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RAPORTUL ANUAL
• Mesajul conducerii băncii
Mesajul Președintelui Comitetului de Direcție
2019 – O nouă etapă de evoluție pentru Victoriabank
Pentru Victoriabank, anul 2019 a însemnat un an în care am făcut pași importanți în zona digitală. Eforturile și investițiile făcute în platformele digitale în 2018 și-au arătat rezultatele în
acest an, devenind prima banca sistemică din Republica Moldova, care înregistrează un raport
de 68.5% tranzacții efectuate pe platformele digitale din total număr de tranzacții efectuate.
Totodată, anul 2019 a reprezentat anul în care am îmbrăcat haine noi, mai tinerești, mai
adaptate la zona digitală, odată cu rebrandingul de succes făcut în Decembrie 2019.
Toate aceste progrese nu ar fi fost posibile fără know how-ul și ajutorul acordat de colegii din
Banca Transilvania, cel mai mare grup financiar românesc. Ne mândrim că facem parte dintr-un grup financiar puternic, care este alături de noi și ne sprijină in momentele importante
ale evoluției noastre și împreuna cu care am lansat in 2019 în Republica Moldova, singurul
card care înglobează în același plastic, facilitate de card de credit (standard) dar si facilitatea
de card de cumpărături (achiziția în rate fără dobânda și puncte bonus).
Cifre cu care ne mândrim la Victoriabank:
•

Soldul creditelor și avansurilor s-a majorat cu 1,324.5 milioane lei sau cu 43.6%, principalul motor de creștere fiind creditele acordate segmentului retail.

•

Rata creditelor neperformante s-a diminuat cu 13.3 puncte procentuale, constituind pe
finalul anului 17.9%.

•

Au fost emise peste 157 mii carduri noi, cu 12% mai mult comparativ cu anul 2018.

•

Numărul total de carduri în circulație depășește cifra de 352 mii, mai mult cu 14% decât
la început de an.

•

Numărul operațiunilor fără numerar efectuate cu cardurile Victoriabank a depășit cu
117% numărul celor efectuate cu numerar. În creștere accelerată sunt și volumele de
tranzacții fără numerar, veniturile din operațiunile cu carduri, crescând cu 19.0%, cu un
ritm superior perioadelor precedente.

•

Pe parcursul anului, baza de clienți a crescut cu cca 10 mii clienți activi, în expresie relativă creșterea fiind echilibrată atât pentru persoane fizice cât și juridice.

Aceste cifre ne dau încrederea lucrului bine făcut, care asigură stabilitate și profitabilitate
pe termen lung.
În ciuda provocărilor anului 2020, noi vom continua implementarea modelului de business al
celui mai mare grup financiar românesc – Banca Transilvania și suntem siguri că ne vom realiza
obiectivul de a deveni alegerea numărul UNU, în preferința clienților din Republica Moldova.

Bogdan Pleșuvescu,
Președintele Comitetului de Direcție
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Mesajul Președintelui Consiliului de Administrație
2019 – 30 de ani de banking calitativ
și o nouă identitate de brand pentru Victoriabank
Stimați acționari,
În numele Consiliului de Administrație al Victoriabank, sunt onorat să vă transmit
acest mesaj, cu ocazia publicării Raportului Conducerii pentru 2019.
Ținem să vă mulțumim pentru încrederea în Victoriabank, în planurile și realizările sale.
2019 a fost un an aniversar pentru banca noastră, Victoriabank a marcat 30 de ani de la
fondare. 30 de ani este vârsta la care am acumulat destulă experiență și, cu siguranță,
multe reușite. Nu în ultimul rând, 2019 a însemnat pentru Victoriabank un an de schimbare. Din 2018, de când Banca Transilvania, cel mai mare grup financiar din România
a preluat conducerea băncii organizația și businessul traversează un proces complex
de change management și de transformare culturală. În acest sens, la sfârșitul anului
trecut Victoriabank „a îmbrăcat haine noi” schimbându-și identitatea de brand. Noul
concept de brand este o schimbare naturală prin care trebuie să treacă banca, ca să
genereze și să susțină transformarea către cultura Banca Transilvania.
De la venirea noului acționar, într-o perioadă scurtă de timp, s-au produs schimbări
majore în activitatea băncii, precum: transparentizarea activității, susținerea antreprenorilor prin replicarea unor produse Banca Transilvania, susținerea populației prin
produse, servicii și facilități, oferirea serviciilor moderne datorită investițiilor în tehnologii. Dezvoltarea continuă a Băncii și consolidarea poziției de piață în topul sectorului bancar constituie priorități și pentru perioadele următoare.
Aceste performanțe se datorează ambiției și devotamentului ambelor echipe, dar nu
în ultimul rând a susținerii din partea acționarilor. Îmi exprim recunoștința profundă
pentru încrederea investită în Victoriabank și în planurile întregii echipe. Eforturile noastre au fost și rămân în continuare îndreptate spre bunăstarea investitorilor,
clienților și a echipei.

Victor Țurcan,
Președintele Consiliului de Administrație
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• Acționarii Băncii
B.C.”VICTORIABANK” S.A. este o societate pe acțiuni, entitate de interes public, cu
capital mixt (străin și moldovenesc). Capitalul social al B.C.”VICTORIABANK” S.A. constituie 250.000.910 lei, împărțit în 25.000.091 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu drept
de vot la valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Acțiunile ordinare nominative emise de
Bancă (MD14VCTB1004) sunt listate pe piața reglementată la Bursa de Valori a Moldovei
(www.moldse.md).
Pe parcursul anului 2019 nu au intervenit modificări semnificative în structura acționarilor
băncii. La Bursa de Valori a Moldovei au fost tranzacționate 0.15% din total acțiuni emise de Bancă, la preț mediu de 78.51 lei/ acțiune. Per total, pe piața bursieră și extrabursieră, au fost înregistrate 31 tranzacții, cu 6.1% din acțiuni emise de B.C.”VICTORIABANK”S.A.,
în volum de 18.3 milioane lei.
În perioada de raportare au fost întreprinse acțiuni organizatorice, în conformitate cu
Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 02.04.1997, Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 și Statutul Băncii, pentru convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Băncii din 25 aprilie 2019 și 24 mai 2019. Toate informațiile privind convocarea Adunărilor generale ale acționarilor, rezultatele
acestora, rapoartele anuale și semianuale, precum și informațiile despre evenimentele
care pot afecta prețul acțiunilor emise de Bancă, se publică pe pagina web a Băncii la
compartimentul e
luirea in ormației u ernanța
ncii e
luirea in ormației
n con ormitate cu e ea pri ind piața de capital, și pe pagina Mecanismului Oficial de
Stocare a Informațiilor.
În scopul conformării băncii prevederilor Legii activității băncilor, reglementărilor Băncii
Naționale a Moldovei și Regulamentului intern cu privire la deținerile în capitalul social al
B.C.”VICTORIABANK” S.A., au fost acumulate de la acționari documente/informații privind
identificarea proprietarilor direcți, indirecți, inclusiv beneficiarilor efectivi ai deținerilor.
Structura acționarilor la 31 decembrie 2019
Categoria

Acțiuni, unități

Cota în capitalul
social, %

Numărul acționarilor

Total:

25,000,091

100.00

169

Persoane juridice

18,061,408

72.25

10

Persoane fizice

6,938,683

27.75

159

- nerezidenți

18,120,446

72.48

14

- rezidenți

6,879,645

27.52

155

Inclusiv:
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Lista acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.
și grupurile de persoane acționând concertat cu dețineri calificate:
Nr/o

Numele,
prenumele /
Denumirea
acționarului

Țara de
reședință

Deținerea
în capitalul
social, %

Deținători indirecți
și beneficiari finali

1.

VB
INVESTMENT
HOLDING B.V.

Olanda

72.19%

proprietari indirecți:
Banca Transilvania (România) – 61.82%
Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (Marea Britanie) – 38.18%
beneficiar finali nu există

2.

Țurcan Victor

Republica
Moldova

10.76%

Țurcan Victor

3.

Țurcan
Valentina

Republica
Moldova

8.07%

Țurcan Valentina

4.

Artemenco
Elena

Republica
Moldova

4.95%

Artemenco Elena

5.

Proidisvet
Galina

Republica
Moldova

1.58%

Proidisvet Galina

• Conducerea băncii
Membrii Consiliului de Administrație
Victor ȚURCAN

- Președinte al Consiliului de Administrație

Igor SPOIALĂ

- Membru independent al Consiliului de Administrație

Tiberiu Moisă

- Membru al Consiliului de Administrație

Sabaz Mehmet Murat

- Membru independent al Consiliului de Administrație

Grasse Thomas

- Membru independent al Consiliului de Administrație

Peter Franklin

- Membru independent al Consiliului de Administrație

Maris Mancinskis

- Membru independent al Consiliului de Administrație

Membrii Comitetului de Direcție
Bogdan Pleșuvescu
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- Președinte al Comitetului de Direcție

Vasile Donica

- Vicepreședinte al Comitetului de Direcție

Sorin Șerban

- Vicepreședinte al Comitetului de Direcție

Nektarios Vrongistinos

- Vicepreședinte al Comitetului de Direcție
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Pleșuvescu Bogdan

Donica Vasile

Șerban Sorin

Vrongistinos Nektarios
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rincipalele e enimente n 2019
Ianuarie:
•

VB24 – noul Online Banking de la Victoriabank – funcționalități noi și design atractiv.

Februarie:
•

Victoriabank a emis circa 10 000 de carduri VB Lunch, după mai bine de 7 luni de la lansarea proiectului VB Lunch – tichet de masă electronic, un suport elegant și modern de
plată a prânzului și a produselor alimentare, Victoriabank numără roadele;

•

Primele roade ale replicării modelului de business al Băncii Transilvania în Republica
Moldova, la Victoriabank: +10% numărul clienților, +26% portofoliul de credite destinate
persoanelor fizice și +30% carduri emise.

Martie:
•

La data de 12 martie, Victoriabank a deschis ușile unei noi unități bancare - Agenția
Durlești, din cadrul Sucursalei nr. 20, Chișinău;

•

Pădurea Victoriabank ediția 1.0.

Aprilie:
•

Victoriabank introduce „Condițiile generale de afaceri” aplicabile persoanelor fizice;

•

Banca Transilvania extinde în Republica Moldova inițiativa BT Club și lansează Victoriabank Club împreună cu Victoriabank. Acesta este un progam de dezvoltare personală și
profesională destinat antreprenorilor și înseamnă traininguri, conferințe, consultanță și
networking;

•

Victoriabank a dat startul recrutărilor de primăvară la Târgul de Cariere 2019.

Mai:

8

•

Banca Transilvania și Victoriabank au acordat primul credit sindicalizat transfrontalier
România – Republica Moldova, în valoare de 21 de milioane euro, centrului comercial
Shopping MallDova, dezvoltat de Lemi Invest S.A., un joint venture între Fiba Holding S.A.
și Summa Turizm Yatirimciligi S.A., client Victoriabank de peste 10 ani;

•

Victoriabank lansează Pachetul Nelimitat destinat IMM-urilor, care înseamnă un cont
curent cu operațiuni nelimitate în rețeaua Victoriabank la preț fix;

•

Victoriabank de vorbă cu antreprenorii la Business Breakfast, evenimentul a fost organizat de Echipa de Consultanță pentru Micul Business, BERD, la care s-au adunat antreprenori interesați de extinderea afacerii lor peste hotarele țării.
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Iunie:
•

Victoriabank lansează un produs dedicat picilor – contul de depozit VB Kid;

•

O nouă agenție Victoriabank, deschisă la Bălți, agenția se subordonează Sucursalei 1 Bălți
și este situată chiar pe teritoriul ZEL (Zona Economică Liberă din Bălți);

•

Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului bancar, mai mulți angajați ai Victoriabank au
primit distincții din partea Asociației Băncilor din Moldova (ABM), în semn de apreciere
a profesionalismului și a contribuției semnificative la sistemul bancar;

•

Victoriabank deschide ușile unei noi agenții – „Energia” la Chișinău, situată în incinta
Moldovagaz S.A.;

•

Victoriabank recunoscută de Mastercard - Banca Inovațiilor 2018, bank of Inovations 2018 este distincția pe care a primit-o Victoriabank în cadrul forumului anual
Mastercard Day;

•

Victoriabank la înălțime la primul eveniment Roof Offline din 2019.

Iulie:
•

Victoriabank susține cel mai fosforescent festival al anului – Fosfor 2019;

•

BERD oferă 5 milioane de dolari băncii Victoriabank în cadrul TFP, Victoriabank și BERD
(Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) au semnat 2 contracte de activare a
unei limite de 5 milioane de dolari americani în cadrul programului Trade Facilitation
Programme (TFP);

•

Nektarios Vrongistinos se alătură top managementului Victoriabank, ca Vicepreședinte
– Chief Operations Officer.

August:
•

Victoriabank a organizat la Asconi un eveniment dedicat mediului de afaceri, Invitații au
putut urmări prezentarea speakerului Andrei Rădulescu, Director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania, au participat la discuții și dezbateri.

Septembrie:
•

La Victoriabank toamna începe cu Credite Rapide Agri;

•

Un nou sezon al evenimentelor Victoriabank CLUB.
9
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Octombrie:
•

Victoriabank are un nou sediu la Sângerei;

•

În perioada 16 - 19 octombrie a.c., Victoriabank s-a aflat la CIE Moldexpo, unde s-a
desfășurat cea de-a 37-a ediție a celei mai mari expoziții agricole din țară – MOLDAGROTECH, și cea de-a 12-a ediție a expoziției - târg FARMER, specializată în produse, utilaje,
tehnologii agricole și meșteșuguri;

•

VB24 Mobile de la Victoriabank are o nouă funcționalitate - posibilitatea scanării numărului cardului și a introducerii automate în câmpul solicitat;

•

Un nou eveniment marca Victoriabank CLUB - „Crește-ți afacerea! De la buget la vânzări online”.

Noiembrie:
•

Pentru al cincilea an consecutiv, Victoriabank se alătură Galei Generozității, în calitate de
partener principal, un eveniment, deja consacrat, al organizației CCF (Copil, Comunitate
Familie) Moldova, reprezentant HHC (Hope and Homes for Children) Marea Britanie și
patronul organizației - Valentina Nafornița;

•

ZOOM in Banking || STAGII DE PRACTICĂ CU REMUNERARE de la Victoriabank, are loc
lansarea programul Stagii de practică cu remunerare – ediția 1.0/2019 – 2020, destinat
studenților și masteranzilor cu profil economic;

•

Primul Bank Friday din Moldova – Victoriabank Friday;

•

Victoriabank a semnat acordul de recreditare cu aliniere la proiectul – Livada Moldovei,
devenind, astfel, partener financiar al proiectului, care înseamnă o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de Investiții (BEI) Guvernului Republicii Moldova, care la
rândul său acordă acest împrumut băncilor comerciale participante la proiect;

•

Un nou eveniment marca Victoriabank CLUB - „Cum putem răspunde nevoilor viitoare
ale consumatorilor”.

Decembrie:
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•

Victoriabank – o bancă în schimbare, cu o nouă identitate de brand;

•

Victoriabank lansează un nou produs, cardul de cumpărături în rate – STAR Card;

•

Garmin Pay disponibil pentru deținătorii de carduri VISA de la Victoriabank. Victoriabank
este prima și unica bancă din Moldova, care pune la dispoziția clienților săi, deținători de
carduri Visa, serviciul contactless Garmin Pay;

•

enJOI – un nou proiect marca Victoriabank, enJOI – în fiecare joi e VB24 Pay Day;

•

Redeschiderea Agenției de la Mall, prima pe noul concept de design.
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RAPORTUL CONDUCERII
• Climatul economic

Pe parcursul anului 2019 dinamica economică s-a temperat, evoluția activității economice continuând să fie pozitivă, fără să producă schimbări structurale semnificative în economia națională.
Potrivit datelor preliminare publicate de către Biroul Național de Statistică, PIB-ul pentru
anul 2019 a însumat 210.4 miliarde lei în prețuri curente, în creștere cu 3.6% în termeni reali comparativ cu anul 2018. La creșterea PIB-ului au contribuit: construcțiile, comerțul cu
ridicata și cu amănuntul, transportul, activitățile de cazare și alimentație publică, industria
extractivă, industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică.
Impozitele pe produs, le fel au avut un impact pozitiv la formarea PIB-ului și la majorarea
valorii adăugate brute.

Din punct de vedere al utilizării, creșterea PIB-ul s-a datorat, în principal, formării brute de
capital fix și consumului final al gospodăriilor populației. Impact advers a venit din partea
exportului net și variației stocurilor.
În 2019 a crescut volumul investițiilor realizate cu 9.4% în prețuri comparabile, în creștere
fiind atât cele în imobilizări corporale, cât și necorporale. Din totalul investițiilor, cota imobilizărilor corporale este de 96.9%. Procesul investițional a fost realizat preponderent din
contul mijloacelor proprii ale investitorului (59.2% din total investiții), finanțate din bugetul
de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale (16.4% din total), credite și împrumuturi
interne (9.1% din total) etc.
Pe parcursul anului a fost înregistrată creșterea exporturilor cu 2.7% și a importurilor cu
1.4%, exprimate în dolari SUA. Deficitul balanței comerciale este de 3.1 miliarde dolari SUA,
cu 0.3% mai mult comparativ cu cel înregistrat în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a înregistrat 47.6%, cu 0.6 puncte procentuale mai mare comparativ cu anul
precedent.
11
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Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1.8 miliarde
dolari SUA (cu 1.7% mai puțin față de anul 2018), deținând o cotă de 65.9% în total exporturi
(68.8% - în anul 2018). Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de
15.6% (în anul 2018 – 15.4%). Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 4.6%
în timp ce importurile s-au diminuat cu 2.2%, comparativ cu anul 2018. Dinamica structurii
comerțului exterior s-a încadrat în tendința conturată pe parcursul perioadelor anterioare:
migrarea tranzacțiilor din zona țărilor CSI către țările Uniunii Europene și alte țări.
În anul 2019 agregatele monetare au avut o dinamică ascendentă. Principala contribuție la
această evoluție a fost cauzată de creșterea banilor în circulație, depozitelor la vedere în valută străină, depozitelor la vedere în moneda națională și depozitelor la termen în monedă
națională. Masa monetară (M3) a înregistrat 90.0 miliarde lei, crescând în 2019 cu 8.1%. În
structura masei monetare, 25.5% revine banilor în circulație și 35.0% depozitelor la vedere.
Deciziile de politică monetară implementate de BNM au asigurat o continuitate la nivel macroeconomic prin țintirea inflației și stabilitatea prețurilor. Rata medie anuală a inflației a
constituit 4.8%, comparativ cu 3.1% înregistrată în 2018, fiind condiționată preponderent
de evoluția prețurilor la produse alimentare. Modificarea prețurilor în anul 2019 a fost
influențată de creșterea masei monetare, evoluția cursului de schimb, prețurile mondiale la
resursele energetice și produsele agricole, prețurile la produse și servicii reglementate, dinamica veniturilor populației etc.

