tabelul de mai jos prezinta principalele expuneri la rise ale Bancii la valoarea contabila, clasificate
pe regiuni geografice la 31 decembrie 2018 ~i 31 decembrie 2017. fo acest tabel, Banca a alocat
expunerile pe regiuni in conformitate cu tara de domiciliu a contrapartidei.
La 31 decembrie 2017, Banca detinea datorii privind activele detinute pentru vinzare fata de Veneto
Banca S.p.A (in lichidare) in suma de 76,306,537 MDL, conform Contractului de Cesiune din
26 iunie 2017. Expunerea catre Veneto Banca S.p.A (in lichidare) nu a fost inclusa in tabelul de mai
jos in expunerile fata de regiunea geografica corespunzatoare (Italia).

La 31 decembrie 2018
Moldova
Irlanda
SUA
Austria
Italia
Germania
Rusia
Franta
Belgia
Turcia
Ungaria
Alte tari

Total active
financiare

Total datorii
financiare

Angajamente
extra-bilanpere

2,813,202,243
69,714,938
21,259,287
172,776,250
558,285,887

2,595,826,374
11,788
20,842,362
3,977,174
172,539,661
1,940,569
678,150
6,626,513
767,274
9,111,095
98
34,562,598

174,389,921

1,311,618
132,850

163,590

48,995

341,077

174,779,994
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4.2

Riscul de piata (continuare)

4.2.3 Analiza geografica (continuare)
La 31 decembrie 2017

Moldova
Irlanda
SUA
Austria
Italia
Germania
Rusia
Franta
Belgia
Turcia
Ungaria
Alte tari

4.3

Total active
financiare

Total datorii
financiare

Angajamente
extra bilanpere

3,092,764,318
154,034,089
6,714,194
75,951,629
411,803,917

210,084,394

657,137

2,785,578,077
642
30,893,257
335,880
388,707,045
2,007,042
242,855
131,167,236
43,094,206
9,747,202
14,408,388
28,385,825

3,741,985,553

3,434,567,655

210,728,562

60,269

107,168

500,000

37,000

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Banca sa nu-§i poata indeplini obligatiile de plata asociate
obligatiilor financiare ajunse la scadenta §i sa inlocuiasca fondurile cand acestea sunt retrase.
Consecinta poate fi neindeplinirea obligatiilor de plata catre deponenti, precum §i neindeplinirea
angajamentelor de creditare.
Banca este expusa la cerintele zilnice de lichiditati disponibile din depozitele overnight, conturile
curente, depozitele la termen, angajamente de creditare §i contracte de garantie financiara. Banca nu
mentine lichiditliti suficiente pentru a satisface toate aceste cerinte, avand in vedere ca, din practica,
nivelul minim de reinvestire a activelor scadente poate fi prevazut cu un grad inalt de certitudine.
Consiliul Bancii stabile§te nivelul minim de active scadente care pot fi folosite pentru a satisface
cererea de lichiditate, de asemenea, §i nivelul minim de imprumuturi interbancare §i alte facilitati de
imprumut disponibile pentru a acoperi retragerile ce depa§esc nivelul neprevazut al cererii.
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4.3

Riscul de lichiditate (continuare)

4.3.1

Fluxuri de numerar nederivate

Tabelul de maijos prezinta fluxurile de numerar datorate de catre Banca aferente activelor ~i datoriilorfinanciare nederivate 1n functie de scadentli contractuala rlimasli
la data de raportare. Sumele prezentate 1n tabel reprezinta fluxuri de numerar contractuale neactualizate:

La 31 decembrie 2018
Datorii
Depozite de la clienti
Alte datorii financiare
Total datorii

Articole extra-bilantiere
Contracte de garantie financiara
Angajamente de creditare
Total pozipe extra-bilantiera
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intre 1luna
~i 3 luni

intre 3 ~i 12
luni

i'ntre 1 an fil
5ani

Peste5 ani

Total

1,441,256,778
52,879,233

171,086,748

870,304,471

270,017,970

58,878,360

2,811,544,327
52,879,233

2,846,883,656

1,494,136,011

121,086,248

820,304,421

220,012,920

58,828,360

2,864,423,560

64,141,808
110,638,186
124,229,994

8,001,551
3,290,218
11,291,269

6,504,538
312,214
6,816,252

34,273,654
15,731,549
50,005,203

15,362,065
85,183,343
100,545,408

6,120,862
6,120,862

64,141,808
110,638,186
124,229,994

Valoare
contabila

Pana la 1 luna

2,794,004,423
52,879,233
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4.3

Riscul de lichiditate (continuare)

4.3.1

Fluxuri de nurnerar nederivate (continuare)

La 31 decembrie 2017
Datorii
Datorii fata de banci
Depozite de la clienti
Alte imprumuturi
Alte datorii financiare
Total datorii

Articole extra bilanµere
Contracte de garantie financiara
Angajamente de creditare
Total pozipe extra-bilanpera
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intre 1 luna
~i 3 luni

intre 3 1?i 12
luni

intre 1 an fil
5ani

Peste 5 ani

223,231,765

1,160,113,877
5,563,534

517,999,773
209,973,615

68,915,740

1134014141585

22312311:Z:65

1116516:Z:Z:14.l.1

:z2:z19:Z31388

6819151:z40

3152612121889

4,753,010
4,516,294

8,632,847
1,510,004
1011421851

40,073,131
z,6zz,458
4:Z:1:Z:501589

29,886,445
105,571,670
1351~581115

8,ozo,zo3

83,345,433
127,346,129
21016911562

Valoare
contabila

Pana la 1 luna

6
3,207,072,460
198,579,233
28,915,956

6
1,309,394,014
2,104,609
28,915,956

3143~h56:Z1655

83,345,433
127,346,129
21016911562

912691304

810:Z01:Z03

Total

6
3,279,655,169
217,641,758
28,915,956
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4.4

Valoareajusta a activelor ~i datoriilor financiare

Valoarea justa a instrumentelor financiare ~i ierarhia valorii juste
Banca utilizeaza urmatoarea ierarhie pentru determinarea §i dezvaluirea valorilor juste a
instrumentelor financiare:
Nivelul 1 : preturi cotate pe piete active pentru acela§i instrument (adica, :fara modificari sau mixari);
Nivelul 2: preturi cotate pe piete active pentru active sau datorii similare sau alte tehnici de evaluare
in care toate datele de intrare sunt bazate pe date de piata observabile; §i
Nivelul 3: tehnici de evaluare in care toate datele de intrare nu sunt bazate pe date de piata observabile.
La 31 decembrie 2018 Banca detine titluri de stat §i titluri de participare care sunt clasificate in Nivelul
2 pentru scopuri de prezentare.
Toate celelalte active §i datorii financiare sunt clasificate in Nivelul 3 pentru scopuri de prezentare.
Tabelul de mai jos prezinta valoarea contabila §i valoarea justa a activelor §i datoriilor financiare care
nu sunt prezentate in situatia pozitiei financiare a Bancii la valoarea lor justa. Pentru detalii, vedeti
nota sub tabel.

31

Active financiare
Numerar~i
disponibilitati la
BNM
Credite §i avansuri
acordate bancilor
Investitii in titluri de
datorie
Credite §i avansuri
acordate clientilor
Alte active financiare

Valoarea contabila
Decembrie 31 Decembrie

31

Decembrie

Valoarea justa
31 Decembrie

2018

2017

2018

2017

1,201,480,508

1,735,780,256

1,201,480,508

1,735,780,256

824,521,954

649,923,023

824,521,954

649,923,023

1,015,825,324

498,151,982

1,016,723,004

495,244,397

581,169,043
13,866,084

843,389,377
14,740,915

546,483,790
13,866,084

828,570,329
14,740,915

2,794,004,423

3,207,072,460
198,579,233

2,797,951,251

6
3,254,930,866
198,579,233

52,879,233

28,915,956

52,879,233

28,915,956

Datorii financiare
Depozite de la banci

6
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4.4

Valoareajusta a activelor ~i datoriilor financiare (continuare)

(i)

Numerar §i disponibilitati la Banca Naponala a Moldovei

Numerarul ~i echivalentele de numerar la BNM pana la o luna. Valoarea contabila a numerarului ~i
soldurilor la BNM aproximeaza valoareajusta a acestora.

(ii)

Credite §i avansuri acordate bancilor

Creditele ~i avansurile acordate altar banci includ plasamentele interbancare §i mijloace in curs de
colectare.
Valoarea justa a plasamentelor cu rata variabila §i a depozitelor overnight este valoarea lor contabila.
Valoareajusta estimata a depozitelor cu rata fixa a dobanzii se determina pe baza fluxurilor de numerar
actualizate, utilizand rata dobanzii pe piata la instrumente similare, cu acela§i rise de creditare §i
scadenta.

(iii)

Credite §i avansuri acordate clienplor

Creditele §i avansurile acordate clientilor sunt prezentate la valoarea neta a provizionului pentru
depreciere. Valoarea justa a creditelor §i avansurilor reprezinta valoarea actualizata a fluxurilor de
numerar viitoare estimate. Fluxurile de numerar viitoare estimate sunt actualizate Ia rata de piata (pe
baza datelor publicate de Banca Nationala a Moldovei) pentru a determina valoareajusta a acestora.

(iv)

Sume datorate bancilor §i clientilor, alte depozite §i alte imprumuturi

Valoarea justa a depozitelor fara scadenta determinata, care includ ~i depozitele fara dobanda
reprezinta suma rambursabila la cerere.
Valoareajusta estimata a depozitelor cu dobanda fixa §i a altor imprumuturi necotate pe piata activa
se stabile§te pe baza fluxurilor de numerar viitoare actualizate, utilizand rate a dobanzii (pe baza
datelor publicate de Banca Nationala a Moldovei) pentru datorii cu maturitati similare.