12
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Remiterile de bani efectuate de către persoanele fizice din străinătate sunt mai mici decât cele
din 2018, dar peste valoarea din 2017. În anul 2019 volumul transferurilor de mijloace bănești
din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice, în bază netă, s-a diminuat cu 3.5%
comparativ cu 2018 și a însumat 1,223 milioane dolari SUA.

De la începutul anului 2019 moneda națională a marcat o depreciere de 0.4% față de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17.14 lei pentru 1 dolar american la 31.12.2018 până la
17.21 lei la 31.12.2019). Față de Euro, leul moldovenesc s-a apreciat cu 1.3%. Stocul activelor
valutare de rezervă ale BNM la 31.12.2019 a atins un record istoric de 3,059.6 milioane dolari SUA, majorându-se cu 2.2% comparativ cu nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2018.

Veniturile disponibile ale populației se află pe un trend ascendent în termeni reali. Această creștere s-a reflectat și în percepția populației asupra nivelului de viață. Câștigul salarial
mediu lunar nominal brut al unui salariat din economia națională în anul 2019 a înregistrat
7,356 lei și a crescut cu 8.9%, în termeni reali, comparativ cu anul 2018. Exprimat în valută
străină, salariul nominal mediu a constituit 374 Euro sau 419 dolari SUA.
Rata șomajului în anul 2019 (ponderea șomerilor conform criteriilor Biroului Internațional
al Muncii în populația activă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 5.1%, fiind mai mare
comparativ cu anul 2018 (4.1%).
Economia națională în perioadele următoare va fi influențată de conjunctura regională și
globală, inclusiv economia țărilor parteneri comerciali, de dinamica fluxului de remitențe
de bani în favoarea persoanelor fizice, complexitatea reformelor implementate în economie,
climatul investițional, condițiile meteorologice etc.
13
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ectorul ancar
Pe parcursul anului 2019 a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii,
creștere a activelor, depozitelor și portofoliului de credite, totodată fiind în scădere ponderea
creditelor neperformante în portofoliul de credite.
Cota investițiilor străine în capitalul social al băncilor la sfârșit de perioadă a fost de 87.1%, 8
din 11 bănci având o cotă a investițiilor străine în total capital social de peste 70%.
Total active la nivel de sector bancar au însumat 90,751.8 milioane lei, majorându-se pe parcursul anului cu 9.2%. Primele 4 bănci gestionau 78.6% din total active la nivel de sector.
Soldul depozitelor a crescut cu 4,872.3 milioane lei sau cu 7.7%, înregistrând valoarea de
68,449.7 milioane lei. Din total depozite, cele ale persoanelor fizice reprezintă 66.7%.
Pe parcursul anului soldul creditelor și avansurilor a crescut cu 6,569.8 milioane lei sau cu
19.1%, până la 40,967.3 milioane lei. Îmbunătățirea calității portofoliului de credite a constituit o realizare a perioadei. Soldul creditelor neperformante (definiție prudențială) a scăzut cu
22.9%, până la 3,428.3 milioane lei, valoarea minimă înregistrată în ultimii 4 ani. La situația
din 31.12.2019 creditele neperformante au constituit 8.5% din total portofoliu comparativ cu
12.5% la început de an.
Raportul creditelor și avansurilor către depozite a înregistrat 59.9%, majorându-se cu 5.7
puncte procentuale comparativ cu finele anului 2018. Evoluția a fost condiționată preponderent de creșterea creditelor acordate persoanelor fizice cu peste 40%.
Lichiditatea pe termen lung și cea curentă au înregistrat valori înalte, constituind 0.72 (nivel
reglementat de BNM ≤ 1) și respectiv 50.7% (nivel reglementat de BNM ≥ 20%).

Deși unele tendințe conturate în anii precedenți s-au propagat și în 2019, au fost și unele inversări de trend. Astfel, după mai multe perioade pe parcursul cărora marja netă de dobândă
s-a diminuat, în 2019 aceasta a crescut cu 0.1 puncte procentuale, ceea ce corelat cu volumele
de activitate a condiționat creșterea venitului net din dobânzi cu 9.4%. Deși cheltuielile din
comisioane în 2019 au crescut cu un ritm superior veniturilor din comisioane cu 10.8 puncte
procentuale, venitul net din comisioane s-a majorat cu 8.0% comparativ cu 2018. Au crescut și
câștigurile din diferențe de curs de schimb cu 11.2%. Astfel, profitul operațional înregistrat în
anul 2019 a fost cu 6.2% peste nivelul anului precedent. Profitul net obținut la nivel de sector
14
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bancar a fost de 2,273.8 milioane lei, cu 56.6% mai mult decât în anul 2018.

La 31.12.2019, rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului au constituit 2.5% și respectiv
14.7%, fiind în creștere cu 0.6 puncte procentuale și, respectiv, cu 3.1 puncte procentuale comparativ cu sfârșitul anului precedent, evoluția fiind determinată de majorarea profitului net.

• Performanțele activității B.C. Victoriabank S.A.
oluția re ultatelor financiare
Anul 2019 pentru B.C. Victoriabank S.A. a fost perioada mai multor schimbări și transformări orientate spre dezvoltarea de durată a Băncii, fiind dat start unei noi etape de evoluție.
Procesul complex de change management și de transformare a fost susținut de noul concept
de brand, cu scopul de a genera și de a susține transformarea către cultura Banca Transilvania.
Ca urmare a implementării proiectelor de dezvoltare a Băncii, a continuat îmbunătățirea proceselor de afaceri prin digitalizare și promovare a unei culturi tehnologice aliniate la cerințele
clienților noștri. Astfel, Banca a reușit să-și consolideze pozițiile de piață, la mai mulți indicatori plasându-se în top 3 bănci ale sistemului bancar din Republica Moldova.
Activele Băncii au constituit 14,816.2 milioane lei, în creștere cu 455.8 milioane lei, dinamica
15
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pozitivă fiind condiționată în special de:
-

creșterea depozitelor persoane fizice cu 383.1 milioane lei;

-

majorarea capitalului propriu cu 421.2 milioane lei;

În anul 2019 activitatea de creditare s-a relansat substanțial. Astfel, soldul creditelor și avansurilor s-a majorat cu 1,324.5 milioane lei sau cu 43.6%, principalul motor de creștere fiind
creditele acordate segmentului retail. Expunerea pe creditele persoanelor fizice a crescut cu
667.5 milioane lei sau cu 81.3%, expunerea pe creditele persoanelor juridice a crescut cu 51.5
milioane lei sau cu 2.4%, în creștere fiind și expunerile aferente valorificării disponibilităților
temporare în valută străină. Datorită eficienței măsurilor întreprinse, calitatea activelor s-a
îmbunătățit, atât urmare a micșorării volumului de credite neperformante, cât și creșterii
volumului celor noi acordate. În acest context, rata creditelor neperformante s-a diminuat cu
13.3 puncte procentuale, constituind la finele anului 17.9%.
Dacă portofoliul de depozite persoane fizice a crescut, atunci urmare a micșorării concentrației
portofoliului de depozite persoane juridice, soldul total al depozitelor a înregistrat o scădere
de 252.7 milioane lei, constituind la finele anului 11,488.4 milioane lei, fapt condiționat de
dinamica depozitelor persoane juridice la vedere.
Pe parcursul anului Banca a valorificat resursele disponibile conform opțiunilor existente pe piața locală și internațională, procurând valori mobiliare de stat, certificate ale BNM,
obligațiuni etc., majorând portofoliul titlurilor de datorie cu 469.4 milioane lei.

Managementul eficient al activelor și pasivelor, la rând cu evoluția marjelor din operațiuni,
au avut impact pozitiv asupra veniturilor operaționale ale Băncii, în creștere fiind venitul
net din dobânzi, venitul net din comisioane, diferențele de curs de schimb și alte venituri.
Evoluția cheltuielilor a fost condiționată de trendul ascendent al principalelor categorii de
cheltuieli. Pe parcursul anului, Banca a înregistrat eliberare de provizioane aferente costului
riscului în sumă de 61.5 milioane lei, urmare a acțiunilor Băncii privind recuperarea creditelor problematice.
Profitul net a însumat 317.5 milioane lei, mai mult cu 275.0 milioane lei decât în 2018.
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Creșterea profitului a avut impact pozitiv asupra dinamicii indicatorilor de eficiență. Astfel,
pentru 2019 rentabilitatea capitalului (ROE) constituie 12.4% și rentabilitatea activelor (ROA)
2.0%, fiind superioare valorilor înregistrate în anul precedent.
La 31.12.2019 fondurile proprii au constituit 1,516.3 milioane lei, în creștere cu 12.7% comparativ cu 31.12.2018, evoluție asigurată de majorarea rezultatului reportat și diminuarea sumei ajustării fondurilor proprii datorate filtrelor prudențiale. Rata fondurilor proprii totale
sau raportul dintre fondurile proprii și cuantumul total al expunerilor la risc a fost de 31.33%
(reglementat de BNM ≥ 14.5%, inclusiv amortizoarele reglementate de BNM), depășind de 2.2
ori cerința minimă impusă de către BNM și mărimea medie la nivel de sector bancar. Pe parcursul anului, rata fondurilor proprii a crescut cu 2.7 puncte procentuale.
Administrarea eficientă și prudentă a riscurilor de lichiditate și de finanțare a condiționat
respectarea cerințelor reglementate de BNM. Astfel la 31.12.2019 lichiditatea pe termen lung
a fost de 0.68 (nivel reglementat de BNM ≤1) și lichiditatea curentă: 64.1% (nivel reglementat
de BNM ≥ 20%).

eser irea clientelei
Pe parcursul anului, B.C. Victoriabank S.A. a crescut baza de clienți cu cca 10 mii clienți
activi, în expresie relativă creșterea fiind echilibrată atât pentru persoane fizice cât și juridice. Banca acordă importanță deosebită întregului spectru de clienți, oferind consiliere financiară și asistență, pentru identificarea celor mai potrivite soluții financiare și luarea celor
mai potrivite decizii. Avem încredere că doar astfel putem asigura creșterea bazei solide de
clienți, contribuind la bunăstarea societății și dezvoltarea economiei naționale.
Replicarea modelului de business al Băncii Transilvania aduce mai multe rezultate pozitive
și schimbări benefice pentru Bancă, pentru clienți și pentru mediul de afaceri din Moldova.
În premieră pentru Republica Moldova, B.C. Victoriabank S.A. a lansat Victoriabank Club pentru antreprenorii din Republica Moldova. Acesta este un program de dezvoltare personală
și profesională destinat antreprenorilor și înseamnă trening-uri, conferințe, consultanță și
networking. Banca permanent susține campaniile de educație financiară.
Serviciul de analiză și previziune macroeconomică, lansat în anul precedent, a fost menținut
și pe parcursul întregului an 2019. Proiectul presupune o analiză săptămânală a evoluției
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macro-financiare din Republica Moldova, România, Zona Euro, Rusia și Statele Unite ale Americii, fiind realizat în colaborare cu Andrei Rădulescu, Director Analiză Macroeconomica de
la Banca Transilvania.
Abordarea segmentată a clienților, prin echipele de manageri cu clienții, permite identificarea soluțiilor operaționale pentru clienți, având focus pentru creșterea calității serviciilor și
pentru creșterea satisfacției clienților/partenerilor noștri în ceea ce privește interacțiunea cu
Banca.
B.C. Victoriabank S.A. acordă o atenție deosebită sectorului IMM, venind în sprijinul clienților
mai mici cu produse dedicate. Astfel, a fost menținut serviciul Contul Primul An Gratuit
(”CPAG”): în cadrul acestui pachet IMM-urile nou înființate beneficiază de o serie de gratuități
până la împlinirea vârstei de 1 an de la fondare. Pentru a susține și celelalte IMM-uri, a fost
lansat Pachetul Nelimitat. Acesta este și el o noutate pentru piața bancară din Moldova și
înseamnă un cont curent cu operațiuni nelimitate în rețeaua Victoriabank la preț fix, foarte
avantajos. Pachetul este activat pentru o perioadă nedeterminată și include mai multe servicii
și produse, inclusiv deschiderea și deservirea conturilor, conectarea și utilizarea sistemului
de deservire la distanță, transferul salariilor la carduri în cadrul proiectelor de salarizare etc.
Investițiile susținute în digitalizarea sistemelor și proceselor au avut efect pozitiv în ceea ce
privește accesul clienților la produsele și serviciile Băncii prin intermediul canalelor de deservire la distanță, cu o creștere accentuată a numărului de tranzacții și de utilizatori.
De la începutul anului 2019 clienții au putut beneficia de un nou VB24, cu funcționalități noi
și design atractiv. Banca valorifică orice posibilitate de a dezvolta noi posibilități în sistemele
de deservire la distanță, atât pentru clienți persoane fizice, cât și juridice.
În premieră pentru Republica Moldova, a fost lansat Victoriabank Friday. Timp de o zi, pe
data de 29 noiembrie 2019, clienții au putut face shopping bancar online la cele mai avantajoase costuri. Tot în premieră a fost lansat pentru deținătorii de carduri Visa, serviciul Garmin
Pay – o modalitate simplă și comodă de plată a bunurilor, contactless prin intermediul ceasurilor Garmin.
Migrarea continuă spre operațiunile la distanță permite optimizarea rețelei de vânzări fizice.
În acest context, în anul 2019 s-a diminuat numărul de agenții cu 2 unități, constituind la finele anului 57 agenții, iar numărul de sucursale a rămas la nivelul anului precedent.
Apartenența Băncii la cel mai mare grup financiar din România reprezintă o adevărată forță
și un sprijin pentru B.C. Victoriabank S.A. pentru a dezvolta și promova noi produse și servicii, în vederea îmbunătățirii experienței clientului în interacțiunea cu B.C. Victoriabank S.A.

Acti itatea pri ind atra erea depo itelor
Principala sursă de finanțare a activelor Băncii rămân a fi:
•

Disponibilitățile libere de la populație, atrase în conturi de depozit;

•

Atragerea la deservire a clienților (agenți economici) noi și creșterea depozitelor în conturi curente ale persoanelor juridice.

Soldul depozitelor clienților (principal) la finele anului 2019 a înregistrat 11,412.7 milioane
lei, mai puțin cu 276.8 milioane lei decât la început de an. Banca și-a menținut poziția în top 3
în sector bancar, la finele anului cu o cota de piață de 16.7%.
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Pe parcursul anului, soldul disponibilităților persoanelor fizice a înregistrat un trend ascendent, în creștere fiind atât depozitele la vedere, cât și cele la termen. Evoluția depozitelor de la
persoane juridice a fost influențată de diminuarea soldului depozitelor la vedere. Pe parcursul
mai multor perioade, este în creștere preferința clienților pentru depozite în valută străină.

Portofoliul de depozite persoane fizice a înregistrat la finele anului 7,358.5 milioane lei, în
creștere cu 383.1 milioane lei sau cu 5.5%. Cota de piață a Băncii pentru depozite persoane
fizice constituie 16.1%.
Depozitele persoanelor juridice au înregistrat la finele anului 4,054.2 milioane lei, comparativ
cu 4,714.1 milioane lei la început de an. Cota de piață a Băncii pentru depozite persoane juridice constituie 17.9%. Banca a înregistrat o echilibrare a structurii și concentrației portofoliului.

Cheltuielile aferente dobânzilor la depozitele clienților au înregistrat 197.1 milioane lei, mai
puțin cu 17.2% comparativ cu anul precedent, preponderent din contul evoluției cheltuielilor
aferente depozitelor persoanelor juridice, inclusiv la termen. Urmare a creșterii soldurilor
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depozitelor persoane fizice, cheltuielile cu dobânzi aferente acestora au crescut cu 4.0%.

După 5 perioade consecutive pe parcursul cărora ponderea depozitelor la termen în total
portofoliu s-a diminuat, în 2019 a fost înregistrată creșterea ponderii depozitelor la termen în
total depozite cu 2.4 puncte procentuale, fapt pe care în considerăm o măsură a încrederii și
aprecierii clienților.
Ratele de dobândă la depozitele atrase, atât în monedă națională, cât și în valută străină, au
fost corelate pe parcursul anului cu cererea și oferta de resurse, dinamica cursului de schimb,
evoluția inflației și ratele de politică monetară.