(v)

Sume datorate bancilor §i clienplor, alte depozite §i alte imprumuturi

Alte imprumuturi sunt prezentate in situatia pozitiei financiare a Bancii la valoarea Ior contabila.
Pentru a determina valoareajusta a acestorimprumuturi nu exista o piata activa cu tranzactii similare.
Imprumuturile sunt acordate de actionar, in conditii specifice. Astfel, valoarea justa a acestora nu
poate fi determina in baza informatiei de pe piata curenta. Prin urmare, Banca considera valoareajusta
a acestora egala cu cea contabila.
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4.5

Riscul aferent impozitarii

Banca este angajata sa asigure o administrare sustenabila a riscului privind impozitarea prin
construirea §i mentinerea unei functii fiscale transparente, efective §i eficiente in cadrul Bancii. Banca
respecta f;li aplica cu strictete legislatia fiscala in vigoare pentru toate categoriile de truce f;li impozite.
Intrand in vigoare de la 1 ianuarie 2012, implementarea IFRS a fost luata in considerare pentru
revizuirea legislatiei fiscale prin introducerea de reguli specifice pentru tratarea ajustarilor rezultate la
momentul implementarii §i ulterior.

in acest context, a fost efectuata o analiza atenta in identificarea diferentelor in tratamentele contabile,
avand un impact fiscal, atat asupra impozitului curent cat f;li asupra impozitului amanat.
Se a§teapta ca in viitor cadrul fiscal sa fie subiect al unor modificari frecvente. Tinand cont de
precedente, aceste aspecte ar putea fl aplicate retrospectiv. Obligatiile fiscale ale Bancii sunt deschise
inspectiei fiscale pe o perioada de patru ani.

4.6

Mediul de afaceri

Anul 2018 a continuat sa fie marcat de provocari semnificative pentru economia Republicii Moldova,
aceasta fiind afectata atat de factori interni cat r;;i de contextul mondial r;;i regional. Un factor important
este criza economica din Federatia Rusa, perspectivele careia nu sunt deloc optimiste. De asemenea,
continua criza de securitate din Ucraina care a dus la deprecierea monedei sale r;;i care a afectat §i
relatiile comerciale cu Republica Moldova.
Pe plan intern, conform datelor publicate Biroul National de Statistica, in anul 2018, Produsul Intern
Brutal Republicii Moldova a depa§it suma de 190 mlrd. MDL (11,176 mlrd. USD) in preturi curente de
piata, majorandu-se cu 4% in termeni reali, comparativ cu anul 2017 semidefinitiv. La crer;;terea PIB
au contribuit aproape toate ramurile economiei, contributii pozitive mai importante avand
urmatoarele activitati economice:
Comertul cu ridicata r;;i cu amanuntul; intretinerea r;;i repararea autovehiculelor r;;i a motocicletelor;
transportul r;;i depozitarele; activitatile de cazare r;;i alimentatie publica ( +1,2%), cu o pondere de 21,0%
la formarea PIB r;;i o majorare a valorii adaugate brute (VAB) cu 5,7%; constructiile (+1,1%), cu o
pondere mai redusa la formarea PIB (7,9%), dar care au inregistrat o cre§tere semnificativa a VAB (cu
16,0%); industria extractiva; industria prelucratoare; productia r;;i furnizarea de energie electrica r;;i
termica, gaze, apa calda r;;i aer conditionat; distributia apei; salubritate, gestionarea der;;eurilor,
activitati de decontaminare ( +0,7%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB r;;i o majorare a VAB cu
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4.6

Mediul de afaceri (continuare)

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 1,4% in raport cu anul anterior, contribuind la cre~terea
~i formarea PIB cu 0,2% ~i, respective, cu 13,7%.
Din punct de vedere al utilizarii PIB, cre~terea s-a datorat, in principal, consumului final al
gospodariilor populatiei ( +3,2%), cu o pondere de 84,3% la formarea PIB ~i o majorare a volumului cu
3,8%; formarii brute de capital fix ( +3,1%), cu o contributie mai redusa la formarea PIB (24,3%), dar
care a inregistrat o majorare semnificativa a volumului sau, cu 14,0%.
Contributie negativa la cre~terea PIB a avut-o exportul net (-3,4%), consecinta a aportului mai
semnificativ a volumului importurilor de bunuri ~i servicii la formarea PIB (56,3%) fata de eel al
exporturilor de bunuri ~i servicii (30,4%) ~i a cre~terii mai accentuate a volumului importurilor de
bunuri ~i servicii cu 8,9% corelata cu o cre~tere mai redusa a volumului exporturilor de bunuri ~i
servicii cu 4,8%.
La tnceputul anului 2018, FMI, Banca Mondiala ~i Ministerul Economiei au prognozat o cre§tere de
circa 3-3,8%, insa in a doua jumatate a anului au majorat prognozele pana la 4-4,8%. In anul 2018,
economia nationala a crescut cu 4,5%, depa§ind 150,369 mlrd. lei ($8,845 mlrd.)
Pe parcursul anului 2018, conform datelor publicate de Banca Nationala a Moldovei (BNM), aceasta
din urma a decis sa mentina constante ratele de baza aplicate la principalele operatiuni de politica
monetara la nivelul de 6.5 la suta annal. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase in lei
moldovene§ti a fost majorata la 42.5 la suta din baza de calcul (nivel stabilit pentru perioada de
observare incepind cu data de 16 august 2018).
Comparativ cu anul 2017, in anul de referinta, ratele medii anuale ponderate ale dobanzilor aferente
la creditele noi acordate s-au diminuat cu 1.54 puncte procentuale la creditele in moneda nationala ~i
cu 0.32 puncte procentuale la creditele in valuta, inregistrand valori de 8.79 la suta ~i 4.69 la suta,
respectiv. Rata medie ponderata a dobanzii pentru depozitele in lei atrase pe parcursul anului 2018 a
constituit 4.47 la suta, in descre~tere cu 1.26 puncte procentuale fata de anul 2017. Rata medie
ponderata a dobanzii pentru soldul depozitelor noi atrase in valuta a constituit in medie 1.00 la suta,
inferioara celei din anul 2017 cu 0.63 puncte procentuale.
La situatia din 31.12.2018 in Republica Moldova activau 11 banci licentiate de Banca Nationala a
Moldovei. In conformitate cu prioritatile in domeniul supravegherii bancare ~i angajamentele asumate
fata de partenerii de dezvoltare pentru intarirea unei structuri transparente a actionarilor, pe parcursul
anului 2018 au fost efectuate modificari esentiale legate de procurarea de catre cateva grupuri
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4.6

Mediul de afaceri (continuare)

Astfel, modificari in structura de proprietate au survenit la urmatoarele banci:
•
la B.C. ,,VICTORIABANK" S.A., Banca Transilvania din Romania a devenit actionar indirect ~i
impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie ~i Dezvoltare (BERD) detin 72.19 la suta din
capitalul B.C. ,,VICTORIABANK" S.A.,
•
la B.C. "EXIMBANK" S.A a devenit actionar unic Intesa Sanpaolo din Italia, banca devenind parte
a Grupului Intesa Sanpaolo,
•
la BC ,,MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. a devenit actionar un consortiu de investitori format din
BERD, Invalda INVL ~i Horizon Capital, urmare procurarii pachetului unic de actiuni in ma.rime
de 41,09 la suta din capitalul bancii.
Anul 2018 a fost marcat de intrarea in vigoare, la 1 ianuarie, a Legii privind activitatea bancilor, care a
modernizat standardele de reglementare ~i supraveghere in sectorul bancar. Legea mentionata a extins
drepturile ~i atributiile Bancii Nationale a Moldovei (BNM) in procesul de evaluare ~i supraveghere a
bancilor. Concomitent, legea prevede imbunatatirea cadrului de guvernanta corporativa in banci ~i
obligativitatea acestora de a avea un capital adecvat in raport cu riscurile asumate ~i va permite
armonizarea legislatiei bancare nationale cu standardele ~i principiile internationale.

fn contextul celor relatate, incepand cu 30 iulie 2018, bancile au prezentat primele rapoarte COREP
conform cerintelor BASEL III. Conform rapoartelor mentionate, rata fondurilor proprii a fost in
limitele prognozate de BNM ~i superioara minimului de 10% ~i amortizoarelor combinate. Astfel, noul
cadru de raportare prevede calculul cerintelor fata de fondurile proprii dupa o metodologie noua, care
reflecta nu numai impactul riscului de credit, dar ~i al riscului de piata ~i operational. Concomitent, in
scopul prevenirii ~i atenuarii riscului macroprudential sau a riscului sistemic, au fost stabilite cerinte
aditionale cu privire la fondurile proprii pe care bancile trebuie sa le detina pentru constituirea
amortizoarelor de capital.
Pe data de 22 august 2018, Comitetul executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a ridicat regimul
de supraveghere intensiva a BC ,,Victoriabank" S.A. Decizia a fost luata dupa ce s-a constatat ca banca
asigura transparentizarea structurii actionariatului ca urmare a achizitionarii a 72,19 la suta din
capitalul social de VB Investment Holding B.V., societate detinuta de Banca Transilvania din Romania
in parteneriat cu Banca Europeana pentru Reconstructie ~i Dezvoltare (BERD).
Totodata, BC ,,Moldova-Agroindbank" S.A. continua sa se afle in supraveghere intensiva (din anul
2015), iar BC ,,Moldindconbank" S.A. - in regim de interventie timpurie (din anul 2016). La 31.12.2018,
BC ,,Moldova-Agroindbank" S.A. ~i BC ,,Moldindconbank" S.A. detin impreuna 48.3 la suta din totalul
activelor sectorului bancar.
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4.6

Mediul de afaceri (continuare)

Totodata, s-a majorat volumul creditelor noi acordate in 12 luni ale anului 2018 fata de aceea~i
perioada a anului precedent cu 17,8 la suta. Totodata, a continuat tendinta de cre~tere a soldului
depozitelor. Acestea s-au majorat cu 6,o la suta in perioada de referinta, constituind 63,5 miliarde lei.
Cel mai mare impact asupra majorarii soldului depozitelor a avut-o cre~terea depozitelor persoanelor
fizice cu 2,1 miliarde lei (5,2 la suta), iar soldul depozitelor persoanelor juridice s-a majorat cu 1,6
miliarde lei (7,9 la suta). La 31.12.2018, profitul pe sistemul bancar a insumat 1,6 miliarde lei,
majorandu-se cu 7,0 la suta (107,0 mil. lei) comparativ cu perioada similara a anului precedent.
Rentabilitatea activelor §i rentabilitatea capitalului au constituit 2,1 la suta §i respectiv 11,6 la suta,
fiind in cre~tere cu 0,2 p.p. fiecare comparativ cu sfar~itul anului precedent.

in masura informatiei existente, Conducerea reflecta estimari revizuite asupra fluxurilor viitoare de
numerar in evaluarea deprecierii. Conducerea nu este in stare sa prezica toate evolutiile care pot avea
impact asupra institutiilor financiare din Moldova §i efectul consecutiv, daca e cazul, pe care acestea i1
pot avea asupra acestor situatii financiare.
Conducerea crede ca depune toate eforturile necesare pentru asigurarea cre§terii sustenabile §i stabile
a afacerii Bancii in aceste circumstante prin:
• monitorizarea continua a pozitiei sale de lichiditate §i dependentei excesive de sursele sale de
finantare;
• prognozarea pozitiei de lichiditate nete pe termen scurt;
• obtinerea angajamentului de suport continuu din partea actionarilor pentru continuarea
operatiunilor Bancii in Moldova;
• examinarea termenelor §i conditiilor contractelor financiare §i luarea in calcul a implicatiilor
restantelor §i riscurilor identificate, cum ar fi apropierea termenului de maturitate, sau
incalcarea, inclusiv §i in viitorul apropiat, a termenelor contractuale.
Tinand cont de conditiile de piata §i ca incertitudinile pot continua sa persiste §i in 2018, dar posibil
pentru un termen §i mai mare, mai multe efecte se pot resimti dupa data acestor situatii financiare.

4.7

Riscul operaµonal

Riscul operational este riscul de pierderi directe sau indirecte dintr-o serie diversa de cauze asociate
cu procesele, personalul, tehnologiile §i infrastructura ale Bancii, cat §i factorii externi altii decat
riscurile de credit, de piata sau de lichiditate, cum ar fi cerintele legislative sau regulatorii §i
standardele acceptate de guvernare corporativa. Riscurile operationale apar din toate activitatile
Bancii §i sunt aferente tuturor unitatilor de afaceri.
Obiectivul Bancii este de a asigura administrarea riscului operational §i evitarea pierderilor fi~ ~{\1~~ ~
care ar putea dauna reputatiei Bancii, in concordanta cu eficienta costurilor §i evitarea proc
descurajeaza initiativa §i creativitatea.
{

(2)

Cl)
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4.7

Riscul operational (continuare)

Responsabilitatea primara pentru elaborarea §i implementarea controalelor de reducere a riscului
operational sunt atribuite conducerii executive a fiecarei unitati de afaceri. Aceasta responsabilitate
este bazata pe dezvoltarea standardelor generale ale Bancii ce vizeaza riscul operational in urmatoarele
domenii:
•
cerinte corespunzatoare pentru segregarea responsabilitatilor, inclusiv autorizarea
independenta a tranzactiilor;
•
cerinte de reconciliere §i monitorizare a tranzactiilor;
•
conformarea cu cerintele legislative §i regulamentare;
•
documentarea controalelor §i procedurilor;
•
cerinte pentru reevaluarea periodica a riscurilor operationale, §i adecvarea controalelor §i
procedurilor pentru adresarea riscurilor identificate;
•
cerinte de raportare a pierderilor operationale §i actiunile de remediere propuse;
•
elaborarea planurilor contingente;
•
dezvoltarea profesionala a angajatilor;
•
standarde etice §i de afaceri;
•
diminuarea riscurilor, inclusiv asigurarea, atunci cand e eficient.
4.8

Managementul capitalului (Fondurile Proprii)

Obiectivele Bancii in ceea ce prive§te managementul capitalului, care este o notiune mai larga decat
capitalul propriu inclus in situatia pozitiei financiare, sunt:
•
•

•

Sa respecte cerintele de capital stabilite de organele de reglementare ale pietei bancare pe care
le activeaza structurile din cadrul Bancii;
Sa asigure capacitatea Bancii de a-§i continua activitatea in baza principiului continuitatii,
astfel incat acesta sa poata genera profit pentru actionari §i beneficii pentru alte parti
implicate; §i
Sa mentina o baza de capital puternica pentru a sustine dezvoltarea activitatii sale.

Adecvarea capitalului §i folosirea lui sunt monitorizate zilnic de catre conducerea Bancii, implicand
tehnici bazate pe recomandari ale Comitetului Basel. Informatiile necesare sunt depuse trimestrial la
Banca Nationala a Moldovei.
Autoritatea solicita fiecarei banci sau grup bancar sa mentina un coeficient al fondurilor proprii totale
pentru activele evaluate la rise (,,coeficientul Basel") la un nivel mai mare sau egal cu 8% (10% conform
reglementarilor Bancii Nationale a Moldovei).
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4.8

Managementul capitalului (Fondurile Proprii) (continuare)

Fondurile Proprii ale Bancii sunt constituite din:
1. Fonduri proprii de nivel 1:
./ fonduri proprii nivel 1 de baza, care este reprezentat prin capitalul social, rezerve ~i
profitul nerepartizat ~i care contribuie esential la asigurarea stabilitatii Bancii ~i a
eficientei ei;
./ fonduri proprii nivel 1 suplimentar;
2. Fonduri proprii nivel 2 .
Elementele detinute de Banca in vederea constituirii Fondurilor Proprii intrunesc conditiile de
eligibilitate ~i la care au fost aplicate deducerile prevazute de legislatie.
Astfel, conform cerintelor BNM se impune mentinerea urmatoarelor cerinte minime aferente
Fondurilor Proprii:
o rata a fondurilor proprii de nivel 1 de baza de 5,5%;
o rata a fondurilor proprii de nivel 1 de 7,5%;
3. o rata a fondurilor proprii totale de 10,0%.
1.

2.

Totodata, Banca este obligata sa mentina Fonduri Proprii de nivel 1 de baza necesare pentru a indeplini
cerintele privind amortizoarele de capital:
1.
rata amortizorului de conservare a capitalului egala cu 2,5% din cuantumul total al expunerii
la rise a Bancii;
2 . rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate in Republica Moldova egala
cu 0% din cuantumul expunerii la rise a Bancii;
3. rata amortizorului de rise sistemic pentru expunerile situate in Republica Moldova egala cu
1% din cuantumul expunerii la rise a Bancii.
Astfel, cerinta minima de capital pentru Banca constituie 13.5% din cuantumul total al expunerii la rise
a Bancii.

in vederea determinarii valorilor ponderate la rise ale expunerilor in scopul calcularii cerintelor de
fonduri proprii, Banca utilizeaza abordarea standard aplicata urmatoarelor categorii de riscuri: (i)
riscul de credit, (ii) riscul de piata ~i (iii) riscul operational.
Pe parcursul anului 2018, Banca a respectat toate cerintele referitoare la fondurile proprii ~i
amortizoarele de capital (>13.5%).
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ESTIMA.RI CONTABILE CRITICE ,SI JUDECATI iN APLICAREA POLITICILOR
CONTABILE

fntocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS impune conducerii Bancii sa faca judecati,
estimari §i ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor cantabile §i sumele raportate ale activelor ~i
pasivelor, veniturilor ~i cheltuielilor. Evaluarile §i deciziile sunt revizuite continuu in baza
experientelor anterioare §i a altar factori, inclusiv estimarile privind evenimentele ulterioare care sunt
considerate rezonabile in dependenta de circumstante.
a. Judecati

Aplicabile doar pentru exercifiul financiar 2018
Clasifi.carea activelor financiare: evaluarea modelului de afaceri
depnute

zn

care activele sunt

Consultati ~i Nota 3.2 iii. Modelul de afaceri al unei entitati se refera la modalitatea prin care o entitate
i§i gestioneaza activele financiare pentru a genera fluxuri de trezorerie. Activele financiare ale Bancii
sunt detinute in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este de a detine active pentru a colecta
fluxuri de trezorerie contractuale, prin colectarea platilor contractuale pe durata vietii instrumentului.
Banca i§i clasifica activele financiare aplicind un model de afaceri "Detinute pentru colectare / Held to
Collect", considerind cele doua caracteristici de maijos. Respectiv evalueaza ulterior activele financiare
la costul amortizat.
(a) modelul de afaceri al entitatii pentru gestionarea activelor financiare §i
(b) caracteristicile fluxului de trezorerie contractual al activului financiar.
Un activ financiar este evaluat la costul amortizat daca sunt indeplinite ambele conditii de mai jos:
a) activul financiar este detinut in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este de a detine active
financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale §i
b) termenele contractuale ale activului financiar genereaza, la anumite date, fluxuri de trezorerie care
sunt exclusiv plati ale principalului §i ale dobanzii aferente valorii principalului datorat.