Acti itatea de creditare
Obiectivul de bază al intermedierii financiare este de a mobiliza resursele temporar disponibile și a le aloca eficient pentru dezvoltarea economiei și satisfacerea nevoilor clienților.
În acest context, activitatea de creditare reprezintă un aspect important pentru Bancă, clienți,
consumatori și economia națională. În anul 2019 a continuat accelerarea activității de creditare, preponderent pe segmentele IMM și Retail. Au fost optimizate mai multe procese interne
și puse la dispoziția clienților noi oportunități de finanțare.
B.C. Victoriabank S.A. și-a menținut poziția de piață, plasându-se pe locul IV, cu un portofoliu
de 4,060.4 milioane lei. În 2019 portofoliul de credite (principal) a crescut cu 461.5 milioane
lei sau cu 12.8%, în condițiile în care a fost înregistrată diminuarea creditelor neperformante
cu 394.2 milioane lei sau cu 35.1% mai puțin. Astfel, în 2019 portofoliul de credite performante a crescut cu 814.6 milioane lei sau cu 31.4% mai mult. Creșterea a fost asigurată urmare
a orientării spre necesitățile de finanțare a persoanelor juridice și fizice, inclusiv programul
guvernamental „Prima Casa”.

Au contribuit la creșterea portofoliului de credite: desfășurarea promoțiilor, lansarea produselor noi, reorganizarea proceselor interne etc. Pentru a pune la dispoziția clienților per20
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soane juridice noi oportunități de finanțare, B.C. Victoriabank S.A. a contractat de la BERD un
împrumut de 5 milioane EUR destinat finanțării IMM-urilor, acestea beneficiind totodată și
de granturi pentru proiectele finanțate. Tot în 2019 a fost semnat acordul de recreditare cu
aliniere la proiectul Livada Moldovei, B.C. Victoriabank S.A. devenind, astfel, partener financiar al proiectului, ceea ce înseamnă o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de
Investiții (BEI). Susținerea antreprenorialului s-a extins în anul 2019 și către domeniul agricol prin lansarea creditelor rapide Agri pentru IMM urmărind două destinații principalele,
investiții și lucrări agricole.

După demersurile de poziționare pe segmentul IMM începute în anul anterior, în 2019 portofoliul de credite performante a crescut pe acest segment cu 89.8% până la valoarea de 813.2
milioane lei. Soldul creditelor performante aferent segmentului IMM s-a majorat în cadrul
portofoliului de credite persoane juridice al Băncii până la 46.4% (+18.9 puncte procentuale)
reiterând strategia pe termen lung de bancă pentru IMM-uri și vizând consolidarea portofoliului concomitent cu menținerea unui grad de risc scăzut conferit de dispersia finanțărilor specifică segmentului. Din perspectiva cotei de piață, aceasta a înregistrat o creștere de 3.4 puncte
procentuale, ceea ce reprezintă aproximativ o dublare a acesteia de la 4.7% până la 8.1%.
Soldul creditelor persoanelor fizice a înregistrat 1,527.7 milioane lei, majorându-se în 2019 cu
80.9% sau cu 683.4 milioane lei. Ca structură, ponderea cea mai mare revine creditelor imobiliare, urmate de creditele de consum și creditele la card. La finele anului 2019 a fost lansat un
nou produs: cardul de cumpărături în rate – STAR Card, prin intermediul căruia persoanele
fizice au acces la mai multe avantaje oferite de Bancă și parteneri.
Pe parcursul anului, ponderea creditelor persoane fizice a înregistrat o evoluție ascendentă,
fiind în concordanță cu obiectivul strategic al Băncii. Astfel, la finele perioadei, ponderea creditelor persoane fizice în total credite clienți a constituit 37.6%, înregistrând o creștere de 14.2
puncte procentuale. În acest context, ponderea creditelor acordate în monedă națională s-a
majorat cu 5.3 puncte procentuale, în scădere fiind ponderea creditelor în USD și EUR.
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Portofoliul de credite persoane juridice a înregistrat 2,438.2 milioane lei, comparativ cu
2,662.5 milioane lei la început de an, micșorarea fiind condiționată de scăderea creditelor
neperformante. În structura portofoliului de credite persoane juridice, ponderea majoritară
revine creditelor acordate industriei și comerțului, urmate de cele acordate agriculturii și
industriei alimentare, în domeniul prestării serviciilor.

Din suma totală a creditelor principal, 2.3% reprezintă plasări aferente tranzacțiilor cu carduri.
Pe parcursul anului, ratele de dobândă la credite au evoluat conform tendințelor pe piață, către sfârșit de perioadă situându-se sub nivelul acestora de acum un an. Dinamica ratelor a fost
influențată de cererea și oferta de resurse și deciziile de politică monetară ale BNM.
Creșterea portofoliului de credite calitative, la rând cu utilizarea eficientă a lichidităților disponibile, au generat venituri nete aferente dobânzilor în suma de 387.0 milioane lei, cu 4.3% mai
mult decât în anul precedent.

eser irea operațiunilor clienților
În anul 2019 a fost înregistrat venit net din comisioane în suma de 202.1 milioane lei, în
creștere cu 10.4 milioane lei comparativ cu anul 2018. În structura veniturilor din comisioane, ponderea majoritară revine operațiunilor cu carduri, fiind urmate de cele aferente deservirii conturilor clienților. Creșterea veniturilor a fost condiționată de creșterea numărului de
clienți și a operațiunilor efectuate de către aceștia. Total venituri din comisioane au însumat
382.5 milioane lei, în creștere cu 45.1 milioane lei comparativ cu 2018. BC „Victoriabank” S.A.
și-a menținut poziția, plasându-se pe locul III pe sector bancar. Cheltuielile cu comisioane au
crescut mai puțin comparativ cu veniturile din comisioane, în mare măsură majorarea fiind
condiționată de cheltuielile pentru carduri.
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Banca deservește o gamă diversificată de sisteme de remitere de bani în favoarea persoanelor fizice, inclusiv Western Union, Money Gram, RIA Money transfer, Contact, Unistream,
Intel Express, Smith&Smith etc. În structura pe valute a transferurilor, EUR rămâne a fi valuta
predominantă. Deși volumele de transferuri la nivel de sector bancar au fost în scădere, Banca a înregistrat creșterea veniturilor din deservirea acestor operațiuni.

Banca va realiza acțiunile și măsurile necesare privind crearea condițiilor favorabile prestării serviciilor clienților actuali și viitori. Majorarea volumelor de activitate și a veniturilor aferente serviciilor de deservire a clienților, prezintă un indicator solid al gradului de încredere
a populației și fortificare a imaginei de piață a Băncii.

Acti itatea cu carduri ancare
Activitatea cu carduri bancare prezintă interes sporit pentru Bancă, deoarece asigură
clienților noștri comoditate, siguranță, tarife competitive, acces la o gama foarte largă de produse și perspective noi de extindere. Dezvoltarea canalelor digitale este unul din obiectivele
Băncii, ceea ce face să ne adaptăm rapid la mediul inovativ al pieței.
În acest context, menționăm că Banca a lansat un nou produs, cardul de cumpărături în rate
– STAR Card, care încorporează trei carduri: cardul de credit, un card care poate permite achitarea unor produse în rate și un card care permite acumularea punctelor de loialitate, care se
pot folosi pentru achiziționarea altor produse din rețeaua noastră de parteneri.
Pentru stimularea clienților noștri au fost desfășurate multe campanii promoționale, inclusiv: „Achită cu cardurile Victoriabank și câștigă”, „Promoția pentru cardul Visa Platinum”,
„Promoție card gratuit”, „Ia-ți un card social de la Victoriabank și câștigă”, „În al șaptelea cer
împreună cu MasterCard și Victoriabank”, „Cardurile Visa Premium de la Victoriabank îți
oferă acces liber la zonele lounge din aeroporturile lumii”, „Campania promoțională - Card
de credit Revolving”, „Ai MasterCard achiți mai puțin”, „Câștigă un card cu 1000 de puncte
Star” etc.
Pe parcursul anului 2019 au fost emise 157 mii carduri noi, cu 12% mai mult comparativ cu
anul 2018. Total carduri de plată în circulație constituie 351 mii, mai mult cu 14% decât la
început de an. Numărul operațiunilor efectuate cu cardurile Băncii a crescut cu 37% comparativ cu anul 2018. Este important că creșterea vine preponderent de la operațiunile efectuate
fără numerar și prin canale de deservire la distanță. Modernizarea și eficientizarea proceselor de deservire a clienților continuă să fie unul din obiectivele prioritare ale noastre.
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Ne bucură faptul că tehnologiile avansate intră în viața clienților noști, aceștia tot mai mult
optând pentru operațiunile fără numerar. Astfel, numărul operațiunilor fără numerar efectuate cu cardurile Băncii a depășit cu 117% numărul celor efectuate cu numerar, la nivel de
sector diferența respectivă fiind de 80%. În creștere accelerată sunt și volumele de tranzacții
fără numerar.

Pentru a asigura deservirea volumelor de activitate în creștere, pe parcursul anului 2019 a
fost lărgită rețeaua de POS-terminale cu cca 1,000 unități, constituind la finele anului 5.9 mii
unități. De asemenea a fost extinsă și rețeaua de bancomate cu 4 unități, la finele anului constituind 181 bancomate.
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În anul 2019 veniturile din operațiunile cu carduri au crescut cu 19.0%, cu un ritm superior
perioadelor precedente.

Digitalizarea va constitui în anii ce urmează o prioritate pentru Bancă, astfel încât să răspundă și anticipeze cât mai bine solicitările prezente și viitoare ale clienților.

Acti itatea alutar
Relațiile de corespondență bancară ale B.C. Victoriabank S.A. au fost dezvoltate continuu și alături de băncile corespondente din categoria A (Bank of New York Mellon, SUA,
DZ Bank AG, Germania și Intesa SanPaolo, Italia). Au fost stabilite relații de colaborare cu
una dintre cele mai importante bănci central-europene: Raiffeisenbank International AG,
Austria. De asemenea au fost aprofundate relațiile de afaceri cu Banca Transilvania, în
cadrul procesului de integrare cu grupul, atât în avantajul Băncii, cât mai ales al clienților
noștri, prin promovarea unor comisioane mult mai mici decât cele ale altor bănci concurente și a unor servicii unice pe piața bancară din Moldova. O mare atenție s-a acordat
instrumentelor de trezorerie care au acordat Băncii un avantaj strategic prin plasamente
la rate avantajoase a lichidităților în USD și EUR.
Piața valutară a fost marcată în 2019 de o relativă stabilitate pe fondul lipsei provocărilor importante și a unui aflux constant de
remitențe de bani, care a compensat cererea
de valută din partea importatorilor. Volumele
de activitate ale Băncii, atât în ceea ce privește
tranzacțiile prin virament, cât și cele în numerar, au crescut sensibil față de rezultatele înregistrate în anii precedenți. Cota rulajelor Băncii
în tranzacțiile de schimb valutar prin virament
de pe piața intra bancară a crescut cu 3.9% și
reprezintă 18.2%. În anul 2019 volumul valutei
comercializate prin virament clienților a crescut cu 19.0% comparativ cu anul 2018. Banca a
înregistrat creșteri atât pe volumul valutei procurate prin virament de la clienți - cu 13.6%, cât
și pe volumul valutei vândute - cu 39.6%.
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Acti itatea pe piața monetar și piața de capital
Pentru a utiliza cât mai optim și eficient resursele financiare, Banca plasează
lichiditățile disponibile în operațiuni financiare cu un nivel redus de risc și profitabilitate suficientă, cum ar fi plasamente în valori mobiliare de stat și certificate emise de
BNM. B.C. Victoriabank S.A. este un important jucător pe piața monetară și de capital din
sistemul bancar. În calitate de Dealer primar, Banca a participat la toate licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat și a efectuat tranzacții cu certificate ale BNM și valori
mobiliare de stat pe piața primară și secundară.
Venitul total obținut din investiții în valori mobiliare păstrate până la scadență a constituit 1/3 din total venit din dobânzi. Dinamica veniturilor a fost influențată de volumul
plasamentelor efectuat și evoluția ratelor de dobândă.

Banca, în calitate de Dealer primar, prestează clienților servicii de intermediere la
tranzacționarea valorilor mobiliare de stat. Banca în baza cererilor clienților săi efectuează tranzacții de cumpărare/vânzare a valorilor mobiliare de stat pe piața primară și secundară. Conform evaluării Ministerului Finanțelor pentru anul 2019, B.C. Victoriabank
S.A. s-a poziționat pe locul I în clasamentul dealerilor primari.
Pe parcursul anului 2019 Banca a înregistrat mai multe tranzacții de înstrăinare a
acțiunilor emise de companiile americane Visa Inc. și MasterCard Inc la Bursa din New
York. Urmare a acestor tranzacții reușite, portofoliul cotelor de participare în capitalul
unităților economice a înregistrat valoarea de 3.3 milioane lei, fiind cu 98.7% mai mic
față de sfârșitul anului 2018.
În calitate de societate de investiții, Banca oferă clienților servicii de intermediere la
tranzacționarea valorilor mobiliare corporative pe piața de capital, pentru anul 2019 clasificându-se în top 5 societăți de investiții cu cele mai mari volume pe piața reglementată
de la Bursa de Valori a Moldovei.
În anul 2019 interesul investitorilor a continuat să fie îndreptat spre tranzacționarea cu
acțiunile emise de bănci.
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Responsa ilitate social și protecția mediului
B.C. Victoriabank S.A. s-a implicat activ în viața comunității și pe parcursul anului
2019, susținând diverse evenimente sociale, culturale, sportive, etc. Banca acordă atenție
sporită respectării legislației de mediu și sociale. Banca a implementat mai multe proiecte de optimizare a consumului de hârtie și consumabile, energie electrica și termică.
În săptămâna Educației Financiare, Banca a desfășurat două training-uri pentru liceenii
instituțiilor din capitală și a participat la Global Money Week 2019, unde timp de o săptămână copiii și tinerii din țară s-au implicat direct în domeniul valorificării finanțelor
prin intermediul activităților de educație non-formală.
În primăvara anului 2019 a avut loc prima acțiune de împădurire: Pădurea Victoriabank
1.0. În cadrul acestei acțiuni, peste 400 de angajați au plantat într-o zonă din comuna
Budești 1,100 puieți de diverse specii: nuci, tei, cireși, frasini etc.

• Obiectivele strategice pentru 2020
De la venirea noului acționar, cel mai mare grup financiar din România – Banca Transilvania, într-o perioadă scurtă de timp, s-au produs schimbări majore în activitatea B.C. Victoriabank
S.A.:
•

Transparentizarea activității;

•

Susținerea antreprenorilor prin replicarea unor produse BT;

•

Susținerea populației prin produse, servicii și facilități;

•

Oferirea serviciilor moderne datorită investițiilor în tehnologii;

•

Susținerea personalului Băncii și consolidarea imaginii de top angajator.

Dezvoltarea continuă a Băncii și consolidarea poziției de piață în top 3 sector bancar constituie priorități și pentru perioadele următoare.
Misiunea noastră este să dezvoltăm business-ul clienților și al Băncii prin oferirea serviciilor
și produselor calitative și inovatoare.
Scopul nostru: să devenim alegerea numărul UNU, dintre băncile din Republica Moldova,
prin interesul pe care-l manifestăm față de oameni și business.
Obiectivele strategice ale Băncii
Angajații:
prioritatea
noastră

Impulsionarea
segmentului
Retail și IMM

Eficiența
operațională

Inițiative
digitale

Întărirea
poziției pe piața
bancară din RM

Suplimentar misiunii, scopului și obiectivelor strategice, sunt stabilite și urmărite obiective aferente activității curente, care se referă la profitabilitatea Băncii, volumele de activitate și evoluția
acestora, gestiunea cheltuielilor, calitatea activelor, managementul resurselor umane, etc.
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• Managementul Resurselor Umane 2019
În anul 2019, prioritățile activităților de Resurse Umane au continuat să fie orientate în
realizarea următoarelor scopuri strategice:
•

Susținerea strategiei de business a băncii prin asigurarea cu resurse umane necesare
pentru continuitatea și sporirea rentabilității financiare;

•

Îmbunătățirea transparenței activităților și proceselor de resurse umane;

•

Susținerea și creșterea performanței angajaților prin dezvoltarea continuă a competențelor
în baza parcursurilor de formare, precum și inițierea programelor de formare pentru
noii angajați;

•

Gestiunea carierei și promovarea mobilității geografice/funcționale pentru a permite
angajaților să-și extindă experiența;

•

Promovarea imaginii de angajator precum și ocuparea unei poziții de lider în topul angajatorilor;

•

Dezvoltarea unei culturi corporative active prin dezvoltarea spiritului de echipă și alinierea valorilor personale ale angajatului la valorile companiei;

•

Implementarea planurilor de acțiune dedicate creșterii angajamentului și satisfacției
angajaților;

•

Motivarea angajaților băncii si menținerea talentelor.

Numărul total de angajați în cadrul Victoriabank la data de 31 decembrie 2019 a constituit
1.475 persoane, dintre care 932 activează in front-office si reprezintă Rețeaua si doar 543 –
Oficiul Central.
1.143 constituie angajați activi ai băncii, dintre care 332 (23%) de angajați se află în concedii
de maternitate/îngrijire a copiilor. Îmbătrânirea demografică a populației este o problemă
actuală care vizează întreaga lume inclusiv și Republica Moldova. În calitate de companie
responsabilă și cu valori, ne dorim să creăm un mediu de lucru non-discriminatoriu și să
aducem schimbări pozitive în toate ariile de activitate, precum și în societate. Astfel angajatorul Victoriabank încurajează natalitatea, prin asigurarea egalității în șanse femei/bărbați
atât la angajare cât și în activitatea profesională.
Structura personalului după vârstă
1,4%
7,6%
14,2%

36,1%

40,7%
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Vârsta medie a angajaților băncii la 31.12.2019 este de 35 ani.
Structura personalului după sex
(bărbați/femei)

Structura personalului după
Funcții manageriale
(Oficiul central si Rețea)

Pe parcursul anului 2019, banca a continuat angajarea și dezvoltarea personalului, pregătindu-l pentru schimbările inițiate cu privire la aderarea la Grupul Financiar Banca Transilvania, precum și în modelul nou de business al băncii.