Determinarea criteriilor pentru cre~terea riscului de credit
Consultati ~i Nota 3.2 viii. Stabilirea criteriilor pentru determinarea daca riscul de credit pentru un
activ financiar a crescut semnificativ de la recunoa~terea initiala, determinarea metodologiei privind
incorporarea informatiilor prospective "forward-looking" in cadrul modelului de estimare a
reducerilor pentru pierderi a~teptate din deprecierea activelor ~i selectarea ~i aprobarea modelelor
utilizate la estimarea reducerilor pentru pierderi a~teptate din deprecierea activelor.
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b. lpoteze ~i estimari privind incertitudinile
Aplicabile doar pentru exercipul financiar 2018
Pierderi din deprecierea creditelor $i avansurilor, contractelor de garantfe financiara $i a
angajamentelor de creditare
Consultati ~i Nota 3.2 viii deprecierea instrumentelor financiare: determinarea datelor de intrare ~i
incorporarea informatiilor prospective in modelul de estimare a reducerilor a~teptate din deprecierea
activelor (ECL).
Banca evalueaza ~i masoara riscul de credit pentru toate expunerile de creditare. Evaluarea
provizioanelor se bazeaza pe cerintele IFRS 9 ~i duce la recunoa!;lterea corespunzatoare !;li la timp a
ECL in conformitate cu cadrul contabil aplicabil. Evaluarea ECL are loc la nivelul fiecarei expuneri de
credit !;li, de asemenea, la nivelul portofoliului colectiv, prin gruparea expunerilor pe baza
caracteristicilor de rise de credit comune.
Estimarea ajustarilor pentru depreciere ia in considerare factorii !;li a!;lteptarile relevante la data
raportarii care pot afecta gradul de colectare a fluxurilor de numerar ramase pentru un grup de
expuneri de credit sau la nivel individual. Banca ia in considerare informatii care merg mai departe de
datele istorice ~i cele actuale ~i luand in calcul informatii prospective rezonabile, inclusiv factori
macroeconomici, care sunt relevante pentru expunerile evaluate in conformitate cu cadrul contabil
aplicabil.
Utilizarea informatiilor prospective nu este o noutate introdusa de IFRS 9. Astfel, pentru a prezice
tendintele !;li evenimentele viitoare in vederea determinarii atat a "Probabilitatea de Neplata /
Probability of Default", cat !;li a "Pierderea Datorata Nerambursarii / Loss Given Default", Banca a
considerat trei scenarii pentru a acoperi potentialele tendinte macroeconomice de viitor, a!;la ca (i) eel
mai bun scenariu (best scenario), (ii) scenariul de baza (baseline scenario) !;li (iii) scenariul advers
(adverse scenario), utilizand urmatorii factori macroeconomici: Produsul Intern Brut, rata inflatiei,
cursul de schimb valutar, rata de baza a BNM, rata ~omajului, pretul locuintelor.
Metodologia aplicata de Banca pentru intreg perimetru de expuneri neperformante se bazeaza pe
elementele de pierderi obiective sustinand rationamentul ca suma datorata contractual nu poate fi
recuparata in totalitate. in general, aceasta evaluare se bazeaza pe analiza calitativa !;li cantitativa a
rezultatelor financiare ale debitorului, gradului de rise al tipului de expunere, factorii de mitigare a
riscului (de exemplu, tipul gajului), factorii externi aplicati, precum ~i impactul financiar al perioadei
de timp necesar pentru recuperare.

87 din 115

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene1?ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
5
ESTIM.AR.I CONTABILE CRITICE ~I JUDEC.ATI iN APLICAREA POLITICILOR
CONTABILE (CONTINUARE)

In conformitate cu abordarea generala, provizioanele pentru pierdere sunt recunoscute fie pe baza ECL
la 12 luni, fie pe baza ECL pe durata de viata, in functie de existenta unei cre$teri semnificative a
riscului de credit a instrumentului financiar de la recunoa$terea initiala. Conform abordarii
simplificate, urmarirea modificarilor riscului de credit nu este necesara, ci in schimb, se recunoa$te o
ajustare pentru depreciere pe baza ECL pe toata durata de viata inca de la momentul initial.
Banca folose$te abordarea generala pentru portofoliul de credite $i pentru banci $i entitati suverane
(pentru care folose$te simplificarea privind riscul de credit scazut) $i abordarea simplificata pentru
alte active decat creditele.

in functie de calitatea activelor, acestea sunt clasificate in 3 etape / stadii. in Etapa 1 sunt incluse
creditele performante, in Etapa 2 portofoliul performant cu o cre$tere semnificativa a riscului de credit
de la recunoa$terea initiala $i in Etapa 3 activele financiare in stare de nerambursare. Banca considera
ca expunerile fata de banci $i entitati suverane ca avand un rise de credit scazut (Etapa 1) daca
ratingurile externe ale acestor expuneri la data raportarii sunt in intervalul "investment grade".

Evaluarea colectiva
Expunerile din Etapa 1 $i 2 sunt supuse evaluarii colective. in scopul determinarii unei ajustari pentru
depreciere pe o baza colectiva, instrumentele financiare sunt grupate pe baza caracteristicilor de rise
de credit similare, cu scopul de a facilita O analiza care este conceputa astfel incat sa permita
identificarea in timp util a cre$terilor semnificative ale riscului de credit.
Portofoliul de credite a fost impartit in 3 grupe, expunerile asupra persoane fizice (credite de consum),
persoane fizice (credite ipotecare), societati corporative.
Banca monitorizeaza ca expunerile din cadrul grupurilor sa ramana omogene in ceea ce prive$te
raspunsul lor la factorii determinanti ai riscului de credit $i la caracteristicile riscului de creditare.
Grupele de expuneri sunt re-analizate $i expunerile sunt re-segmentate atunci cand apare o schimbare
semnificativa a portofoliului de credite sau schimbari in profilul de rise al Bancii.
ECL din Etapa 1 $i 2 se diferentiaza datorita scadentei maxime reziduale luate in considerare: in cazul
expunerilor clasificate in Etapa 1, orizontul de 12 luni este considerat ca plafon, in timp ce in cazul
tranzactiilor clasificate In Etapa 2 este luat in considerare orizontul pe durata de viata.
Datele de intrare cheie in evaluarea ECL includ urmatoarele variabile: probabilitatea de neplata (PD),
pierderea datorata nerambursarii (LGD) $i expunerea in starea de nerambursare (EAD). PD i;;i LGD
sunt implicate doar in calculul ECL de Etapa 1 $i 2.
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Evaluarea individuala a pierderilor din deprecierea creditelor ~i avansurilor acordate
clienµlor
Scopul estimarii pierderilor de credit a~teptate nu este nici estimarea scenariului celui mai pesimist,
nici estimarea scenariului celui mai optimist. in schimb, o estimare a pierderilor de credit anticipate
reflecta posibilitatea ca o pierdere de credit sa se produca ~i posibilitatea ca nicio pierdere de credit sa
nu aiba loc, chiar daca rezultatul eel mai probabil nu este o pierdere de credit. Este necesar ca estimarea
pierderilor de credit anticipate sa reflecte o suma impartiala ~i ponderata la probabilitate care este
determinata prin evaluarea unei game de rezultate posibile rara a fi nevoie de un numar mare de
simulari detaliate ale scenariilor. Pierderile de credit a~teptate reflecta eel putin trei scenarii. Scenariile
~i probabilitatea aparitiei acestora pentru fiecare dintre scenarii sunt sustinute ~i documentate
corespunzator ~i reflecta etapa de recuperare ~i strategia de recuperare la nivelul clientului. Scenariile
sunt actualizate ori de cate ori apar evolutii semnificative, pentru a-~i mentine relevanta.

Aplicabile pentru exercipul financiar 2017$i 2018
Consultati ~i Nota 3.7, Nota 13 ~i Nota 25: recunoa~terea activului amanat privind impozitul pe profit:
disponibilitatea profitului viitor pentru utilizarea pierderilor fl scale.
Consultati ~i Nota 4-4: determinarea valorii juste ale instrumentelor care nu sunt tranzactionate pe o
piata activa.
Consultati ~i Nota 3.2 viii $i Nota 4.1.1: deprecierea instrumentelor financiare: ipoteze cheie utilizate
in estimarea fluxurilor de numerar viitoare ce vor fi recuperate.
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VENITURI NETE DIN DOBANZI

Venituri din dobanzi
Credite ~i avansuri acordate clientilor
Titluri de datorie
Mijloace datorate de BNM ~i alte banci

2018

2017

85,590,624
48,550,961
36,395,532

135,758,228
7,943,762
78,326,351

170,537,117

222,028,341

Veniturile nete din dobanzi pentru activele financiare depreciate sunt 11,432,048 MDL
(2017: 19,636,532 MDL).