Recrutare
În 2019, volumul total a activităților de recrutare a ajuns la 576, din care 322 au fost angajări din exterior și 254 au fost recrutări interne (transfer sau promovare). Totodată banca a
lansat un nou instrument de resurse umane în domeniul recrutării ,,Programul de referințe”
ce permite selectarea și recrutarea noilor angajați în baza recomandărilor angajaților Victoriabank. Programul reprezintă un nou beneficiu/neformal suplimentar pentru angajați și o
posibilitate de a-și mări veniturile prin recomandarea unui prieten - vecin - amic în cadrul
băncii. Recomandările sunt cea mai de încredere formă de promovare a brandului de angajator prin asigurarea companiei cu resursele necesare, angajați motivați și pregătiți pentru
a sprijini strategia băncii.
În luna noiembrie, 2019, am lansat programul de inițiere în cadrul companiei, destinat noilor angajați - Start&Go, care are drept scop orientarea noilor angajați despre istoricul și
cultura companiei Victoriabank și a Grupului Financiar Banca Transilvania; misiune, viziune și valori; oportunități de carieră și gestiunea carierei; comunicarea internă; beneficii și remunerare; traininguri și dezvoltare; securitatea și sănătatea în munca; securitatea
informațională; AML etc..
Dat fiind nevoia de a angaja colegi noi în domenii specifice, dublată de o nevoie continuă de
a lansa în piața oportunitățile pe care le avem în banca, Victoriabank a adaptat strategia de
recrutare în acest sens, pentru a lărgi posibilitățile de atragere a candidaților. În noiembrie
a fost lansat un proiect-pilot tripartit Zoom in banking || Stagii de practică cu remunerare de
la Victoiabank, în colaborare cu Academia de Sudii Economice a Moldovei (ASEM), Asociația
Businessului European (EBA) și Victoriabank. Scopul programului:
•

Dezvoltarea capitalului uman autohton în vederea sporirii angajabilității tinerilor;

•

Ajustarea ofertei eduacționale conform cerințelor sectorului bancar;

•

Susținerea tinerilor talentați și formarea viitorilor specialiști din rândul tinerilor
absolvenți care își doresc o carieră în sistemul bancar;
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•

Ghidarea studenților în identificarea domeniului și locului de muncă potrivit în cadrul
băncii pentru dezvoltarea competențelor profesionale;

•

Diseminarea de bune practici, consilierea și orientarea în carieră a studenților;

•

Motivarea și remunerarea celor mai activi, responsabili și ambițioși tineri.

Dezvoltare Profesională
În contextul numeroaselor schimbări atât pe piața bancară, cât și pe piața forței de
muncă, anul 2019 a fost un an plin de provocări din punct de vedere al dezvoltării profesionale. Victoriabank și-a asumat un rol esențial în ceea ce privește dezvoltarea profesională a
angajaților. Au fost dezvoltate o serie de programe/proiecte, care să aducă plus valoare atât
pentru angajați cât și pentru bancă.
Numărul total de ore de formare în 2019 a crescut semnificativ cu anul 2018 (+50%), iar numărul mediu de ore formare per angajat, de asemenea este în creștere și constituie 12.8 ore
de formare, comparativ cu 10.6 ore în 2018.
În luna iunie, unul din principalele proiecte de formare realizate a fost proiectul VAN - un
proiect ce vizează instruirea tuturor angajaților de pe posturile Relationship Manager – 339
angajați; 21 sesiuni, cursuri formate din 3 module - vânzare, atitudine și negociere.
În luna martie a fost lansat Proiectul Teller Universal – un proiect ce face parte din transformarea Front Office-lui în telleri universali; procesul de instruire a început cu 143 angajați
(din 176 eligibili); 23 sesiuni angajați care au participat la cursuri.
Totodata angajații au acces la platforma digitală eLearning, care conține peste 200 de cursuri și tutoriale video. (Comunicare și negociere; Finanțe și contabilitate, Leadership; Management, Marketing, Dezvoltare personală; Managementul proiectelor, Vânzări, Limba engleză; Microsoft Office etc.)

Evaluarea Performanței
În 2019 a fost dezvoltat și implementat procesul de management al performanței. În
perioada martie-aprilie s-a realizat pentru prima dată evaluarea performanței în Victoriabank, pentru anul 2018, având la baza un sistem de obiective comportamental-individuale și
bugetare, agreate și setate pentru toți angajații.

Beneficii și Remunerare
În 2019 a fost extinsă lista de beneficii prin introducerea programului de Check-up
medical, dezvoltat și derulat împreună cu Spitalul Internațional Medpark. Scopul lansării
noului beneficiu este alinierea la strategia băncii 2019/Angajații prioritatea noastră prin evaluarea stării de sănătate, diagnosticarea timpurie a unor patologii care pot fi prevenite/tratate la etape incipiente.
Controlul preventiv constituie un avantaj atât pentru angajat, pentru că permite prevenirea
îmbolnăvirii la locul de muncă, cât și pentru angajator deoarece va reduce perioada de inca30
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pacitate temporară de muncă (concedii medicale) a angajaților.
Totodată a fost extins bugetul dedicat activităților de teambuilding în cadrul Victoriabank;
au fost lansate mai multe oferte corporative (discount-ri la diverse servicii, produse); întîlniri cu Top managementul băncii ,,La o cafea cu Top Managementul”. În luna martie a fost
lansată campania internă de comunicare ,,Sesiunile Ask cu Top Managementul băncii”. Sesiunile ASK este o abordare interactivă, ce invită la discuții deschise și transparente cu liderii
companiei pe subiecte de interes pentru întreaga echipă. (4 sesiuni și peste 80 întrebări/
răspunsuri).
Întrucât angajamentul și satisfacția angajaților este prioritatea băncii, au fost implementate
inițiative noi concentrate asupra feedbackului angajaților în relația cu managerul/banca.
În 2019, a fost lansat VB Employee Experience Index (EEI), chestionar care ne ajută să
înțelegem cât mai bine relația angajat/manager și angajat/entitate per general și să vedem
care ar fi cele mai bune soluții pentru a îmbunătăți această relație. De asemenea, din răspunsurile angajaților putem extrage sugestii vitale despre noi căi de dezvoltare al personalului pentru a spori considerabil performanța. Completarea chestionarului este individuală
și complet anonimă.
Au fost întreprinse acțiuni de fidelizare și motivare financiară a angajaților prin ajustarea
nivelului de salarizare la realitățile economice și tendințele pe piață, pe baza unor criterii
care să stimuleze performanța și productivitatea. Categoria de angajați cea mai expusă la
aceste schimbări inițiate a fost categoria angajaților care activează în calitate de Operator
Ghișeu și Operațiuni Persoane Fizice, Persoane Juridice, Carduri, angajați care zi de zi se află
în prima linie de discuții cu clienții Victoriabank.

Politica de Remunerare
Politica de remunerare Victoriabank este elaborată în concordanță cu obiectivele strategice de dezvoltare pe termen mediu și lung ale băncii, urmărind atât fidelizarea personalului, cât și atingerea criteriilor de rentabilitate ale băncii.
Scopul politicii de remunerare este încurajarea performanțelor salariaților (atât cea individuală, cât și cea colectivă), recunoașterea și valorizarea contribuției fiecăruia la rezultatele băncii.
Principiile Politicii de remunerare vizează atât componența fixă cât și cea variabilă a
remunerației întregului personal. Criteriile de evaluare se referă atât la performanța individuală cât și la cea colectivă, în mod specific pentru o durată de timp suficient de mare
încât să indice o performanță reală, nu numai din punct de vedere al criteriilor financiare
măsurabile dar și prin prisma criteriilor calitative, incluzând cunoștințele privind domeniul
de activitate, abilitățile manageriale, eficiența și atitudinea profesională generală, nivelul de
angajament și conformitatea cu politicile băncii.
B.C. „Victoriabank” S.A. își actualizează și îmbunătățește periodic normele și standardele interne pentru a promova cele mai bune practici privind remunerarea personalului.
Politică proprie B.C. „Victoriabank” S.A., se supune principiilor Politicii de remunerare a
Grupului Financiar Banca Transilvania. Orice modificări și derogări de la politică sunt în
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competența Consiliului de Administrație VB și respectă prevederile Politicii de remunerare
de la nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania.

• Managementul Riscului
Obiectivul B.C. Victoriabank S.A. în ceea ce privește administrarea riscurilor este integrarea apetitului la risc mediu asumat în cadrul procesului decizional prin promovarea
unei alinieri adecvate a riscurilor asumate, capitalului disponibil și țintelor de performanță,
ținând cont în același timp de toleranța atât la riscurile financiare, cât și la cele non-financiare. În determinarea apetitului și toleranței la risc Banca ține cont de toate riscurile la
care este expusă datorită specificului activității sale, apetitul fiind influențat preponderent
de riscul de credit.
În cadrul Băncii, managementul riscului este parte integrantă a tuturor proceselor decizionale și de afaceri. În acest sens, organele de conducere:

32

•

Evaluează în mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusă activitatea Băncii,
care pot afecta atingerea obiectivelor sale și ia măsuri cu privire la orice modificare a
condițiilor în care aceasta își desfășoară activitatea;

•

Asigură existența unui cadru adecvat de administrare a activității în cadrul Băncii,
având în considerare atât factorii interni (complexitatea structurii organizatorice, natura activităților desfășurate, calitatea personalului și nivelul fluctuației personalului),
cât și factorii externi (factori macro-economici, schimbări legislative, schimbări legate
de mediul concurențial în sectorul bancar, progrese tehnologice). Cadrul de administrare a riscurilor include reglementări interne aplicabile Băncii și fiecărei sucursale,
limite și controale care asigură identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea și
raportarea riscurilor aferente activităților desfășurate;

•

Identifică riscurile: expunerea la riscurile inerente afacerii prin operațiunile și
tranzacțiile zilnice (inclusiv operațiuni de creditare, administrare active și alte activități
specifice) este identificată și agregată prin infrastructura de management al riscului implementată;

•

Evaluează/măsoară riscurile: este realizată o evaluare a riscurilor identificate prin modele și metode de calcul specifice precum un sistem de indicatori și limite aferente, o
metodologie de evaluare a evenimentelor de risc posibil a fi generatoare de pierderi,
o metodologie de provizionare aferentă riscului de credit, calcule estimative privind
evoluțiile viitoare a valorii activelor, etc;

•

Monitorizează și controlează riscurile: politica și procedurile implementate pentru
un management eficient al riscului au capacitatea de a tempera riscurile inerente afacerii. Există implementate proceduri de control și aprobare a limitelor de decizie și
tranzacționare. Aceste limite sunt monitorizate zilnic/ săptămânal/lunar;

•

Raportează riscurile: pentru categoriile de riscuri specifice, au fost stabilite mecanisme de raportare periodică și transparentă, astfel încât organele de conducere și toate
unitățile relevante să beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, inteligibile și
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semnificative și să poată să facă schimb de informații relevante privind identificarea,
măsurarea sau evaluarea și monitorizarea riscurilor.
Principalele categorii de risc la care Banca este expusă sunt:
•

Riscul de credit;

•

Riscul de piață;

•

Riscul de lichiditate;

•

Riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare;

•

Riscul operational;

•

Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier;

•

Riscul reputational;

•

Riscul strategic;

•

Riscul de conformitate.

Pe parcursul anului 2019, nivelul general de risc, calculat pe baza indicatorilor cheie de
risc stabiliți în strategia de risc, a variat între scăzut și ridicat.

Riscul de credit
Cadrul administrării riscului de credit este actualizat și îmbunătățit periodic. Acesta
este conceput pentru a acoperi toate expunerile de credit în activitatea băncii și cuprinde
următoarele componente de bază:
•

Un sistem de evaluare a riscurilor pentru produse noi de creditare/modificări semnificative a unor produse existente;

•

Metodologia de acordare a creditelor care să asigure crearea unui portofoliu de credite
sănătos;

•

Sisteme informatice integrate de gestiune a relației cu clienții, atât pentru creditele
acordate persoanelor juridice, cât și pentru creditele acordate persoanelor fizice;

•

Metodologia de stabilire a prețurilor în funcție de risc;

•

Un proces eficient de management activ al portofoliului de credite, care include un sistem adecvat de raportare;

•

Limite de concentrare pe client/grup de clienți/pe produse/sectoare economice/tipuri
de garanții;

•

Metodologie de depistare timpurie a creșterilor reale sau potențiale ale riscului de credit (semnale timpurii de avertizare);

Procese aplicate în mod regulat și consecvent, pentru a stabili ajustări adecvate pentru
pierdere în conformitate cu reglementările contabile aplicabile aferente riscului de credit.
Metodologiile utilizate pentru evaluarea riscului de credit urmăresc în special:
•
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a) Să includă un proces robust, proiectat pentru a înzestra Banca cu capacitatea de a
identifica nivelul, natura și factorii determinanți ai riscului de credit, la momentul
recunoașterii inițiale a expunerii din creditare, și a asigura că modificările ulterioare
ale riscului de credit pot fi identificate și cuantificate;
b) Să includă criterii care să ia în considerare în mod corespunzător impactul informațiilor
anticipative, inclusiv al factorilor macroeconomici;
c) Să includă un proces pentru evaluarea gradului de adecvare a intrărilor și ipotezelor
semnificative, aferente metodei alese de determinare a nivelului pierderilor așteptate
din creditare;
d) Să ia în considerare factorii interni și externi relevanți care pot afecta estimările pierderilor așteptate din creditare;
e) Să asigure că estimările pierderilor așteptate din creditare încorporează în mod corespunzător informații anticipative, inclusiv factori macroeconomici, care nu au fost deja
luate în calculul ajustărilor pentru pierderi măsurate la nivel de expunere individual;
f) Să implice un proces pentru evaluarea gradului de adecvare globală a ajustărilor pentru pierderi în conformitate cu reglementările contabile relevante, inclusiv o revizuire
periodică a modelelor pierderilor așteptate din creditare.
Administrarea riscului de credit la nivelul Băncii se realizează prin:
•

Organizarea unui sistem propriu de norme și proceduri în domeniu, capabil să creeze
cadrul normativ care aplicat în procesul de creditare permite evitarea sau minimizarea
declanșării riscurilor; wdezvoltarea/îmbunătățirea cadrului procedural de management
al riscului de creditare (strategia, politicile, normele privind administrarea riscului de
credit); îmbunătățirea permanentă a activității de aprobare/acordare a creditelor;

•

Menținerea unui proces adecvat de administrare, control și monitorizare a creditelor;

•

În structura organizatorică a Băncii – există direcții și comitete cu rol în supravegherea și
administrarea riscului de credit.

Riscul de piață
Risc de piață reprezintă riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț și
din afara bilanțului din cauza fluctuațiilor nefavorabile pe piață ale prețurilor instrumentelor financiare și ale titlurilor de capital deținute pentru tranzacționare, ale ratelor dobânzii
și ale cursului de schimb valutar.
În managementul riscului de piață, Banca aplică o serie de reguli, din care și testele de stres,
prin intermediul cărora se evaluează impactul unor posibile modificări bruște și neașteptate
ale ratelor dobânzii și/sau ale fluctuațiilor pe piață ale ratei de schimb valutar asupra fondurilor proprii, fiind integrate în rapoartele periodice către Comitetul pentru Dirijarea Activelor și Pasivelor (ALCO).
În vederea diminuării riscului de piață inerent derulării operațiunilor, Banca a adoptat o abordare prudențială în scopul de a proteja profitul Băncii de variațiile de piață ale
prețurilor, a ratelor de dobândă, a cursurilor valutare, care sunt toți factori exogeni, externi,
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independenți. Banca aplică o serie de principii care privesc calitatea, maturitatea, diversitatea și gradul de risc al elementelor componente.
Analiza riscului de piață se realizează pornind de la cele 3 subcategorii de risc menționate
mai jos, având ca scop îmbinarea cerințelor prudențiale cu cerințele de profitabilitate:
Riscul de rată a dobânzii şi de preţ. Managementul acestui risc este adaptat şi ajustat
condițiilor pieței financiar-bancare din Republica Moldova şi internaționale, precum şi contextului economic general.
Riscul valutar reprezintă riscul de a înregistra pierderi aferente poziţiilor din bilanţ şi din
afara bilanţului datorită fluctuaţiilor nefavorabile pe piaţă ale cursurilor de schimb. Banca
aplică o serie de reguli și limite care privesc operațiunile/pozițiile sensibile la fluctuațiile
cursurilor de schimb, modul de realizare, înregistrare, precum și impactul ratelor de schimb
asupra activelor și pasivelor Băncii.
Riscul de decontare reprezintă o posibilă pierdere care poate să apară ca urmare a efectuării
defectuoase a decontărilor operațiunilor de trezorerie, obiectivul managementului acestui
risc fiind adoptarea unei politici prudente privind selectarea contrapartidelor, gestionarea
operațiunilor desfăşurate cu contrapartidele și a scadențelor operațiunilor aferente.

Riscul de lichiditate
Scopul gestiunii riscului de lichiditate îl reprezintă obținerea randamentelor scontate
ale activelor prin fructificarea excedentelor temporare de lichidității și alocarea eficientă
a resurselor atrase de la clientelă, în contextul unui management corespunzător, asumat
conştient și adaptat condițiilor de piață și cadrului legislativ actual. Gestiunea lichidității se
realizează la nivel centralizat și are ca scop îmbinarea cerințelor prudențiale cu cerințele de
profitabilitate.
În managementul riscului de lichiditate, Banca aplică o serie de principii, din care și
simulările de criză de lichiditate, cu probabilități și severități diferite, în baza cărora se
analizează potențialele vulnerabilități ale Băncii aferente poziției lichidității, se determină
efectele negative potențiale şi căile de evitare/soluționare a acestora. Administrarea riscului
de lichiditate, ca element de strategie a Băncii, este în sarcina Comitetului pentru Dirijarea
Activelor și Pasivelor (ALCO).
În vederea gestiunii sănătoase a riscului de lichiditate, Banca urmăreşte permanent atragerea
de lichidități prin operațiunile de trezorerie, finanțări externe, etc., ținând cont de diverşi
factori precum ratingul emitentului, maturitatea şi dimensiunea emisiunii și piețele pe care
se tranzacționează.
Managementul operativ al lichidității se realizează și intraday, astfel încât să se asigure toate
decontările/plățile asumate de Bancă, în nume propriu sau în numele clienților, în lei sau
valută, pe cont sau în numerar în limitele interne, legale, obligatorii.
De asemenea, Banca ține cont de o rezervă de lichiditate cu scopul de acoperire a nevoii suplimentare de lichiditate care poate apărea pe o perioadă scurtă de timp, în condiții de stres,
testate periodic pe baza a diferite scenarii de criză.
Pe parcursul anului 2019, Banca a înregistrat nivele foarte bune ale indicatorilor de lichiditate
demonstrând astfel o poziție solidă, bucurându-se de o lichiditate mai mult decât confortabilă.
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Riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului
de tranzacționare
Banca are stabilit un set de principii stricte de gestiune şi monitorizare a acestui tip
de risc bazat pe un proces de administrare a riscului care menține ratele dobânzii în limite
prudențiale. Scopul managementului riscului de rată a dobânzii este de a minimiza posibilul impact negativ asupra veniturilor nete precum și a valorii economice a capitalului în
condițiile mişcărilor adverse ale ratelor de dobândă.
Banca aplică instrumente de gestiune de tipul analizei GAP static, precum şi a valorii economice a activelor, prognoze privind evoluția ratelor de dobândă, limite recomandate și
actualizate periodic în managementul riscului de rată a dobânzii.

Riscul operațional
Riscul operațional este riscul înregistrării unor pierderi cauzate de procese interne
inadecvate sau nefuncționale, comportament uman inadecvat, sisteme nefuncționale sau
evenimente externe.
În scopul identificării, evaluării, monitorizării şi diminuării riscului operațional bancar,
Banca evaluează procese, produse și servicii noi, precum și modificări semnificative ale celor existente și desfășurarea de tranzacții excepționale, în vederea determinării nivelelor de
risc asociate şi a măsurilor de eliminare/diminuare a acestora la nivelele acceptate.
În vederea reducerii riscurilor inerente activității operaționale ale Băncii, se asigură monitorizarea permanentă a controalelor implementate la diferite nivele, se evaluează eficiența
acestora, precum și se introduc metode ce contribuie la reducerea impacturilor potențiale
ale evenimentelor de risc operațional.
Strategia Băncii pentru diminuarea expunerii la riscul operațional se bazează în principal
pe conformarea permanentă a reglementărilor interne la cele legale și condițiile pieței,
pregătirea personalului, eficiența sistemelor de control intern (organizare și exercitare),
îmbunătățirea continuă a soluțiilor informatice și consolidarea sistemelor de securitate
informațională ale Băncii, utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor
(încheierea de polițe de awefectelor incidențelor de riscuri operaționale identificate precum
standardizarea activității curente, evaluarea produselor, proceselor și sistemelor în vederea
determinării celor semnificative în ceea ce privește riscul operațional inerent), valorificarea
recomandărilor și concluziilor rezultate ca urmare a controalelor efectuate de organisme
interne și externe de control în domeniul riscurilor operaționale, actualizarea planurilor de
continuitate, precum și evaluarea și testarea acestora cu regularitate.
Procesul de evaluare a riscurilor operaționale este strâns corelat cu procesul global de management al riscurilor. Rezultatul acestuia este parte integrantă a proceselor de monitorizare și control a riscurilor operaționale și este permanent comparat cu apetitul la risc stabilit
prin strategia de administrare a riscurilor.
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Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier
Obiectivul privind administrarea riscului de levier excesiv este de a echilibra structura activelor și a pasivelor Băncii în vederea realizării indicatorilor de profitabilitate așteptați
în condiții de risc controlat, care să asigure atât continuitate în desfășurarea activității Băncii pe baze sănătoase, cât și protejarea intereselor acționarilor și clienților.

Riscul reputațional
Riscul reputațional reprezintă posibile pierderi ale Băncii sau nerealizarea profiturilor estimate ca urmare a lipsei de încredere a publicului/clientelei în Bancă. Administrarea
riscului reputațional se realizează prin efectuarea demersurilor pentru atragerea celor mai
buni parteneri, atât în ceea ce privește clienții, cât și furnizorii, recrutarea și păstrarea celor
mai buni angajați, minimizarea litigiilor, reglementarea riguroasă a activității, prevenirea
situațiilor de criză, respectiv consolidarea permanentă a credibilității Băncii și încrederii
acționarilor, perfecționarea permanentă a relațiilor cu acționarii, crearea unui mediu cât
mai favorabil pentru investiții și pentru accesul la capital, comunicare continuă și deschisă
cu stakeholderii (acționari, mass-media, clienți, parteneri, angajați, autorități etc.).

Riscul strategic
Riscul strategic este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor și capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri.

Adecvarea capitalului
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A. este o componentă a procesului de administrare și de conducere al băncii, a culturii decizionale a acesteia, care vizează ca organele de conducere să asigure identificarea,
măsurarea, agregarea și monitorizarea în mod adecvat a riscurilor băncii, deținerea unui
capital intern adecvat la profilul de risc și utilizarea și dezvoltarea unor sisteme solide de
administrare a riscurilor.
Pe parcursul anului 2019, rata fondurilor proprii totale care reprezintă fondurile proprii ale
Băncii exprimate ca procent din cuantumul total al expunerii la risc (activele ponderate la
risc) s-a încadrat în limitele prudențiale stabilite.
Banca asigură menținerea unui nivel al fondurilor proprii care se situează în permanență cel
puțin la nivelul cerințelor de capital stabilite prin Regulamentul BNM cu privire la fondurile
proprii ale băncilor și cerințele de capital. De asemenea, Banca își asigură cerințe de capital
intern care să fie conform cu apetitul la risc și cu mediul în care își desfășoară activitatea.
Pentru evaluarea necesarului de capital, Banca utilizează următoarele metode de calcul:
a) Pentru determinarea necesarului de capital în vederea acoperirii riscului de credit –
abordarea standardizată;
b) Pentru determinarea necesarului de capital în ceea ce privește riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate – abordarea standardizată;
c) Pentru determinarea necesarului de capital în vederea acoperirii riscului valutar –aferent întregii activități – abordarea standard;
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d) Pentru determinarea necesarului de capital în vederea acoperirii riscului operațional
– abordarea de bază.
Planificarea și monitorizarea adecvării capitalului la riscuri au în vedere, pe de o parte, totalul fondurilor proprii și pe de altă parte, activele ponderate la risc ale Băncii.

Riscul de conformitate
B.C. ”Victoriabank” S.A. realizeazǎ și prioritizeazǎ dezvoltarea multilateralǎ
și continuă a funcției de conformitate, ca un mecanism de gestionare permanentǎ și
eficientǎ a riscului de conformitate, corespunzător prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a Moldovei privind cadrul de administrare a activitǎții bǎncilor nr. 322 din
20.12.2018. Astfel, funcția de conformitate, încadratǎ sinergic în sistemul de control intern
al Bǎncii, a asistat organele de conducere ale Bǎncii – Consiliul de Administrație Comitetul de Direcție - în identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscului, asociat activitǎților desfǎșurate de Bancǎ, prin oferirea de consultanțǎ privind corespunderea
activitǎții desfǎșurate cu prevederile cadrului de reglementare, normelor și standardelor
proprii, Codului de etică corporativǎ și prin furnizarea de informații legate de evoluțiile
în acest domeniu.
Funcția de conformitate, la nivel de Bancă, se realizează prin intermediul Direcției
conformitate, care acordǎ suportul necesar, permanent și la necesitate, clienților sǎi, în
cadrul Oficiului central și Sucursalelor Băncii, în vederea desfǎșurǎrii corespunzǎtoare a
activitǎților și gestionǎrii adecvate a riscului de conformitate.
În acest context, liniile generale de asigurare a unei gestiuni eficiente a riscului de
conformitate sunt:
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•

Ajustarea permanentǎ a limitelor de expunere și monitorizarea indicatorilor, stipulați
în reglementǎrile interne ale Bǎncii, care reflectǎ, în mod operativ, procesele interne/
produsele expuse riscului de conformitate;

•

Gestionarea eficientǎ a domeniului aferent prevenirii și combaterii spǎlǎrii banilor și
finanțǎrii terorismului, inclusiv, prin mecanisme de cunoaștere a clientelei, monitorizǎrii
tranzacțiilor, asigurarea abordǎrii bazate pe risc și pe aria sancțiunilor internaționale;

•

Asigurarea activitǎților și mǎsurilor de control intern aferente gestionǎrii conflictelor
de interese, relațiilor și tranzacțiilor Bǎncii cu persoanele sale afiliate, precum și a sistemului de alerta;

•

Asigurarea procesului de gestionare a reglementǎrilor interne și conformǎrii acestora
cu cerințele legislației naționale și cadrul normativ, aprobat de autoritǎțile de reglementare a Republicii Moldova, cu respectarea standardelor și cerințelor Grupului Financiar Banca Transilvania;

•

Promovarea ”culturii de risc” pe filiera conformitǎții, prin acțiuni de training/consultanță
asupra evenimentelor care intrǎ în aria riscului de conformitate, inclusiv, aferente eticii corporative și sistemului de alertǎ, astfel încât efectul riscului de conformitate sǎ
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poatǎ fi gestionat;
•

Dezvoltarea și eficientizarea proceselor de gestionare a riscurilor, inclusiv, prin optimizarea și digitalizarea activitǎților aferente funcției de conformitate;

•

Auditarea periodicǎ internǎ și externǎ a funcției de conformitate, prin care se asigură
controlul asupra modului de implementare a cerințelor legislative.

• Guvernanța corporativă
Codul de u ernanț aplicat de C ictoria an
A
sursa și locul pu lic rii acestuia radul n care
anca se con ormea pre ederilor acestuia
B.C. „Victoriabank” S.A. a adoptat sistemul unitar de administrare care este în deplină
concordanță cu obiectivele unei bune guvernanțe corporative, ale transparenței informației
corporative, protecției intereselor diverselor categorii de participanți și ale unei funcționări
eficiente pe piața bancară.
Codul de guvernanță corporativă este un instrument prin care se urmărește creșterea încrederii tuturor categoriilor de participanți în conducerea și administrarea Băncii și îi ajută pe
investitori să cunoască valorile corporative care stau la baza activității acesteia.
Modelul de guvernare internă a B.C. „Victoriabank” S.A. este aliniat practicilor de guvernanță
corporativa din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania.
Codul de guvernanță corporativă este accesibil pe pagina web a Băncii, www.victoriabank.
md, la compartimentul ”Dezvăluirea informației”, ”Guvernanța Băncii”.
Prin adoptarea acestui model de guvernanță corporativă, Banca asigură:
•

Respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor;

•

Transparența și accesul la informații a investitorilor, prin publicarea periodică, într-o
manieră corectă și transparentă, a informațiilor financiare și operaționale relevante;

•

Stabilirea rolului și respectarea drepturilor părților interesate, altele decât acționarii;

•

Stabilirea responsabilităților Consiliului de Administrație față de Bancă și acționari, precum și a cadrului de interacțiune a acestuia cu Comitetul de Direcție.

În perioada de raportare, Comitetul de Direcție al BC ”Victoriabank” SA și colectivul de
angajați au activat în conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii, asigurând o transparență maximă în activitatea Băncii,
acționând în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.
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eclarația de

u ernanț Corporati

„CONFORMARE SAU JUSTIFICARE”
Anexă la Codul de guvernanță corporativă aprobat şedința Consiliului de Administrație
al BC „VICTORIABANK” SA proces-verbal nr. 58 din 25.09.2019

Nr.
d/o

40

Întrebare

DA

1.

Dispune societatea de o pagină web
proprie? Indicați denumirea acesteia.

Da
www.victoriabank.
md

2.

Societatea a elaborat Codul de
guvernanță corporativă care descrie
principiile de guvernanță corporativă,
inclusiv modificările la acesta?

Da

3.

Codul de guvernanță corporativă
este plasat pe pagina web proprie a
societății, cu indicarea datei la care a
fost operată ultima modificare?

Da

4.

Da
În Codul de guvernanță corporativă sunt
definite funcțiile, competențele și atribuțiile
consiliului, organului executiv și comisiei
de cenzori a societății?

5.

Raportul anual al conducerii (organului
executiv) prevede un capitol dedicat
guvernanței corporative în care sunt
descrise toate evenimentele relevante,
legate de guvernanța corporativă,
înregistrate în perioada de gestiune?

6.

Societatea asigură tratamentul echitabil Da
al tuturor acționarilor, inclusiv
minoritari și străini, deținători de
acțiuni ordinare și/sau preferențiale?

7.

Societatea a elaborat, a propus și a
aprobat procedurile pentru convocarea
și desfășurarea ordonată și eficientă
a lucrărilor adunării generale a
acționarilor, fără a prejudicia însă
dreptul oricărui acționar de a-și exprima
liber opinia asupra chestiunilor aflate în
dezbatere?

8.

Societatea publică pe pagina web
proprie informații cu privire
la următoarele aspecte privind
guvernanța corporativă:

Da

Da

1) Informații generale cu privire la
societate – date istorice, genurile de
activitate, datele de înregistrare, etc.;

Da

2) Raportul societății cu privire la
respectarea principiilor de guvernanță
corporativă şi a prevederilor legislației;

Da

3) statutul societății;

Da

NU

Dacă NU, atunci JUSTIFICARE
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4) Regulamentele societății,
regulamentele consiliului societății,
organului executiv şi comisiei de cenzori,
precum şi politica de remunerare a
membrilor organelor de conducere, de
asemenea reglementarea procedurii
privind convocarea şi desfăşurarea
adunării generale a acționarilor, în
cazul în care astfel de procedură a fost
adoptată;

9.

5) Situații financiare şi rapoarte anuale
ale societății;

Da

6)* Informații privind auditul intern
(comisia de cenzori) şi auditul extern al
societății;

Da

7) Informații cu privire la organul
executiv, membrii consiliului societății
şi membrii comisiei de cenzori (pentru
fiecare membru separat). Se indică
experiența de lucru, funcțiile deținute,
studiile, informații cu privire la numărul
de acțiuni deținute, cît şi mențiunea
privind independența acestora;

Da

8) Acționarii care dețin cel puțin 5%
din acțiunile societății, cît şi informațiile
privind modificările operate în lista
acționarilor;

Da

9) Orice alte informații care trebuie
dezvăluite public de societate, în
conformitate cu legea, de exemplu
informații cu privire la tranzacțiile de
proporții, orice evenimente importante,
comunicate de presă ale societății,
informații arhivate cu privire la
rapoartele societății pentru perioadele
precedente;

Da

10) Declarația de guvernanță
corporativă.

Da

Acționarul poate utiliza notificări
electronice cu privire la convocarea
adunării generale a acționarilor (dacă
există o astfel de preferință)?

Da

Nu

Pe pagina web a Băncii sunt
publicate actele normative
interne care nu constituie
secret comercial

Nu

Pe pagina web a Băncii se
publică Avizul de convocare și
Ordinea de zi aferentă Adunării
Generale a Acționarilor

10. Societatea publică pe pagina web
proprie (într-o secțiune separată)
informații privind adunările generale
ale acționarilor:
1) Decizia de convocare a adunării
generale a acționarilor?

Da

2) Proiectele de decizii care urmează să
fie examinate (materialele/ documentele
aferente ordinii de zi), precum şi orice
alte informații referitoare la subiectele
ordinii de zi?
3) Hotărârile adoptate şi rezultatul
votului?

Da
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11. Există în cadrul societății funcția de
secretar corporativ?

12. Există în cadrul societății un
departament/ persoană specializat(ă)
dedicat(ă) relației cu investitorii?

Da

13. Consiliul se întrunește cel puțin o dată
pe trimestru pentru monitorizarea
desfășurării activității societății?

Da

14. Toate tranzacțiile cu persoane interesate sunt dezvăluite prin intermediul
paginii web a societății?

Da

15. Consiliul societății/ organul executiv a
adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese?

Da

16. Persoana interesată respectă prevederile legale și prevederile Codului de guvernanță corporativă referitor la tranzacțiile cu conflict de interese?

Da

Nu

Atribuțiile secretarului
corporativ se îndeplinesc de
către alte funcții (persoane)
împuternicite din cadrul Băncii.

Nu

Politica cu privire la remunerarea
personalului Băncii este
aprobată de către CA și descrie
cadrul general și principiile de
remunerare a membrilor CA,
CD, a personalului identificat și a
angajaților Băncii.

17. Structura consiliului societății asigură
Da
un număr suficient de membri independenți?
18. Alegerea membrilor consiliului societă- Da
ții are la bază o procedură transparentă
(criterii obiective privind calificarea
profesională etc.)?
19. Există un Comitet de remunerare în cadrul societății?

Da

20. Politica de remunerare a societății este
aprobată de adunarea generală a acționarilor?

21. Politica de remunerare a societății este
prezentată în Statutul/ Regulamentul
intern și/sau în Codul de guvernanță
corporativă?

Da

22. Societatea publică pe pagina web proprie informațiile în limba rusă și/sau
engleză?

Da

23. Există în cadrul societății un Comitet de
audit?

Da

24. Societatea, a căror instrumente financiare
sunt admise spre tranzacționare pe piața
reglementată, prezintă pieței reglementate
Declarația sa cu privire la conformarea sau
neconformarea cu prevederile Codului de
guvernanță corporativă?