Cheltuieli cu dobanzi
Depozite de la clienti - persoane fizice
Depozite de la clienti - persoane juridice
imprumuturi de alte banci
Alte imprumuturi

61,427,929
6,039,233
1,786,053

118,432,993
13,012,767
10,139,571
59.804
141,645,135

7

VENITURI NETE DIN SPEZE ~I COMISIOANE

Venituri din speze ~i comisioane
Tranzactii cu numerar
Tranzactii de plata
Carduri
Plati aferente transferurilor internationale de numerar
Acceptarea de plati
Garantii ~i acreditive
Altele

Cheltuieli cu speze ~i comisioane
Servicii privind conturile de card
Tranzactii de plata

12,437,688
14,118,925
27,728,001
1,104,291
291,983
2,066,670
6,967,999

14,687,705
15,077,140
25,608,082
1,531,637
333,916
2,276,433
z,312.261

.6A,:z15.Jifi.'.Z

66,82:z,1z4

25,649,856
2,927,379

23,661,677
4,123.519

2S,5zz,23s
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VENITURI NETE DIN TRANZACTIONARE

Ca§tiguri nete din tranzactii cu valuta straina
Ca§tiguri / (pierderi) nete din reevaluarea valutei straine

35,514,480
1,404.147

33,725,936
308,416

3-4.034.352
9

ALTE VENITURI OPERATIONALE

Venituri din chirii
Venituri din recuperarea creditelor casate
Ca~tiguri / (pierderi) din ie1;,irea activelor luate 1n posesie
Cheltuieli recuperate
Alte venituri

2018

2017

513,621
189,181
(795)

1,840,264

2,297,653

2,925,807

2,913,640
2,017,874
2,337,863

3.62:z,814

u,40:z,294

Alte venituri provin din despagubiri de asigurare, ie§iri de proprietati §i echipamente etc.

10 CHELTUIELI PRIVIND DEPRECIEREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Cheltuieli nete privind deprecierea:
- creditelor ~;i avansurilor acordate clientilor (Nota 17)
- contracte de garantie financiara ~i angajamente de
creditare (Nota 24)
- altor active (Nota 20)
- titluri de stat (Nota 16)
- numerar 1?i disponibilitati la BNM (Nota 14)
- credite §i avansuri acordate bancilor (Nota 15)
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44,931,586
(1,064,298)

20,640,034
10,446,762

2,526,992
2,214,929
(1,542,807)
86.269

1,324,499

4:z.152.6n

32,411,295
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10.

CHELTUIELI PRIVIND DEPRECIEREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE (CONTINUARE)

Modificarile in ajustarile pentru pierderi la instrumentele financiare sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

(350,387)
(350,387)
(779,110)
692,841

(4,617,808)
(4,617,808)
(53,616,328)
55,159,135

14,351

17,771

Credite ~i
avan suri
acordate
clien l!lor
(35,004,427)
(68,433,202)
(103,437,629)
(302,735,931)
257,804,345
(2,358,954)
960,087

(3,057,230)

1,828,921
(147,939.161)

Credite ~i
avansuri
acordate
bancilor
Sold la 31 decembrie 2017
Impactul adoptarii IFRS 9 la 1 ianuarie 2018
Sold la 1 ianuarie 2018
Majorari pe parcursul anului
Diminuari pe parcursul anului
Recuperari
Diferente de curs de schimb valutar
Cesiune catre Veneto Banca/ Transfer de
active / Credite vindute
Sold la 31 decem brie 2018

(422,3 05)

Numerar~i
disponibilitap.
laBNM

Titluri de
s tat

(2,050,142)
(2,050,142)
(59,525,707)
57,310,778

{4,265.071)

Alte active

(2,526,992)

{2,526.992)

Contracte de
garantie
financiara 11i
angajamente
de creditare
(10,446,762)
(1,624,312)
(12,071,074)
(28,354,633)
29,418,931

363,781

(45,451,189)
(77,075,851)
(122,527,040)
(838,889,165)
791,736,494
(2,358,954)
1,355,990

(10,642.9 95)

1,828,921
(168,853,754)

Instrumentele financiare, cu exceptia creditelor ~i avansurilor acordate clienµlor, pe tot parcursul anului 2018 au fost clasificate in etapa 1.
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11

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Salarii, indemnizatii §i prime
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor corporale (Nota
19)
Cheltuieli de administrare
Contributii la asigurari sociale
Cheltuieli de reparatii §i intretinere
Cheltuieli po§tale §i de comunicatii
Chelt uieli privind asigurarile
Remunerarea membrilor consiliului Bancii §i a
membrilor comisiei de cenzori
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale
(Nota 18)
Utilitati
Contributii in fondul sindical

2018

2017

50 ,538,385

34,948,727

12,968,392
5,487,122
11,512,510
7,663,278
2,583,842
645,671

13,667,650
7,740,241
9,937,317
5,886,810
2,530,836
869,076

1,621,142

977,710

4,131,572
3,409,226
20,000

3,627,901
3,431,097
134,400

l0015811l~Q

831:2511::Z:65

Pe parcursul anului 2018 numarul mediu de anagjati ai Bancii a fost 322 (2017: 249).
12

ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE

Cheltuieli cu arenda operationala
Cheltuieli de birotica §i conexe
Cheltuieli privind serviciile de consultanta, legale §i audit
Cheltuieli de publicitate
Contributti la Fondul de Garantare a Depozitelor
Alte impozite in afara de impozitul pe venit
Cheltuieli cu reprezentantii Intesa Sanpaolo 1
fotretinerea activelor necorporale
Provizion pentru cheltuielile neeligibile de integrare in
Intesa Sanpaolo 1
Cheltuieli din ie§irea altor active
Cheltuieli pentru deprecierea creantelor
Alte cheltuieli

10,649,980
1,177,544
3,611,622
501,932
2,406,965
299,745
7,894,296
7,091,159

10,771,654
1,319,164
3,462,393
263,292
1,077,082
287,924
9,528,344
6,887,819

923,526
2,281,408
2,885,669
2,950,677

6,681,242

2,304,080
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13

CHELTUIELI / (RECUPERARI) PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuiala cu impazitul pe profit cansta din impazitul pe profit curent ~i amanat, dupa cum urmeaza:

Impazit curent
Venit / (cheltuiala) privind impazit amanat (Nata 25)

(2,077,798)
4,950,788

(2,727,355)
(3,749,920)

Total venit / ( cheltuiala)

2,822,990

<6,4zz,2zs)

Reconcilierea dintre profitul inainte de impozitare §i cheltuielile/reversarile privind impozitul pe
profit din contul de profit sau pierdere §i situatia altar elemente ale rezultatului global
2018

2017

Profit/(pierdere) inainte de impozitare
Impozitul teoretic Ia cota statura aplicabila

12.00%

(149,196,706)
(17,903,605)

12.00%

Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile
Ajustarea fiscala a veniturilor
Utilizarea impozitului amanat

0.12%
-13.52%
3.32%

(185,701)
20,167,104
(4,950,788)

44.63%
-4.44%
0.00%

9,538,229
(826,730)

1.93%

(2,872,990)

34.79%

6,477.275

(Venit) / cheltuiala cu impazitul pe profit
in contul de profit sau pierdere §i in
situatia altor elemente ale rezultatului
global

Informatii suplimentare privind impozitul pe profit amanat sunt prezentate in Nata 25.
incepand cu 1 ianuarie 2012, rata impozitului pe profit este de 12%.
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14 NUMERAR ~I DISPONIBILITA.TI LA BANCA NATIONALA. A MOLDOVEI

Disponibilitati de numerar
Mijloace plasate overnight in BNM
Conturi curente la Banca Nationala a Moldovei
fonduri ce depa~esc limita rezervei minime
obligatorii
Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere
Incluse in numerar §i echivalente de numerar
(Nota 29)
Conturi curente la BNM:
rezerve obligatorii in moneda straina
rezerve obligatorii in moneda nationala
Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere

Total

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

219,450,188
125,047,945

247,854,528
590,169,726

9,281,837
(388,089)

(11,698,922)

3...5.-3.391.881

826,325,332

170,164,253
677,924,374
(2,669,141)

196,140,297
713,314,627

848,088,627

909,454,924

1,z35,z80.256

Numerarul §i disponibilitatile la Banca Nationala a Moldovei au o depreciere inregistrata in valoare
totala de 3,057,230 MDL ( 2017: o MDL). Aceste solduri nu sunt nici gajate, nici expirate.
Conturile curente la Banca Nationala a Moldovei (BNM) trebuie sa indeplineasca cerintele minime
privind rezervele obligatorii. Pe parcursul anului 2018 rata dobanzii a variat de la 3.50% - 3.56% (2017:
4.00% - 6.00%) pentru rezervele in MDL, §i de la 0.29% - 0-47% la rezervele in USD §i EUR (2017:
0.30% - 0.60%).

Rezervele obligatorii trebuie mentinute la o limita medie intre datele de 16 §i 15 ale fiecarei luni (2017:
8 §i 7 ale fiecarei luni). Limita trebuie sa fie stabilita la nivel mediu pe aceasta perioada de 30/31 zile.
La datele de raportare catre BNM (16 §i 15 ale fiecarei luni), acestea pot fi folosite la capacitatea
necesara Bancii. Rata rezervelor obligatorii la data de 31 decembrie 2018 a fost 42.5% (31 decembrie
2017: 40%) la rezervele in MDL ~i 14% la rezervele in USD ~i EUR (31 decembrie 2017: 14%).
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15 CREDITE ~I AVANSURI ACORDATE B.ANCILOR
31 decembrie 2018

Plasamente la banci
Conturi curente, brut
Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere

384,257,736
(188,558)

Total incluse in numerar ~i echivalente de
numerar (Nota 29)

31 decembrie 2017
154,034,089
495,888,934

649,923,023

Plasamente cu maturitate peste 3 luni, brut
Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere

440,686.524
(233,748)

Plasamente cu maturitate peste 3 luni, net

440,452,776

Total (curente)

&_4.521.954

fl..49.923.023s

Toate creditele §i avansurile acordate bancilor au o depreciere inregistrata in valoare totala de 422,306
MDL (2017: o MDL). La 31 decembrie 2018 ~i 2017, sumele datorate de la alte banci nu sunt nici gajate,
nici expirate.
Plasamentele la alte banci §i conturile curente, sunt plasate in banci mari din tarile OECD, in valoare
de 822,035,135 MDL (2017: 648,017,447 MDL). Plasamentele in tarile non-OECD sunt in suma de
2,486,819 MDL (2017: 1,905,577 MDL) §i sunt plasate in banci mari din Moldova, Rusia, Ucraina §i
Romania.
La 31 decembrie 2018, Banca detine plasamente doar in valuta straina. Rata dobanzii pentru
plasamentele la banci in valuta straina a fost de la -0.60% la 2.50% (2017: de la -0.60% la 2.45%).
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16 INVESTITII iN TITLURI
31 decembrie
2018