Da

*În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi lit.h) din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017,
băncilor nu sunt aplicabile prevederile art.7 alin.(1) lit.d), art.71 şi 72 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII
din 02.04.1997 şi orice alte prevederi care, direct sau indirect, se referă la comisia de cenzori.
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istemele de control intern i estiune a riscurilor

ncii

Banca dispune și menține un sistem de control intern complet integrat și flexibil, care
asigură dezvoltarea și consolidarea poziției Băncii pe piața, gestionarea eficientă a riscurilor, conformarea cu cerințele legislative și normative naționale, precum și cerințele grupului, funcționarea unei guvernanțe corporative solide.
Funcționarea sistemului de control în toate domeniile de activitate este asigurată prin activitatea independentă a:
Funcției de conformitate – asigurată de Direcția conformitate, care asistă organele de conducere ale Băncii în identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscului de conformitate asociat activității desfășurate de aceasta, prin oferirea de consultanță privind corespunderea activității desfășurate cu prevederile cadrului legal de reglementare, ale normelor
și standardelor proprii, precum și ale codurilor de conduită stabilite și prin furnizarea de
informații legate de evoluțiile în acest domeniu.
Funcției de administrare a riscurilor - asigurată de Direcția administrarea riscurilor, care
asigură furnizarea unei viziuni de ansamblu asupra tuturor riscurilor participarea la elaborarea cadrului de evaluare si administrare a riscurilor si a sistemelor de măsurare a acestora, implicarea activa la elaborarea strategiilor băncii (in principal a strategiilor privind
administrarea riscurilor), implementarea politicilor si proceselor corespunzătoare pentru
evaluarea riscurilor semnificative;
Funcției de audit intern - asigurată de Direcția audit intern, care asigură evaluarea independentă, imparțială și obiectivă a suficienței și eficienței cadrului de administrare în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ, cu regulamentele interne ale băncii,
precum și în raportarea rezultatelor Consiliului Băncii, Comitetului de Audit și informarea
Comitetului de Direcție, în vederea îmbunătățirii indicatorilor de activitate ai băncii prin
aplicarea sistematică și ordonată a metodelor de evaluare și perfecționare a mecanismului
de control intern în cadrul Băncii.

Componen a modul de unc ionare
i structura or anelor de conducere ale
ncii
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII
Consiliul de Administrație al BC „Victoriabank” SA este organul de conducere care
îndeplinește rolul de supraveghere a procesului decizional de monitorizare a implementării
de către organul executiv a obiectivelor strategice definite în cadrul de guvernare și cultura
corporativă a băncii, fiind responsabil de activitatea Băncii per ansamblu, de performanța și
de soliditatea financiară a acesteia.
Consiliul de Administrație este format dintr-un număr de 7 (șapte) membri, aleși de Adunarea Generală. Consiliul de Administrație se alege pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea ca membrii acestuia să fie realeși pentru alte mandate.
Consiliul de Administrație trebuie sa fie alcătuit dintr-un număr suficient de membri
independenți, dar nu mai puțin de 3 din totalul membrilor aleși. Evaluarea independenței
membrilor CA se face în baza criteriilor prescrise de autoritatea de supraveghere.
Persoana aleasă în funcția de membru al Consiliului de Administrație poate să își exercite
funcția doar după confirmarea acesteia de către Banca Națională a Moldovei, conform acte43
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lor normative în vigoare.
Evaluarea candidaților propuși pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație
este o responsabilitate a Comitetului de Nominalizare, având la bază un proces de analiză
descris în actele normative ale BNM precum și în reglementările interne ale BC ”Victoriabank” SA aferente numirii membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin
funcții-cheie.
Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.
Ședințele ordinare se țin cel puțin o dată în trimestru, la data stabilită anterior prin decizia
Consiliului de Administrație.
Președintele Consiliului de Administrație organizează și conduce activitatea Consiliului de
Administrație, convoacă și prezidează ședințele acestuia, îl reprezintă în relațiile cu terții și
semneză acte în numele acestuia.
Ședința Consiliului de Administrație are cvorum dacă la ea participă cel puțin 5 (cinci) din
7 (șapte) membri. Membrul Consiliului de Administrație nu poate transmite votul său altui
membru sau unui terț.
Regulile de organizare și funcționare ale Consiliului de Administrație sunt descrise în Regulamentul cu privire la Consiliul de Administrație al B.C. „Victoriabank” S.A.
Pentru desfășurarea activității sale în domenii specializate determinate, Consiliul de
Administrație crează Comitete specializate formate exclusiv din membrii acestuia, iar majoritatea lor trebuie să fie independenți. Fiecare Comitet specializat este format din cel puțin 3
membri ai Consiliului astfel încât să prezinte un echilibru corespunzător în ceea ce privește
competența, experiența, cunoștințele și independența membrilor și care să permită acestora îndeplinirea în mod eficient a responsabilităților ce li se atribuie. Un comitet nu poate fi
compus în totalitate din același grup de membri din cadrul unui alt comitet.
Consiliul de Administrație crează următoarele Comitete specializate, dacă legea sau actele
normative ale Băncii Naționale a Moldovei nu prevăd altfel:
a) Comitetul de Audit, responsabil pentru monitorizarea eficacitatății sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor de la nivelul Băncii, pentru
supravegherea auditorilor externi ai Băncii, pentru revizuirea și aprobarea sferelor și
frecvenței auditului, pentru revizuirea rapoartelor de audit și pentru verificarea adoptării la timp de către Comitetul de Direcție a măsurilor corective necesare pentru remedierea deficiențelor de control, nerespectării legilor, reglementărilor, politicilor și altor
probleme identificate de auditori;
a) Comitetul de Administrare a Riscurilor, responsabil pentru consilierea organelor de
conducere în privința toleranței/apetitului la risc și a strategiei de risc actuale și viitoare ale Băncii și pentru supravegherea implementării respectivei strategii;
b) Comitetul de Numire, responsabil pentru identificarea și recomandarea spre aprobare
a candidaților la funcțiile de membru în organele de conducere și a persoanelor ce candidează la funcții-cheie, pentru evaluarea adecvării membrilor organelor de conducere
și a persoanelor care dețin funcții-cheie, pentru propunerile aferente rezultatelor acestor evaluări, pentru contribuirea la elaborarea unor politici interne corespunzătoare
privind evaluarea adecvării membrilor organelor de conducere și a persoanelor care
dețin funcții-cheie;
c) Comitetul de Remunerare, responsabil pentru elaborarea politicii și practicilor de
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remunerare în cadrul Băncii, a principiilor care stau la baza acestora, pentru supravegherea directă a remunerării membrilor Comitetului de Direcție și a persoanelor
care dețin funcții-cheie, pentru contribuirea la dezvoltarea politicilor și practicilor privind remunerarea, inclusiv a metodelor de măsurare a performanței și a criteriilor de
performanță, astfel încît acestea să fie în concordanță și să promoveze o administrare
viabilă și eficientă a riscurilor, inclusiv să evite conflictele de interese.

COMITETUL DE DIRECȚIE AL BĂNCII
Comitetul de Direcție al BC “Victoriabank” SA este organul executiv al Băncii care organizează, conduce și este responsabil de activitatea curentă a Băncii, gestionează eficient și
prudent activitatea Băncii, într-un mod corespunzător cu strategia și cadrul de administrare
al Băncii aprobate de Consiliul de Administrație.
Comitetul de Direcție este subordonat Consiliului de Administrație și este format din 5 (cinci)
membri aleși de Consiliul de Administrație pe un termen de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de
a fi realeși pentru un nou termen.
Comitetul de Direcție este format din: Președinte și Vicepreședinți.
Președintele Băncii este în drept să reprezinte și să acționeze în numele Băncii fără procură,
în limitele competențelor stabilite de lege sau acordate de Consiliul de Administrație, sau,
după caz, de Adunarea Generală, precum și să emită ordine și dispoziții care vor fi obligatorii pentru angajații Băncii.
Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor Comitetului de Direcție este îndeplinit
dacă la ședință participă cel puțin 3 (trei) din 5 (cinci) membri CD. Votul care aparține unui
membru nu poate fi transmis altui membru CD ori unui terț.
Deciziile Comitetului de Direcție se adoptă cu votul majorității membrilor care participă la
ședință. În caz de paritate de voturi, votul Președintelui este decisiv.
Modul de desfășurare a ședințelor CD, procedura de convocare și de ținere a acestora, precum și atribuțiile și responsabilitățile funcționale ale membrilor CD se stabilesc în Regulamentul Comitetului de Direcție al B.C. ”Victoriabank” S.A. și în Regulamentul de Organizare și Funcționare. Pentru desfășurarea activității sale în domenii specializate determinate,
Comitetul creează și coordonează comitete specializate. Modul de organizare, atribuțiile și
competențele acestora sunt stabilite prin acte normative interne.
Comitetele specializate de pe lângă Comitetul de Direcție sunt următoarele:
a) Comitete/Comisiile de credit în procesul de acordare a creditelor si in procesul de
recuperare a activelor neperformante, a căror competență este examinarea chestiunilor activității de creditare a Băncii, cu excepția celor ce țin de competența CA si a CD. În
cadrul acestor comitete se iau decizii referitor la cererile de acordare/prorogare/renegociere a creditelor și recuperare a activelor neperformante. Modul de organizare, atribuțiile și competențele Comitetelor de credite sunt stabilite prin Regulamentul cu privire la
Comitetele/Comisiile de credite în cadrul BC “Victoriabank” S.A..
b) Comitetul ALCO (Comitetul de dirijare a activelor și pasivelor) este un comitet de analiză și decizie, care emite recomandări și hotărâri conform atribuțiilor ce-i revin, și anume: analizează și adoptă decizii aferente gestionării riscului de rata dobânzii, riscului
valutar, riscului de lichiditate, riscului de preț și domeniilor conexe în scopul gestionării
corespunzătoare a activelor și pasivelor Băncii precum și asigură formarea unei structuri
optime a bilanțului Băncii în concordanță cu Planul strategic al Băncii, cu prevederile
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Bugetului de venituri și cheltuieli și cu Contul de profit și pierderi.
c) Comitetul Achiziții este un comitet de analiză și decizie, care se întrunește în ședințe
ori de câte ori se consideră necesar și care emite hotărâri conform atribuțiilor ce-i revin,
printre care: aprobarea tipului de concurs, aprobarea cerințelor și condițiilor de participare la concurs, pe care, Banca, le înaintează pentru candidați, aprobarea, în prealabil,
a listei furnizorilor de bunuri și servicii, aprobarea componenței nominale a comisiilor
de analiză care vor deschide plicurile cu oferta tehnică și oferta financiară și aprobarea
ofertei câștigătoare în vederea contractării de către Bancă a bunurilor, serviciilor sau a
lucrărilor pentru necesitățile Băncii.

mputernicirile drepturile i o li a iile or anelor
de conducere i ale ac ionarilor
ncii
ACȚIONARII - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Adunarea Generală a Acționarilor este autoritatea supremă a Băncii - organul de deliberare și de decizie, în cadrul căreia acționarii își exercită o parte din drepturile sale.
Acționari ai Băncii pot fi persoane fizice sau persoane juridice, rezidente sau nerezidente.
Persoanele rezidente în jurisdicțiile care nu implementează standardele internaționale de
transparență nu pot achiziționa/dobândi, direct sau indirect, dețineri în Bancă. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență este stabilită
prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
Adunarea Generală poate fi ordinară anuală, care se va întruni o dată pe an, sau extraordinară, care se va întruni ori de câte ori va fi necesar, în modul și în termenele prevăze de
Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de Statutul Băncii.
Conducerea corporativă a Băncii încurajează implicarea deplină a tuturor acționarilor în
activitatea Băncii și în procesul de luare a deciziilor în cadrul Adunării Generale.
Chestiunile care constituie competență exclusivă a AGA, în conformitate cu prevederile Statului și a legislației în vigoare, nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere
ale Băncii.
Orice acționar al B.C. ”VICTORIABANK” S.A. are următoarele drepturi, precum și alte drepturi prevăzute de lege sau de Statutul Băncii:
a) Să participe, personal sau prin reprezentant, la Adunarea Generală a Acționarilor, să
voteze în legătură cu subiectele înscrise în agendă, să aleagă și să fie ales în organele de
conducere ale Băncii;
b) Să facă cunoștință cu materialele aferente subiectelor înscrise în agenda Adunării Generale a Acționarilor;
c) Să primească o copie sau, după caz, un extras din procesul-verbal al Adunării Generale
a Acționarilor;
d) Să primească o parte din profitul net în formă de dividend și, în caz de lichidare, o parte
din patrimoniul Băncii, proporțional cu cota pe care o deține în capitalul social;
e) Să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, în modul prevăzut de lege;
f) Să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de lege;
g) Să exercite dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau
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asupra altor valori mobiliare ale Băncii care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot,
conform prevederilor legale.
Acționarii care dețin cote în anumite mărimi prevăzute de lege, se bucură de drepturile suplimentare aferente acestor cote, în modul prevăzut de Legea nr. 1134/1997 privind societățile
pe acțiuni.
Orice acționar al B.C. ”VICTORIABANK” S.A. are următoarele obligații, precum și alte obligații
prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 202/2017 privind
activitatea băncilor și actele normative emise în aplicarea acesteia de către Banca Națională
a Moldovei:
a) Să respecte prevederile Statutului B.C. ”VICTORIABANK” S.A. și normele juridice aplicabile acestuia în calitate de acționar al Băncii;
b) Să respecte hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Băncii;
c) Să plătească acțiunile în termenul și în condițiile stabilite în contractul privind subscrierea de acțiuni;
d) Să informeze registratorul care ține Registrul acționarilor Băncii despre toate schimbările din datele sale introduse în Registru;
e) Să obțină aprobare prealabilă de la Banca Națională a Moldovei și, după caz, să dezvăluie informația altor autorități publice prevăzute de lege, în cazul achiziționării sau
dobândirii/ acțiunilor Băncii astfel încât proporția drepturilor sale de vot sau a deținerii
în capitalul social să atingă ori să depășească cotele prevăzute de Legea nr. 202/2017
privind activitatea băncilor;
f) Să nu divulge terților informațiile ce constituie secret comercial și/sau secret bancar
care i-au devenit cunoscute despre Bancă sau despre alte persoane fizice sau juridice
aflate în raporturi contractuale ori de altă natură cu Banca;
g) Să prezinte informația solicitată de Bancă, la cererea acesteia, pentru asigurarea conformării Băncii prevederilor Legii privind activitatea băncilor, precum și să asigure
prezentarea informațiilor solicitate aferente deținătorilor indirecți și beneficiarilor
efectivi, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și reglementările interne ale
Băncii;
h) Să prezinte Băncii Naționale a Moldovei, la cererea acesteia, informații relevante aferente activității sale, inclusiv situațiile financiare anuale, declarațiile de venituri, identitatea
sa și a persoanelor sale afiliate, informația cu privire la persoanele cu care acționează
concertat față de Bancă, precum și altă informație necesară efectuării investigațiilor
sau verificării corespunderii criteriilor stabilite de lege privind evaluarea achizitorului
potențial/dobânditorului.
Banca respectă drepturile acționarilor săi și le asigură acestora un tratament egal.
Banca le asigură acționarilor săi accesul la informații relevante, astfel încât aceștia să-și
exercite toate drepturile de o maniera echitabilă. Strategia Băncii în materie de comunicare
are la baza principii precum:
a) Egalitatea accesului la informații pentru toți acționarii și disponibilitatea imediată a
informațiilor relevante;
b) Respectarea termenelor în materie de publicare a rezultatelor;
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a) Transparența și coerența informațiilor furnizate.
Banca a înființat și menține o structură adecvată pentru relația cu investitorii, în general, și
cu acționarii proprii, în special. Acționarii/ investitorii pot adresa Băncii solicitarile lor, atât
prin e-mail, cât și telefonic, la datele de contact dedicate acestora afișate pe pagina web a
Băncii.
Banca a creat o secțiune specială, pe pagina proprie de Internet, ușor identificabilă și accesibilă (www.victoriabank.md, compartimentul Dezvăluirea informației, subcompartimentul
Guvernanța Băncii / Dezvăluirea informației în conformitate cu Legea privind piața de capital), unde sunt disponibile informații relevante referitoare la AGA, alte informații de ordin
continuu privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența Banca în calitate de emitent sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia...

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII
Consiliul de Administrație reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările Generale și exercită conducerea generală și controlul activității Băncii. Unele dintre
cele mai importante atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:
a) Aprobă și supraveghează implementarea obiectivelor strategice, a direcțiilor prioritare
ale activității, a strategiei privind administrarea riscurilor și a cadrului de administrare
a activității Băncii, inclusiv a Codului de guvernanță corporativă, monitorizează dacă
standardele de performanță sînt menținute în conformitate cu interesele financiare pe
termen lung și cu respectarea cerinței de capital a acesteia, aprobă planul de afaceri
anual, modificările la acesta, bugetul de venituri și cheltuieli, politicile de mediu și sociale ale Băncii;
b) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Băncii și structura organizatorică
a Băncii, aprobă reglementările interne primare ale Băncii în toate domeniile de activitate, cu excepția celor care, conform legii și Statutului Băncii, sunt în competența
Adunării Generale a Acționarilor;
c) Identifică și alege membrii Comitetului de Direcție al B.C. ”VICTORIABANK” S.A., inclusiv numește Președintele și Vicepreședinții acestuia, decide asupra încetării înainte
de termen a împuternicirilor membrilor Comitetului de Direcție, stabilește cuantumul
retribuției muncii lor, remunerației și compensațiilor, și decide cu privire la tragerea la
răspundere sau exonerarea de răspundere a acestora;
d) Identifică, prin intermediul Comitetului de Numire, și numește personalul Băncii în
funcții-cheie;
e) Aprobă oricare asocieri în participație, parteneriate, consorțiu sau alte angajamente de
împărțire a veniturilor, profiturilor, pierderilor sau cheltuielilor Băncii;
f) Decide orice extindere a afacerilor și operațiunilor Băncii în afara teritoriului Republicii Moldova fie direct, fie prin intermediul sucursalelor;
g) Adoptă și revizuiește, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil cu supravegherea implementării acesteia, aprobă fondul total
de retribuție a muncii salariaților Băncii;
h) Alte atribuții prevăzute în Regulamentul Consiliului de Administrație;
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i) Consiliul de Administrație nu poate delega exercitarea atribuțiilor sale altor persoane.
Face excepție împuternicirea de pregătire și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, care poate fi exercitată de către Comitetul de Direcție.

ATRIBUȚIILE COMITETULUI DE DIRECȚIE AL BĂNCII
Comitetul de Direcție are următoarele atribuții și responsabilități principale, precum
și orice alte atribuții și responsabilități acordate prin lege, actele normative, Statutul băncii
și Regulamentul Comitetului de Direcție:
a) Implementează obiectivele strategice, sistemele de control intern, strategia privind administrarea riscurilor și cadrul de administrare a activității băncii, inclusiv Codul de
guvernanță corporativă, aprobate de Consiliul de Administrație;
b) Asigură o structură organizatorică adecvată și transparentă pentru Bancă, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul acesteia;
c) Realizează monitorizarea adecvată a personalului din subordine;
d) Asigură repartizarea sarcinilor și responsabilităților ce revin personalului băncii și stabilește o structură de gestionare care promovează în cadrul Băncii o activitate responsabilă și transparentă;
e) Asigură îndeplinirea hotărârilor AGA și a deciziilor CA;
f) În cazurile prevăzute de lege, îndeplinește atribuțiile de convocare și de desfășurare AGA;
g) Prezintă trimestrial Consiliului de Administrație dare de seamă asupra rezultatelor activității sale;
h) Alte atribuții prevăzute în Regulamentul Comitetului de Direcție.

Transparența și comunicarea
Într-un mediu concurențial puternic, în care este esențială asigurarea confidențialității informației profesionale și, în mod particular, a secretului profesional în domeniul bancar, Banca dispune de reguli interne pentru a asigura un echilibru între:
•

Necesitatea păstrarii informațiilor confidențiale;

•

Necesitatea dezvăluirii informațiilor corporative relevante în scopul protecției intereselor acționarilor și investitorilor, precum și a celorlalte categorii de părți interesate.

Banca face publică informația într-un mod care permite publicului accesul egal și complet
la informații, și îi oferă posibilitatea să efectueze o evaluare corectă și în timp optim a respectivei informații. În acest scop, Banca dezvoltă o politică adecvată de comunicare, bazată
pe utilizarea de forme diverse de comunicare, cu respectarea concomitentă a cerințelor de
raportare către instituțiile pieței de capital.
În procesul de dezvăluire a informației Banca se va baza pe principiile de acuratețe și claritate și va exclude posibilitatea prezentării unor informații neveridice sau denaturate privind
situația financiară și/sau activitatea Băncii.
Banca dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu cerințele legale, actele
normative ale Băncii Naționale a Moldovei și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
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Comitetul de Audit
Comitetul de Audit este un comitet specializat al Consiliului de Administrație al Băncii,
care activează în baza cadrului normativ aplicabil: Legea privind activitatea băncilor nr.202
din 06.10.2017; Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor nr.322
din 20.12.2018 și a Sistemului de Guvernanță corporativă al Victoriabank. Numărul membrilor și competențele Comitetului de audit sunt aprobate de Consiliul de Administrație. În
același timp, ședințele Comitetului de Audit rămân deschise pentru oricare membru al Consiliului de Administrație care dorește să participe.
Comitetul de Audit supraveghează procesul de raportare financiară, inclusiv numirea și remunerația auditorilor externi, precum și punerea în aplicare a politicilor și practicilor contabile adecvate care să asigure integritatea și exactitatea condițiilor financiare ale Victoriabank. Comitetul de Audit supraveghează procesul de consolidare a situațiilor financiare ale
Băncii și este responsabil pentru evaluarea performanței, obiectivității și independenței auditorilor externi și a partenerilor săi implicați în procesul de audit și livrarea unui audit de
calitate. Comitetul de Audit rămâne să fie responsabil de monitorizarea activității Direcției
de Audit Intern, precum și a nivelului de adecvare și eficacitate a sistemului de control intern
și de gestionare a riscurilor ale Victoriabank. Comitetul are dreptul de a face recomandări
Consiliului de Administrație cu privire la eficacitatea performanței Direcției de audit intern
și la remunerația Directorului Direcției respective.
Membrii Comitetului de Audit se întâlnesc periodic cu auditorul extern al Băncii pentru a
discuta orice probleme legate de activitățile de audit, precum și răspunsurile Comitetului de
Direcție al Băncii. Comitetul monitorizează respectarea prevederilor legale din Republica
Moldova privind situațiile financiare și principiile contabile, respectarea prevederilor Băncii Naționale a Moldovei, evaluează raportul auditorului extern, inclusiv aspectele cheie și
opinia de audit, cu privire la situațiile financiare consolidate (IFRS), analizează și pre-aprobă
situațiile financiare consolidate (IFRS) ale Băncii. Lista completă a responsabilităților delegate Comitetului de Audit este menționată în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetelor Specializate ale Consiliului de Administrație al B.C. „Victoriabank” S.A.

Raportul Comitetului de Audit pentru anul financiar 2019
Membrii Comitetului de audit pe parcursul anului 2019 au fost:
Thomas Grasse: Președintele Comitetului de Audit; membru independent non-executiv al
Consiliului de Administrație, cu experiență în audit;
Igor Spoiala: Membru al Comitetului de Audit, membru independent non-executiv al Consiliului de Administrație, cu experiență în audit;
Ionuț Pătrahau: Membru al Comitetului de Audit, membru independent non-executiv al
Consiliului de Administrație, cu experiență în audit (director nominalizat de către BERD) demisionat la 18.04.2019;
Maris Mancinskis, Membru al Comitetului de Audit, membru independent non-executiv
al Consiliului de Administrație, ales la 24.05.2019 (director nominalizat de către BERD), în
așteptarea aprobării Băncii Naționale a Moldovei.
Pe parcursul anului 2019, Comitetul de Audit s-a întrunit în 12 ședințe formale cu prezență.
Suplimentar, au avut loc 2 conferințe on-line cu auditorul extern al Băncii.
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În cadrul ședințelor din 2019, Comitetul de audit a desfășurat următoarele acțiuni:
Analiza situațiilor financiare și a raportului de audit elaborat de auditorul extern pentru
anul 2018, analizând aspectele contabile și de raportare semnificative și impactul acestora
asupra situațiilor financiare;
Monitorizarea controlului intern, a conformității, auditului intern și a eficienței gestionării
riscurilor prin analiza rapoartelor specifice furnizate de funcțiile de control ale Băncii și a
altor rapoarte relevante;
Supravegherea implementării proiectului multianual „Constituirea unei funcții de audit
intern puternic”, inclusiv revizuirea strategiei de dezvoltare, de personal și de remunerare a
funcției de audit intern, precum și a cadrului normativ intern al acestei direcții, care vizează
implementarea celor mai bune practici internaționale în acest domeniu;
Analiza rapoartelor BNM și a implementării recomandărilor comunicate;
Revizuirea Scrisorii către Management emise de auditorul extern și monitorizarea implementării recomandărilor aferente, după caz, prin intermediul directorului direcției de audit
intern;
Organizarea și efectuarea, în limitele responsabilităților Comitetului, a licitației de selectare a companiei de audit extern pentru furnizarea de servicii de audit independent pentru
anii financiari încheiați la 31 decembrie 2019, 2020 și 2021;
A recomandat Consiliului de Administrație să propună Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 2019 numirea companiei de audit KPMG ca nou auditor extern.
În 2019, Comitetul de Audit s-a întâlnit cu auditorul extern al Băncii și a lucrat, împreună cu
CFO-ul băncii la rezultatele financiare, auditate și revizuite de către auditorul extern, făcând
recomandări Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea acestora.
Identificarea scopului de audit, reuniunile de planificare și raportare au avut loc în colaborare și cu prezența auditorului extern. Comitetul de Audit a discutat informațiile actualizate
primite de la auditorul extern și de la conducerea Băncii cu privire la modificările legislative
cu impact asupra sistemului bancar, în special modificările actuale și viitoare ale standardelor contabile IFRS și implementarea IFRS9.
Comitetul de Audit a examinat continuu stabilitatea sistemului de control intern al Băncii,
colaborând cu auditul intern pentru a monitoriza îndeaproape orice deficiențe identificate în activitatea acestuia, precum și pentru a urmări procesul de remediere a deficiențelor
identificate. Mai mult, Comitetul de Audit a obținut informații cu privire la controalele externe (efectuate de către instituțiile autorizate).
Pe parcursul acestei perioade, Comitetul de Audit a acordat o atenție deosebită activităților
de Control Intern, Conformitate și politicilor interne aferente domeniului ”Cunoaște-ți clientul” și ”Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, accentuând
importanța și relevanța acestuia.
Pe parcursul anului, procesele verbale ale ședințelor Comitetului de Audit au fost prezentate
Consiliului de Administrație pentru examinare, iar Președintele Comitetului, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, a informat verbal cu privire la activitatea Comitetului și a
prezentat recomandările Comitetului de Audit aferente domeniilor din responsabilitatea sa.
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REȚEAUA SUCURSALELOR
N/o

Denumirea subdiviziunii

Sediul

Sucursala nr. 1 Bălți

MD 3121, mun. Bălți, str. Pușkin, nr. 18

Agenția nr. 6 Bălți

MD 3101, mun. Bălți, str. Independenței, nr. 24

Agenția nr. 7 Bălți

MD 3101, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 8/4

Agenţia nr. 36 Bălţi

MD 3100, mun. Bălți, str. Nicolae Iorga, nr. 9

Agenția nr. 60 Bălţi

MD 3100, mun. Bălți, str. Vasile Alecsandri, nr. 8

Agenția nr. 75 Bălți

MD 3128, mun. Bălți, str. Kiev, nr. 4

Agenția ZEL

MD 3101, mun. Bălți, str. Industrială, 4

Sucursala nr. 2 Florești

MD 5001, or. Florești, str. 31 August 1989, nr. 59

Agenţia nr. 20 Floreşti

MD 5000, or. Florești, str. Ștefan cel Mare, nr. 63

Agenţia nr. 42 Floreşti

MD 5001, or. Florești, bd. Victoriei, nr. 11/1

3.

Sucursala nr. 3 Chișinău

MD 2004, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141

4.

Sucursala nr. 4 Nisporeni

MD 6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92

5.

Sucursala nr. 5 Căușeni

MD 4301, or. Căușeni, str. tefan cel Mare, nr. 2, ap. 30-31

Agenția nr. 22 Ștefan Vodă

MD 4201 or. Ștefan Vodă, str. 31 August, nr. 7

6.

Sucursala nr. 6 Soroca

MD 3006, or. Soroca, str. Independenței, nr. 77

7.

Sucursala nr. 7 Orhei

MD 3505, mun. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 42

Agenția nr. 9 Orhei

MD 3505, mun. Orhei, str. Piatra Neamț, nr. 2/1

Agenția nr. 58 Rezina

MD 5401, or. Rezina, str. 27 August 1989, nr. 18/a

Agenția nr. 47 Telenești

MD 5801, or. Telenești, str. Dacia

Agenția nr. 68 Orhei

MD 3505, mun. Orhei, str. Mihai Eminescu, 7

Agenția nr. 14 Orhei

MD 3505, mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 47

Sucursala nr. 8 Chișinău

MD 2038, mun. Chișinău, bd Decebal, nr. 99

Agenția nr. 3 Chișinău

MD 2001, mun. Chișinău, bd. Negruzzi C., nr. 2/4

Agenția nr. 26 Chișinău

MD 2032, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 49/8

Agenția nr. 35 Chișinău

MD 2072, mun. Chișinău, str. Independenței, nr. 26/3

Agenția nr. 49 Chișinău

MD 2071, mun. Chișinău, str. Zelinski, nr. 5/5

Agenția nr. 52 Chișinău

MD 2002, mun. Chișinău, str. Salcâmilor, nr. 28

Sucursala nr. 9 Cahul

MD 3901, or. Cahul, str. Mateevici, nr. 11 A

Agenția nr. 31 Vulcănești

MD 5300, or. Vulcănești, str. Frunze, nr. 10

1.

2.

8.

9.
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10.

Sucursala nr. 10 Ungheni

MD 3606, mun. Ungheni, str. Națională, nr. 26

Agenția nr. 12 Ungheni

MD 3603, mun. Ungheni, str. Bernardazzi A., nr. 17, ap. 51

Agenția nr. 53 Ungheni

MD 3602, mun. Ungheni, str. Națională, nr. 21

Sucursala nr. 11 Chișinău

MD 2012, mun. Chișinău, bd. tefan cel Mare și Sfînt, nr. 77

Agenția nr. 4 Chișinău

MD 2012, mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 55

Agenția nr. 5 Chișinău

MD 2012, mun. Chișinău, str. Pușkin A., nr. 32

Agenția nr. 16 Chișinău

MD 2038, mun. Chișinău, str. Arborilor, nr. 21

Agenția nr. 40 Chișinău

MD 2005, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 47

Agenția nr. 46 Chișinău

MD 2001, mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi, nr. 4/2

Agenția nr. 69 Chișinău

MD 2024, mun. Chișinău, str. A. Doga, nr. 24

Agenția nr. 71 Chișinău

MD 2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 26

Sucursala nr. 12 Chișinău

MD 2020, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 3

Agenția nr. 1 Chișinău

MD 2068, mun. Chișinău, str. Cucorilor, nr. 14

Agenția nr. 2 Chișinău

MD 2020, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 16

Agenția nr. 32 Chișinău

MD 2019, mun. Chișinău, str. Sergiu Radautanu, nr. 1

Agenția nr. 41 Chișinău

MD 4839, com. Stăuceni, str. Chișinăului, nr. 3

Agenția nr. 61 Chișinău

MD 2005, mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42

Agenția nr. 76 Chișinău

MD 2059, mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 88/1

Agenția nr. 13 Chișinău

MD 2004, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, nr. 11

13.

Sucursala nr. 13 Taraclia

MD 7401, or. Taraclia, str. Lenin, 143/5, ap. (of.) 2

14.

Sucursala nr. 14 Chișinău

MD 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 17/3

Agenția nr. 10 Chișinău

MD 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 10/3

Agenția nr. 25 Chișinău

MD 2004, mun. Chișinău, str. Sadoveanu, nr. 17

Sucursala nr. 15 Comrat

MD 3800, mun. Comrat, str. Pobedî, nr. 46 A

Agenția nr. 63 Comrat

MD 3802, mun. Comrat, str. Lenina, nr. 36

Agenția nr. 72 Comrat

MD 3800, mun. Comrat, str. Tretiacov nr. 22, ap. 11

Sucursala nr. 16 Edineț

MD 4601, mun. Edineț, str. 31 August, nr. 19

Agenția nr. 43 Edineț

MD 4601, mun. Edinet, str. Independenței, nr. 67/3

Sucursala nr. 17 Chișinău

MD 2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 64

Agenția nr. 24 Chișinău

MD 2005, mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești, nr. 43

Agenția nr. 29 Chișinău

MD 2025, mun. Chișinău, str. Testimițeanu, nr. 20

Agenția nr. 55 Chișinău

MD 2009, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56

11.

12.

15.

16.

17.
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18.

Sucursala nr. 18

19.

Sucursala nr. 19 Briceni

MD 4701, or. Briceni, str. Independenței, nr. 20 A

Agenția nr. 50 Lipcani

MD 4706, r. Briceni, or. Lipcani, str. Livezilor, nr. 1 A

Sucursala nr. 20 Chișinău

MD 2051, mun. Chișinău, str. O. Ghibu, nr. 7/2

Agenția nr. 45 Chișinău

MD 2064, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 76

Agenția nr. 34 Chișinău

MD 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 1 A

Agenția Durlești

MD 2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Codrilor, nr. 16

Sucursala nr. 21 Chișinău

MD 4839, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Chișinăului, nr. 5

Agenția nr. 37 Chișinău

MD 2072, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 61

22.

Sucursala nr. 22 Ocnița

MD 7101, or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței, nr. 62

23.

Sucursala nr. 23 Strășeni

MD 3701, mun, Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 31

24.

Sucursala nr. 24 Ialoveni

MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 53

Agenția nr. 48 Costești

MD 6813, r. Ialoveni, s. Costești, str. Ștefan cel Mare, nr. 117

Sucursala nr. 25 Sîngerei

MD 6201, or. Sîngerei, str. Independenței, nr. 127/A

Agenția nr. 39 Sîngerei

MD 6201, or. Sîngerei, str. B. Glavan, nr. 4/32

Sucursala nr. 26 Chișinău

MD 2005, mun. Chișinău, str. Mt. Bănulescu-Bodoni, nr. 28/1

Agenția nr. 38 Chișinău

MD 2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 6

Agenția Energia

MD 2005, mun. Chișinău, str. Puskin, nr. 64

Sucursala nr. 27 Fălești

MD 5901, or. Fălești, str. M. Eminescu, nr. 10

Agenția Glodeni

MD 4901, or. Glodeni, str. Suveranității nr. 14

28.

Sucursala nr. 28 Călăraşi

MD 4401, or. Călărași, str. M. Eminescu, nr. 32 A

29.

Sucursala nr. 29 Chișinău

MD 2012, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr. 29

30.