Investitii In titluri de datorie masurate la cost amortizat:
- titluri de datorie cu maturitate initiala mai mica de 3 luni
reduceri pentru pierderi a!jteptate din depreciere
incluse In numerar §i echivalente de numerar (Nota 29)
-alte titluri de stat cu maturitate initiala de peste 3 luni
reduceri pentru pierderi a!jteptate din depreciere
Investitii In titluri de datorie disponibile pentru vanzare:
- incluse In numerar §i echivalente de numerar (Nota 29)
- alte titluri de stat cu maturitate inipala de peste 3 luni
Investitii In titluri de participatie evaluate la valoarea
justa prin alte elemente ale rezultatului global
Investitii In titluri de participatie disponibile pentru
vanzare

31 decembrie
2017

934,126,005
(3,097,846)
931,028,159
85,948,140
(1,167,225)
84,780,915
475,894,044
22,241,688
16,250
16,250

Total
Curent
Pe termen lung

1,013,308,661
2,516,663

495,988,464
2,163,518

Pentru titlurile de datorie, care reprezinta Valori Mobiliare de Stat i;;i Obligatiuni emise de Guvernul
Republicii Moldova i;;i Certificate emise de Banca Nationala au fost Inregistrate reduceri pentru
pierderi ai;;teptate din depreciere in valoare totala de 4,265,071 MDL ( 2017: o MDL). Titlurile de stat
includ titluri cu scont pe termen scurt §i mediu in valoare de 141,592,113 MDL (2017: 78,029,331 MDL)
emise de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova i;;i Certificate ale Bancii Nationale a Moldovei in
valoare de 874,216,961 MDL (2017: 420,000,000 MDL). Randamentul acestor titluri variaza de la
3.83% - 7.02% in 2018 (2017: de la 5.16% - 8.07%), iar pentru Certificatele Bancii Nationale
randamentul a fost constant de 6.50% in 2018 (2017: 6.5% - 7.0%).
La 31 decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017 titlurile de stat nu sunt nici gajate, nici expirate.
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16

INVESTITII iN TITLURI (CONTINUARE)

Mi~dirile in investitiile in tituluri de datorie sunt prezentate astfel:

Sold la 1 ianuarie
Intrari
Ie~iri
Deprecierea
Ca~tiguri/ (pierderi) din modificari ale valorii juste

498,135,732
18,068,046,366
(17,546,289,119)
(4,265,071)

Sold la 31 decembrie

1,015,809,074

68,262,941
1,564,930,238
(1,135,007,623)
(49,824)

49S.135.z32

La 31 decembrie 2018, titlurile de participatie cuprind participatii sub forma de interes minoritar in
capitalurile societatilor locale necotate.
Analiza titlurilor de participatie este urmatoarea:

Natura
activitatii
Bursa de valori a Moldovei
Depozitarul National al Moldovei

Burse de valori
Registrator

Cota
detinuta 31 decembrie 31 decembrie

(%)

2018

2017

2.56
0.25

10,000
6,250

10,000
6,250

16,250

16.259

Banca nu a recunoscut provizioane privind deprecierea titlurilor de participatie ca rezultat al estimarii
unei lipse a unor semne obiective de depreciere a acestor active.
Mi~carile in titluri de participatie sunt prezentate astfel:

Sold la 1 ianuarie

16,250

Intrari
Majorarea valorii juste
Cesiunea activelor detinute pentru vinzare catre Veneto Banca

Sold la 31 decembrie

98 din 115

16,342,709
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17

CREDITE ~I AVANSURI ACORDATE CLIENTILOR

Persoane fizice (clienti de retail):
Carduri de credit
Credite la termen
Credite ipotecare

Entitati corporative:
Credite §i avansuri, brut
Minus: reduceri pentru pierderi din depreciere
Net

Curente
Pe termen lung

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

5,434,767
25,357,311
283,985,606
314,727,684

5,426,295
19,384,838
260,052,538
284,863,671

414,330,520

593,.530,133

729,108,204
(147,939,161)

878,393,804
(35,004,427)

581,169.043

84,3.389.377

76,562,878
504,606,165

78,813,367
764,576,010

Toate creditele §i avansurile acordate clientilor sunt oferite debitorilor din Republica Moldova. Ratele
nominale ale dobanzilor la creditele comerciale §i avansurile in MDL, acordate pe parcursul anului,
variaza intre 4.5% §i 18% (2017: 10.2% §i 16-4%). Ratele nominale ale dobanzilor la creditele acordate
in valuta straina variaza intre 3.17% §i 7-48% (2017: 4.8% §i 15.2%).
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18

IMOBILIZA.RI NECORPORALE

Imobilizarile necorporale includ programe §i licente.

La 1 ianuarie
Cost
Amortizare acumulata

43,502,414
(17,519,331)

38,278,004
(14,254,599)

Anul incheiat la 31 decembrie
Valoarea de bilant initiala
Intrari
le§iri, cost
le§iri, amortizarea acumulata
Cheltuieli privind amortizarea (Nota 11)
Valoarea de bilant finala

25,983,083
3,143,765
(119,679)
47,889
(4,131,572)
24,923,486

24,023,405
6,721,477
(1,497,068)
363,169
(3,627,901)
25,983,083

Cost
Amortizare acumulata

46,526,500
(21,603,014)

43,502,414
(17,519,331)

Valoarea de bilant

24.923.4.82

~5.983.083

La 31 decembrie
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19 IMOBILIZARI CORPORALE
Modificarile in imobilizarile corporale sunt rezumate dupa cum urmeaza:
Terenuri §i
Mobilier §i
cladiri echinamente
La 1 ianuarie 2018
Cost
381,212,073
72,375,791
Amortizare acumulata
(58,609,529)
(46,645,978)
Valoarea de bilant neta
13,766,262
334,566,0 95

Anul incheiat la 31 decembrie 2018
Valoarea de bilant neta initiala
Aditii
Transferuri
Ie~iri, cost
Ie~iri, amortizare acumulata
Reevaluarea
Cheltuieli privind amortizarea (Nota 11)
Cheltuieli privind deprecierea
Valoarea de bilant neta finala

(282,060)
282,060
20,653,883
(6,596,359)
(136,757,037)
212,344 ,253

La 31 decembrie 2018
Cost
Amortizare acumulata
Deprecierea
Valoarea de bilant neta finala

359,487,354
(10,386,064)
(136,757,037)
212,344.253
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334,566,095
477,671

13,766,262
805,659
(30,851)

Mijloace de
transnort

Alte active

5,508,971
(5,503,056)
5,915

20,493,866
(17,250,600)
3,243,266

365,528

5,915

3,243,266
166,316
58,347

365,528
11,957,989
(27,496)

Active in curs
de executie
365,528
--

275,141
(4,952,167)

(3,086)

(1,416,780)

9,588.903

~

2,051,149

12.5z1.162

78,110,852
(68,521,949)

5,572,767
(5,569,938)

15,694,479
(13,643,330)

12,571,162

--

--

--

--

9,588,903

~

2,051,149

12,571,162

--

Total
479,956,229
(128,009,163)
351,947,0 66

351,947,066
13,407,635
(282,060)
282,060
20,929,0 24
(12,968,392)
(136,757,037)
236.558.296

471,436,615
(98,121,282)
(136,757,037)
2
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19

IMOBILIZARI CORPORALE (CONTINUARE)

Modificarile in mijloace fixe sunt rezumate dupa cum urmeaza:

La 1 ianuarie 2017
Cost
Amortizare acumulata
Valoarea de bilant neta

Anul incheiat la 31 decembrie 2017
Valoarea de bilant neta initiala
Aditii
Transferuri
le§iri, cost
le§iri, amortizare acumulata
Cheltuieli privind amortizarea (Nota 11)
Valoarea de bilant neta finala
La 31 decembrie 2017
Cost
Amortizare acumulata
Valoarea de bilant neta finala
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Terenuri ~i
cladiri

Mobilier~i
echipamente

Mijloacede
transport

Alte active

376,640,657
(38,294,197)

71,133,704
(60,513,942)

5,905,036
(5,896,035)

20,805,785
(16,319,192)

5,153,369

479,638,551
(121,023,366)

338,346.460

10,619.762

~

4,486.593

5,153,369

358,615,185

338,346,46Q
21,951
4,549,465

~

358,615.185
7,004,777

(396,065)
396,065
(3,086)

4,486,593
9,180
53,266
(374,365)
374,365
(1,305,773)

5,153.369

(8,351,781)

lQ,619,:z:62
6,973,646
185,110
(5,916,669)
5,911,423
(4,006,937)

334,566.095

1 3 .z66.262

~

3,243.266

36.5,528

351,94z,066

381,212,073
(46,645,978)

72,375,791
(58.609.529)

5,508,971
(5,503.056)

20,493,866
(17,250.600)

365,528
--

479,956,229
(128,009,163)

33...4~566,095

13,766.262

~

3,243,266

365.528

351,94z,066

Active in curs
de executie

Total

(4,787,841)
(6,687,099)
6,681,853
(13,667,650)
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20 ALTEACTIVE

Alte activefinanciare
Incluse numerar §i echivalente de numerar:
Creante aferente sistemelor internationale de
transferuri bane§ti
Creante din operatiuni Visa §i Mastercard
Total echivalente de numerar (Nota 29)
Decontari cu alte persoane fizice i;;i juridice
Sume in tranzit i;;i restrictionate
Alte creante

Alte active nefinanciare
Stocuri §i piese de schimb
Alte plati in avans

Curente
Pe termen lung

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

1,610,216
3,606,726
5,216,942

1,971,030
5,614,732
7,585,762

7,641,652
60,051
947,439
13,866,084

6,335,845
61,248
758,060
14,740,915

2,507,866
3,108,843
5,616,709

3,229,494
1,342,647
4,572,142

19,482,793

19,31-3,05'.Z

19,482,793

19,313,057

Toate activele financiare prezentate mai sus nu sunt nici expirate, nici depreciate.
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ACTIVE DETINUTE PENTRU VANZARE

La 27 septembrie 2017 Banca a intrat intr-un contract de transfer/cesiune cu Veneta Banca S.p.A (in
proces de lichidare), unicul sau actionar la acea data, conform caruia se va cesiona o lista de credite
neperformante 9i titluri de participare. Valoarea activelor supuse cesionarii a fast evaluata la valoarea de
bilant din 30 iunie 2017. Acordul de cesiune a fost semnat in scopul executarii Decretului Statului Italian
din 25 iunie 2017 (denumit ,,Decret al Bancilor Veneta"). Valoarea totala a contractului a fast stabilita la
31,013,264 EUR (echivalent a 642,160,644 MDL la 30 iunie 2017) 9i a cuprins 372 imprumuturi
neperformante 9i 9 investitii de capital. Valoareajusta a activelor detinute pentru vanzare a fast estimata
la 29,811,262 EUR (echivalent a 617,271,990 MDL la 30 iunie 2017) 9i a fost clasificata ca Nivel 3.

Ajustarea justa a valorii de 24,739,352 MDL, aferenta activelor detinute pentru vanzare, a fost
determinata prin actualizarea valorii contractuale la valoarea sa actuala. Acordul a inclus mai multe
conditii precedente, inclusiv necesitatea modificarii unor dispozitii legale referitoare la garantii, prin
urmare executarea contractului nu a fast finalizata la 31 decembrie 2017. Executarea contractului a fast ·
finalizata in februarie 2018, iar Banca a incasat valoareajusta estimata la 31 decembrie 2017.
Activele aflate in posesie includ garantii excluse pe credite nepetformante.
31 decembrie 2018

Credite 9i avansuri acordate clientilor, net
Titluri de participare
Portofoliul de credite ~i investitii in
capitaluri proprii cesionate

31

4,230,666
29,790

decembrie 2017
624,771,131
16,261,710

4,260,456

Garantii recuperate, net

9,428,672

Active detinute pentru vanzare

12,893,554

1..1,,689.128

Ca urmare a acordului mentionat mai sus, la 31 decembrie 2017, Banca a inregistrat o datorie fata de
actionar in suma de 76,306,537 MDL, care reprezinta rambursarile de principal 9i dobanda aferente
portofoliului care face obiectul acordului de cesiune, pe parcursul perioadei cuprinse intre 1 iulie 2017 9i
31 decembrie 2017.
22

ALTE iMPRUMUTURI
C•

31

decembrie 2018

Veneta Banca S.p.A.

decembrie 2017
198,579,233

-

104 din 115

31

198 ..579,233

Banca Comerciala ,,EXIMBANK" S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(Toate sumele sunt in lei moldovene~ti (MDL), daca nu este specificat altfel)
23

DEPOZITE ALE CLIEN'flLOR
31

December 2018

31

December 2017

Clienti corporativi:
- conturi curente/ de decontare
- depozite la termen

225,633,011
20,637,458

236,784,973
64,056,677

Intreprinderi mici §i mijlocii:
- conturi curente/ de decontare
- depozite la termen

682,925,847
89,917,204

559,697,072
142,770,725

444,414,318
1,330,476,585

394,279,635
1,809,483,378

2.794.004,423

3,2oz,oz2,460

Persoane fizice:
- conturi curente/ la cerere
- depozite la termen

Ratele dobanzilor la depozitele atrase de la clienti in 2018 variaza intre 0.25% §i 9.50% (2017: 0.27% §i
10.66%) anual pentru depozitele in MDL (rata medie de piata pe parcursul anului 2018 a variat intre
4.10% - 5.17% (2017: 3.68% - 10.66%) §i rntre 0.10 % - 3.50% (2017: 0.27 % - 2.52%) anual pentru
depozitele rn valuta straina (rata medie de piata pe parcursul anului 2018 a variat intre 0.83% - 1.21%
(2017: 0.5% - 5.39%).
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24 ALTE DATORII

Alte datoriifinanciare
Decontari cu persoanele fizice §i juridice
Transferuri de colectat de catre persoanele fizice
Sume in tranzit
Alte datorii financiare

Alte datorii nefinanciare
Provizion pentru concedii nefolosite
Provizion pentru bonusul acordat angajatilor
Provizion pentru costul de integrare in Intesa
Sanpaolo Group
Provizioane pentru contracte de garantie financiara
~i angajamente de creditare
Provizioane pentru litigii
Alte provizioane ~i datorii nefinanciare
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31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

25,436,971
536,268
25,018,105
1,887,889

21,914,846
522,581
5,626,234
852,295

52,879,233

28,915,956

1,392,919
8,949,000

1,040,500

6,390,128

6,681,038

10,642,995
1,002,155
3,391,566

31,z68.z63

10,446,762
1,992,629
1,803,544
2 1,964 .473

84,647,996

50,880.429
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25 ACTIVE SI DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT A.MA.NAT

Impozitul pe profit amanat se calculeaza pe baza diferentelor temporare conform metodei bilantiere, utilizand rata efectiva a impozitului pe profit de 12% (2017:
12%). Activele privind irnpozitul pe profit arnanat (surnele negative) ~i datoriile privind irnpozitul pe profit arnanat la situatiile din 31 decembrie 2018 ~i 31 decernbrie
2017 sunt detaliate rnaijos:
31 decembrie 2018

2018
Recunoscut in
Soldul la contul de profit ~i
1 ianuarie
pierderi

Pierderi fiscale din perioadele precedente
Provizion pentru concedii nefolosite
Uzura accelerata in scopuri fiscale a irnobilizarilor corporale
Modificari ale valorii juste pentru investitiile in cote de participare
Impozitul pe profit amanat (Active)/Datorii

(124,860)

124,860

5,075,647
864,788

(5,075,647)

5,815,575

(4,950,787)

Recunoscut
in OCI

Net

Active

Datorii

--

--

-

(864,788)

(864,788)

31 decembrie 2017

2017
Recunoscut in
Soldul la contul de profit ~i
1 ianuarie
pierderi

Pierderi fiscale din perioadele precedente
Provizion pentru concedii nefolosite
Uzura accelerata in scopuri fiscale a irnobilizarilor corporale
Modificari ale valorii juste pentru investitiile in cote de participare

(2,522,070)

Impozitul pe profit amanat (Active)/Datorii

2,059,933
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-

(145,327)
3,868,264
859,066

Recunoscut
inOCI

2,522,070
20,467
1,207,383

3,749,920

Net

Active

(124,860)

(124,860)

5,721

5,075,647
864,788

5,721

5,815,575

Datorii

5,075,647
864,788

(124,860)

5,940,435
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26 CAPITAL SOCIAL

La 31 decembrie 2018, capitalul social al Bancii este format din 1,250 mii actiuni ordinare autorizate §i
emise (2017: 1,250 mii de actiuni) cu o valoare nominala de 1,000 MDL pe actiune (2017: MDL 1,000 pe
actiuni). Toate actiunile sunt platite integral. Pe parcursul anului 2018 Banca nu §i-a marit capitalul social.
La 31 December 2018 Intesa Sanpaolo S.p.A. detinea 100% din actiunile Bancii (2017: Veneto Banca S.p.A.
detinea 100% din actiunile Bancii).
Mi§carile In capitalul social al Bancii sunt urmatoarele:
2018

2017

Unitati

MDL

Unitaµ

MDL

Sold la 1 ianuarie

1..2.ljil,OOO

1.250.000 ,000

l.2,ljil.000

1.250.000,000

Sold la 31 decembrie

1,2.5 0 ,000

1,250 ,0 00,000

l..2.ljil,000

1..2.5.P.,QOQ.OQQ

Detinatorii actiunilor ordinare au dreptul de a primi dividende a§a cum sunt declarate §i au dreptul la un
vot pe actiune la Adunarea Generala a Actionarilor Bancii.
27 REZERVE STATUTARE ~I ALTE REZERVE

Rezerve statutare

in conformitate cu legislatia locala, 5% din profitul net al Bancii trebuie sa fie alocat rezervelor statutare
nedistribuibile, pana In momentul cand aceasta rezerva reprezinta 15% din capitalul social al Bancii.
Aceste rezerve nu sunt distribuibile. Conform statutului Bancii, ele pot fl folosite pentru acoperirea
pierderilor. La Adunarea Generala extraordinare a Actionarilor Bancii din 22 mai 2018 a fost decisa
acoperirea pierderii inregistrate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 din contul
rezervelor statutare constituite in baza profiturilor anilor precedenti, cu suma totala de 17,334,551 MDL.
Astfel, la 31 decembrie 2018 soldul acestei rezerve constituie o MDL (31 decembrie 2 017:
17,334,551 MDL).

Alte rezerve

in conformitate cu regulamentele Bancii Nationale a Moldovei, incepand cu anul 2012, bancile trebuie sa
aloce din rezultatul reportat la rezerve suma ce constituie diferenta dintre ajustarea pentru deprecierea
activelor calculate in baza normelor prudentiale ale Bancii Nationale a Moldovei (BNM) §i in baza SIRF.
Aceste rezerve nu sunt distribuibile.
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28

DIVIDENDE

Dividendele finale nu sunt inregistrate pana cand nu sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarile Generala ale Actianarilar ce a avut lac in 2018 nu au fast aprobat careva distributii de
dividende. In anul 2018 Banca nu a platit dividende aferente anului 2017.
29 NUMERAR ~I ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul ~i echivalentele de numerar canstau din:
31

Numerar ~i dispanibilitati la BNM (Nota 14)
Credite ~i avansuri acardate bancilar (Nota 15)
Titluri de stat (Nata 16)
Alte active (Nata 20)
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decembrie 2018

31

decembrie 2017

353,391,881
384,069,178
931,028,159
5,216.942

826,325,332
649,923,023
475,894,044
7,585,762

1.6z3,zo6.160

1,959.z28,161
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30

PREZENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE CONFORM CATEGORIEI DE
EVALUARE

fn scopul evaluarii, IFRS 9 Instrumente financiare: Recunoa§tere §i Evaluare, Banca clasifica activele sale
financiare In urmatoarele categorii: (a) evaluate la cost amortizat; (b) evaluate la valoarea justa prin alte
elemente ale rezultatului global. Urmatorul tabel prezinta o reconciliere a activelor financiare conform
categoriilor de evaluare la 31 decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017.
31 decembrie 2018

Active
financiare
evaluate la
cost amortizat

Active
Numerar §i disponibilitati
laBNM
Investitii In titluri:
Titluri de stat
Titluri de participare
Credite §i avansuri
acordate bancilor
Credite §i avansuri
acordate clientilor
Alte active financiare
Total active financiare

31

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

1,201,480,508

decembrie 2017

Active
financiare
evaluate la
cost amortizat

Active
financiare
evaluate la
valoarea iusta
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

1,735,780,256
498,135,732
16,250

16,250
824,521,954

649,923,023

581,169,043
14,037,419

843,389,377
14,740,915

3.63z,01z.99S

16.250

La 31 decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017 toate datoriile financiare erau clasificate ca alte datorii §i au
fost evaluate la cost amortizat.
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PREZENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE CONFORM CATEGORIEI DE EVALUARE (CONTINUARE)

30

Tabelul de maijos prezinta categoriile de evaluare initiale, in conformitate cu IAS 39, 1?i noile categorii de evaluare in conformitate cu IFRS 9 pentru active financiare
ale Bancii la 1 ianuarie 2018.

Clasificarea inipala in
conformitate cu IAS 39

Noua clasificare in
conformitate cu IFRS 9

Valoarea contabila in
conformitate cu IAS 39

Valoarea contabila in
conformitate cu IFRS 9

1,735,780,256

1,731,162,448

498,135,732

496,085,590

16,250

16,250

649,923,023

649,572,637

843,389,377

774,956,175

14,740,915

14,740,913

3,741.985,552

3,666,534,0 14

Active
Numerar §i disponibilitati la BNM
Titluri de stat

Titluri de participare
Credite §i avansuri acordate
bancilor
Credite §i avansuri acordate
clientilor
Alte active financiare

Total active financiare
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Credite §i creante
Active disponibile pentru
vanzare
Active disponibile pentru
vanzare
Credite §i creante
Credite §i creante
Credite §i creante

Active financiare evaluate la cost
amortizat
Active financiare evaluate la cost
amortizat
Active financiare evaluate la
valoarea justa prin alte elemente ale
rezultatului global
Active financiare evaluate la cost
amortizat
Active financiare evaluate la cost
amortizat
Active financiare evaluate la cost
amortizat
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31 ANGAJAMENTE ~I DATORII CONTINGENTE

Angajamente de creditare
Scopul principal al acestor instrumente asigurarea disponibilitatii fondurilor la cererea clientilor.
Contractele de garantie financiara §i acreditivele standby, care reprezinta asigurari irevocabile ca Banca
va efectua plati in cazul in care clientul nu i§i poate onora obligatiile catre persoane terte, au acela§i rise
ca §i creditele.
Angajamentele de creditare reprezinta poqiuni neutilizate, dar aprobate de acordare a creditelor,
garanµilor sau acreditivelor. in ceea ce prive§te riscul de credit, Banca este expusa pierderilor potentiale
in marimea egala cu valoarea angajamentelor neutilizate. Totu§i, valoarea potentiala a pierderilor este
mai mica decat suma angajamentelor neutilizate pentru ca majoritatea angajamentelor aferente extinderii
unui credit conditioneaza clientul sa mentina standarde specifice de credit. Banca monitorizeaza scadenta
angajamentelor de acordare a creditelor deoarece angajamentele pe termen lung au un rise de credit mai
mare decat angajamentele pe termen scurt.

Contracte de garantie financiara
Angajamente de creditare

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

64,141,808
llQ,638,186

83,345,433
127,346,129

!.'.2-4,779 ,994

210,691.562

Angajamente de arenda operaponala

in cazul relatiilor de arenda, platile minime viitoare conform contractelor nereziliabile de arenda
operationala a cladirilor §i mijloacelor de transport sunt urmatoarele:

Pana la 1 an
Intre 1 ~i 5 ani
Peste 5 ani

31 decembrie 2018

31 decembrie 2017

6,485,891
2,932,872
6,169,135

3,922,467
8,289,392
9,168,414

1s. .5sz.s9s

21,380.273

Litigii
Banca este implicatii intr-o serie de litigii, in calitate de parat, legate de activitatea curenta. Conducerea
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32

TRANZACTII CU PAR.TI AFILIATE

Natura relatiilor cu partile afiliate pentru acele parti afiliate cu care Banca a efectuat tranzactii semnificative sau a avut inregistrate solduri semnificative la 31
decembrie 2018 §i 31 decembrie 2017 este detaliata maijos. Nu exista alte parti afiliate, in conformitate cu definitia IAS 24 ,,Prezentarea informatiilor privind partile
afiliate".
La 31 decembrie 2018 Banca este controlata de Intesa Sanpaolo Societa per Azioni, care detine 100% din actiunile ordinare, fiind banca-mama. Pe parcursul anului
2018 Intesa Sanpaolo Societa per Azioni, a devine unicul actionar al bancii.
Pe parcursul anului 2018 Banca a intrat intro serie de tranzactii bancare cu partile afiliate in decursul activitatii ordinare de afaceri. Aceste tranzactii includ credite,
depozite §i tranzactii valutare. Volumele 1;,i soldurile acestor tranzactii S1Ilt prezentate maijos.
Director ~i conducere
executiva

Banca-mama

2018

2017

2018

770,285
126,195
(192,567)
2,936

769,966
118,671
(118,352)

409,800,655
(38,884,920)

706,849

:z:zo,285

61,311

70,502

2017

Subsidiare ~i alte alte
entitap. din acela~i grup
2018

2017

Alte parµ afiliate
2018

2017

10,090,444

6,775,345
7,261,907
(3,946,808)

(i) Credite ~i alte active purtatoare

dedobanda
Sold la inceputul anului
Acordari in decursul anului
Rambursari 1n decursul anului
Modificari ale statutului de afiliere
Credite la finele
perioadei de gestiune
Conturi curente
Venituri din dobanzi
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370,915,735
186,648,864
429,265

14,702,936
(14,678,391)
56,811

(10,090,444)

.8..!...352
511,991

352,557

10,090,444

245,987
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32

TRANZACTII CU PAR.TI AFILIATE (CONTINUARE)
Director ~i conducere
executiva
2018
2017

Depozite ~i imprumuturi
Sold la inceputul anului
Primite in timpul anului
Achitate in timpul anului
Modificari ale statutului de afiliere
Sold l a fin ele perioadei de gestiune

35,819
9,606,054
(8,254,918)
111,134
1,498.089

128,346
1,374,075
(1,466,602)

5,535

3,323

Cheltuieli cu dobanzile

Banca-mama
2017
198,579,233

370,358,591
106,278,555
(278,057,913)

(198,579,233)

198.579,233

35.819
432,734

10,695,289

2018
6,471,898
1,526,066
(1,293,630)
(5,343,468)
4160.866
95,156

Alte parµ afiliate
2017
7,559,295
64,236,035
(65,323,432)

6 ,421,898
269,435

Alte parti afiliate sunt entitati care sunt controalele sau influentate semnificativ in mod direct sau indirect de catre membrii Consiliului de Administratie.
fo 2018, totalul salariilor §i beneficiilor pe termen scurt acordate managementului-cheie a fost la 8,431, 586 MDL (2017: 1,009,693 mii MDL). Alte beneficii nu au
fast acordate managementului-cheie.
Cre!;lterea salariilor 1;,i beneficiilor pe termen scurt acordate managementului-cheie in 2018 comparativ cu 2017, se datoreaza modificarilor statutului de afiliere,
urmare a intrarii in vigoare, in decembrie 2018, a noului Regulament cu privire la cerintele fata de membrii organului de conducere al bancii §i al societatii financiare
holding sau holding mixte, conducatorii sucursalei unei banci din alt stat, persoanele care detin functii-cheie §i fata de lichidatorul bancii in proces de lichidare,
aprobat prin Hotararea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018.

fo 2018 cheltuielile totale cu reprezentantii Intesa Sanpaolo, care includ cheltuielile de remunerare §i cazare au constituit 7,894,296 MDL (2017: 9,528,344 MDL
cheltuielile totale cu reprezentantii Veneto Banca).
Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in 2018 a constituit 1,621,142 MDL (2017: 977,710 MDL).
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33 EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu exista evenimente ulterioare semnificative de raportat.
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