Sucursala nr. 30 Chișinău

MD 2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 29

Agenția nr. 74 Anenii Noi

MD 6501, or. Anenii-Noi, str. Concilierii Naționale, nr. 2 A

Sucursala nr. 31 Drochia

MD 5202, or. Drochia, str. 31 August 20, nr. 3

Agenția nr. 57 Dondușeni

MD 5102, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 30

32.

Sucursala nr. 32 Ceadîr Lunga

MD 6100, mun. Ceadîr Lunga, str. Lenin, nr. 54 A

33.

Sucursala nr. 33 Leova

MD 6301, or. Leova, str. Independenței, nr. 14

Agenția nr. 11 Cantemir

MD 7300, or. Cantemir, str. Ștefan-Vodă, nr. 40 A

Sucursala nr. 34 Rîșcani

MD 5601, or. Rîșcani, str. Independenței, nr. 18

20.

21.

25.

26.

27.

31.

34.
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MD 3401, mun.

încești, str. Chișinăului, nr. 6/A
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Raoortul auditorului indeoendent
Catre actionarii Bancii Comerciale "VICTORIABANK" S.A.
Opinie
1.

Am auditat situatiile financiare anexate ale Bancii Comerciale "VICTORIABANK" S.A. ("Banca") care
cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019, situatiile profitului sau pierderii si altor
elemente ale rezultatului global, modificarilor capitalurilor proprii si fluxurilor de trezorerie pentru
perioada de gestiune incheiata la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative
si alte note explicative.

2.

Situatiile financiare la data de si pentru perioada de gestiune incheiata la 31 decembrie 2019 se
identifica astfel:
•
•

3.

2,705,915 mii lei
317,488 mii lei

Activ net/Total capitaluri proprii:
Profitul net al perioadei de gestiune:

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Bancii la data
de 31 decembrie 2019 precum si a performantei sale financiare si a fluxurilor sale de trezorerie pentru
perioada de gestiune incheiata la aceasta data, in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara (,, SIRF").

Baza pentru opinie
4.

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (" ISA") si Legea
nr.271/2017 cu modificarile si completarile ulterioare (" Legea"). Responsabilitatile noastre in baza
acestor standarde si reglementari sunt descrise detaliat in sectiunea Responsabilitatile auditorului intr
un audit al situatiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenti fata de Banca, conform
Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica
pentru Contabili ("codul IESBA ") si conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul
situatiilor financiare din Republica Moldova, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati
de etica profesionala, conform acestor cerinte si conform codului I ESBA. Credem ca probele de audit
pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit
5.

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut
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cea mai mare importanta in efectuarea auditului situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste
aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblul lor si in formarea
opiniei noastre asupra acestor situatii financiare. Nu oferim o opinie separata cu privire la aceste
aspecte cheie de audit.

Deprecierea creditelor acordate clientilor
La 31 decembrie 2019, credite acordate clientilor in suma bruta de 3,976,186 mii lei, reduceri pentru
pierderi din depreciere in suma de 311,184 mii lei si venituri nete privind deprecierea creditelor recunoscute
in situatia profitului sau pierderii in suma de 44,969 mii lei (31 December 2018: credite acordate clientilor
in suma bruta de 3,525,493 mii lei, reduceri pentru pierderi din depreciere in suma de 579,521 mii lei,
venituri nete privind deprecierea creditelor recunoscute in situatia profitului sau pierderii in suma de 62,417
mii lei si ajustari de tranzitie la IFRS 9 in suma de 221,525 mii lei).
A se vedea Notele 3.2 (viii), 7, 25 si 36.1 la situatiile financiare.
Aspect cheie de audit

Modul de abordare in cadrul misiunii de audit

Asa cum este descris in Notele la situatiile
financiare, reducerile pentru pierderi
asteptate din depreciere sunt determinate
de catre Banca in conformitate cu politicile
cantabile, aliniate cu prevederile IFRS 9
!nstrumente financiare ("IFRS 9").
Conform IFRS 9 Banca estimeaza
reducerile pentru pierderi asteptate din
depreciere prin alocarea pe stadii a
expunerilor din credite.

Procedurile noastre de audit au fost efectuate prin implicarea,
dupa caz, a specialistilor nostri in evaluare, managementul
riscului financiar si tehnologia informatiei, si au inclus, printre
altele:

Masurarea reducerilor pentru pierderi
asteptate din depreciere presupune
elaborarea si aplicarea de catre conducere
a unui rationament profesional pentru a
existenta
evalua
unei
cresteri
semnificative a riscului de credit de la
recunoasterea initiala sau existenta unor
dovezi obiective de depreciere, evaluare
ce are la baza analiza serviciului datoriei
inregistrat de catre debitori, a situatiei
financiare a acestora, precum si a
fluxurilor de numerar viitoare asteptate. In
conformitate cu prevederile IFRS 9, in
scopul estimarii reducerilor pentru pierderi
asteptate din depreciere, fiecare credit
acordat este alocat la unul din cele trei
stadii.
Creditele incadrate in stadiile 1 si 2 sunt
performante, stadiul 2 reprezentand acele
credite pentru care s-a identificat o
crestere semnificativa a riscului de credit
de la data acordarii. Creditele incadrate in
stadiul 3 sunt credite neperformante sau
depreciate. Pentru stadiul 1 si stadiul 2,
reducerile pentru pierderile asteptate din
depreciere sunt determinate in baza unui
model statistic, care utilizeaza datele
istorice ale Bancii precum si previziuni
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•

•

•

•

Evaluarea gradului de adecvare a politicilor cantabile
referitoare la reducerile pentru pierderi asteptate din
depreciere, a tehnicilor de modelare a riscului de credit
si a metodologiilor, cu cerintele standardelor de raportare
financiara relevante, cu intelegerea noastra privind Banca
si cu practicile specifice sectorului de activitate;
Evaluarea si testarea proiectarii, implementarii si
eficacitatii controalelor cheie ale Bancii privind procesul
de calcul al reducerilor pentru pierderi asteptate din
depreciere. Aceasta a inclus, printre altele, testarea
controalelor privind:
- Completitudinea si acuratetea introducerii datelor (in
principal pentru expunerea creditelor, valoarea de piata
a garantiilor si ratele de dobanda);
- Aprobarea acordarii si restructurarii creditelor;
- Calculul automat al serviciului datoriei;
- ldentificarea evenimentelor de depreciere si starii de
nerambursare si adecvarea clasificarii expunerilor in
credite performante si neperformante.
- Testarea mediului de control intern aferent sistemului
informatic, cu privire la securitate si acces la date.
Evaluarea previziunilor macroeconomice utilizate in
calculul reducerilor pentru pierderi asteptate din
depreciere prin coroborarea interviurilor cu conducerea
Bancii si personalul insarcinat cu administrarea riscului de
credit si prin inspectarea de informatii publice disponibile.
Pentru un esantion de credite, selectat tinand cont de
potentialul impact asupra situatiilor financiare prin prisma
magnitudinii si a caracteristicilor de rise de credit:
- Am evaluat intr-un mod critic, prin referire la
documentele justificative (dosare de credit) si prin
interviuri cu personalul Bancii insarcinat cu

macroeconomice, tinand cont de
caracteristici de rise de credit similare.
Principalele ipoteze si rationamente
profesionale ale conducerii la calculul
reducerilor pentru pierderi asteptate din
depreciere se refera la:
- Definitia starii de nerambursare
(default) si a cresterii semnificative a
riscului de credit (SICR); si
- Probabilitatea de nerambursare (PD),
pierderea in caz de nerambursare
(LGD) si expunerea in caz de
nerambursare (EAD).

•

In cazul expunerilor incadrate in stadiul 3,
reducerile pentru pierderi asteptate din
depreciere sunt in general determinate pe
baza estimarii valorii juste a garantiei
aferente.
Consideram reducerile pentru pierderi
asteptate din depreciere un aspect cheie
de audit datorita magnitudinii soldurilor
aferente
precum
si
complexitatii
prevederilor cantabile ale IFRS 9 privind
ipotezele si rationamentele profesionale
utilizate in calcularea reducerilor pentru
pierderi asteptate din depreciere, cum ar
ti datele macroeconomice, recuperarile
asteptate si modelarea statistica a riscului.

•

administrarea riscului de credit, existenta vreunui
indiciu de crestere semnificativa a riscului de credit de
la data recunoasterii initiale sau a existentei dovezilor
obiective de depreciere ;
Pentru expunerile clasificate in stadiul 3, am evaluat
critic ipotezele cheie considerate de Banca in
estimarea fluxurilor viitoare de numerar utilizate in
calculul reducerilor pentru pierderi asteptate din
depreciere, precum ratele de actualizare, valorile
garantiilor si perioadele de recuperare, si am realizat in
mod independent recalculul.
Cu privire la creditele clasificate in Stadiul 1 si Stadiul 2:
- Am evaluat rezonabilitatea modelului de calcul al
reducerilor pentru pierderi astaptate din depreciere cu
scopul de a evalua critic ipotezele semnificative/
rationamentele profesionale utilizate de Banca in
calculul probabilitatii starii de nerambursare, acolo
unde a fast cazul, am dezvoltat propriile noastre
estimari privind acesti parametri;
- Am evaluat adecvarea si am testat acuratetea
matematica a modelelor aplicate;
- Am testat completitudinea si acuratetea datelor care
stau la baza procesului de calcul si validare a
parametrilor cheie precum probabilitatea starii de
nerambursare, pierderea in caz de nerambursare si
expunerea in caz de nerambursare.
Am evaluat adecvarea prezentarii in situatiile financiare a
reducerilor pentru pierderi asteptate din depreciere si a
dezvaluirilor aferente administrarii riscului de credit,
inclusiv a impactului incertitudinilor referitoare la
estimari, in conformitate cu cerintele standardelor de
raportare financiara relevante.

Litigiul cu Comisia de Valori Mobiliare si Burse ( ,. Securities and Exchange Commission")
La 31 decembrie 2019, provizioane pentru litigii: 136,029 mii lei; venituri nete cu provizioane in situatia
profitului sau pierderii: 2,057 mii lei (31 December 2018: provizioane pentru litigii in suma de 138,419 mii
lei, cheltuieli nete cu provizioane recunoscute in situatia profitului sau pierderii: 138,419 mii lei).
A se vedea Notele 3.17 si 17 la situatiile financiare.
Aspect cheie de audit

Modul de abordare in cadrul misiunii de audit

Asa cum este descris Tn Nata 17 din
situatiile financiare, Banca este implicata
intr-un litigiu urmare a aplicarii de catre
instanta statului Carolina de Nord (Statele
Unite ale Americii) a sechestrului pe suma
de 13,174 mii USO (echivalent a 226,716
mii lei) din contul corespondent al Bancii
deschis la Bank of New York Mellon.

Procedurile noastre de audit la acest aspect au inclus, printre
altele:

Recunoasterea si dezvaluirea in situatiile
financiare a unei datorii, sau a unei datorii
contingente, este in mod inerent, incerta
si depinde de o serie de ipoteze si judecati
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•

•

Testarea procesului Bancii de estimare a provizioanelor
si evaluarea respectarii acestuia a cerintelor relevante din
cadrul de raportare financiara, inclusiv in ceea ce priveste
existenta obligatiei prezente, probabilitatii platilor viitoare
si estimarea sumei aferente obligatiei;
Obtinerea intelegerii starii procedurilor litigiului,
evaluarea probabilitatii unui rezultat nefavorabil al litigiului
si evaluarea critica a ipotezelor utilizate de catre Banca in

semnificative. Judecati cheie si estimari
aferente se refera la existenta unei
obligatii prezente, probabilitatea unei plati
viitoare si estimarea sumei aferente
obligatiei.
Am considerat recunoasterea si evaluarea
provizionului pentru litigiu conform
cerintelor IAS 37 Provizioane datorii
contingente si active contingente ca fiind
asociat cu un rise ridicat de denaturare
semnificativa,
datorita
magnitudinii
soldurilor
aferente,
cu plat
cu
incertitudinea rezultatului litigiului si gradul
ridicat de estimare a incertitudinii si a
judecatilor necesare.

•

estimarea cerintelor de recunoastere a provizionului si in
evaluarea acestuia. Ca parte a procedurilor noi am:
- lnspectat procesele verbale ale sedintelor comitetului
de directie, scrisorile de la avocati si comunicarile intre
avocati, Banca si alte parti din cadrul litigiului si am
considerat toate evolutiile litigiului pina la data acestui
raport. si
Am coroborat cu interviuri cu membrii conducerii si
avocatii externi ai Bancii.
Am evaluat adecvarea prezentarilor aferente litigiului In
situatiile financiare in corespundere cu cerintele cadrului
de raportare financiara relevant.

In consecinta, aspectul a necesitat o
atentie sporita pe parcursul auditului si
respectiv, a fost considerat de catre noi un
aspect cheiei de audit.
Alte informatii - Raportul Anual
6.

Conducerea Bancii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte
informatii cuprind Raportul Anual, care include si Raportul Conducerii si declaratia nefinanciara, dar nu
cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera acele alte informatii si, cu exceptia cazului in
care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu
privire la acestea.
In legatura cu auditul situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii
si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ neconcordante cu situatiile
financiare sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in cursul auditului, sau daca ele par a fi
denaturate semnificativ. In cazul in care, pe baza activitatii efectuate, concluzionam ca exista o
denaturare semnificativa a acestor alte informatii, ni se solicita sa raportam acest fapt. Nu avem nimic
de raportat cu privire la acest aspect.
Alte responsabilitati de raportare in conformitate cu legislatia Republicii Moldova referitoare la alte
informatii

In ceea ce priveste Raportul Conducerii am citit si raportam daca Raportul Conducerii este intocmit, in
toate aspectele semnificative, in conformitate cu Legea contabilitatii si raportarii financiare
nr.287/2017, articolul 23, punctele 2 - 8.
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia
noastra, in toate aspectele semnificative:
a)

lnformatiile prezentate in Raportul Conducerii pentru perioada de gestiune pentru care au fost
intocmite situatiile financiare sunt in concordanta cu situatiile financiare;

b)

Raportul Conducerii a fost intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii si raportarii financiare
nr.287/2017, articolul 23, punctele 2 - 8.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Banca si la mediul acesteia, obtinute in
cursul auditului, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul
Conducerii. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Alte aspecte aferente informatiilor comparative
7.

Situatiile financiare ale Bancii la data de 31 decembrie 2018 si pentru perioada de gestiune incheiata la
aceasta data au fost auditate de catre un alt auditor, care a exprimat o opinie fara rezerve asupra acelor
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situatii financiare in data de 12 aprilie 2019.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare
8.

Conducerea Bancii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine
fidela in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si pentru acel control intern
pe care conducerea ii considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

9.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Bancii de
a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea
activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care
conducerea fie intentioneaza sa lichideze Banca sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta
alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiara al Bancii.
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare
11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile
financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare,
precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila
reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in
conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.
Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate
preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, var influenta deciziile economice ale
utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
ldentificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de
frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si
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
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
lntelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit
adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului
intern al Bancii.
Evaluam gradul de adecvare a politicilor cantabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor
cantabile si 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 si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o
incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli
semnificative privind capacitatea Bancii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam
ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra
prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in 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 isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv prezentarile
de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la
baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata
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programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente
semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
14. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele
de etica profesionala relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte
despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este
cazul, masurile de protectie aferente.
15. Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele
cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin
urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in
care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau a cazului in care, in
circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru
deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de
consecintele negative ale acestei comunicari.

Alte aspecte
16. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Bancii, in ansamblu. Auditul
nostru a fast efectuat pentru a putea raporta actionarilor Bancii acele aspecte pe care trebuie sa le
raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam
si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Banca si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
Partenerul misiunii de audit in baza careia s-a intocmit acest raport al auditorului independent este Nicoleta
Rusu.
15 iunie 2020
Pentru si in numele ICS KPMG Moldova S.R.L.:
ICS KPMG Moldova S.R.L.
Bd. Stefan eel Mare 171/1, et. 8
MD-2004, Chisinau
Republica Moldova

inregistrat in registrul public
al firmelor de audit cu Nr.1903038

electronic

Auditor licentiat pentru auditu/ general

Certificat de calificare a auditorului
Seria AG, Nr.000064

Auditor licen,tiat pentru auditul institu,tiilor financiare

Certificat de calificare al auditorului institutiilor financiare
Seria AIF, Nr.0007
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B.C. VICTORIABANK S.A.
Situatia profitului sa u pierderii ~i altor elemente ale rezultatului global
Pentru exercifiul financiar Tncheiat la 31 decembrie

fn mii lei

Note

Venituri din dobanzi conform metodei dobanzii efective
Cheltuieli cu dobanzi
Venitu ri nete din dobanzi

21

Venituri din onorarii 9i comisioane
Cheltuieli cu onorarii 9i comisioane

2019

2018
Retratat*

593,652

619,997

(206 ,696)

(248 ,983)

386,956

371,014

382.467

337.402

(180,997)

(145 ,537)

Venituri nete din onorarii ~i comisioane

22

201,470

191,865

Venituri financiare nete

23

135,942

104,882

Alte venituri din exploatare

24

17,505

8,342

741,873

676,103

Total venituri din exploatare

(Cheltuieli) / Venituri nete privind deprecierea activelor financiare 9i
angajamentelor conditionale

25

52,799

59 ,771

(Cheltuieli) / Venituri nete privind deprecierea activelor nefinanciare

26
27

8,733
(262,945)

(137,380)

Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea

29

(63,719)

(34,448)

Alte cheltuieli de exploatare
(Cheltuieli) / reluari nete de provizioane

28
17

(147 ,224)

(152,107)

2,057

(138,419)

(410,298)

(613,576)

Total cheltuieli
Profitul inainte de impozitare

Cheltuiala cu impozitul pe profit

30

Profitu l net aferent exercitiului financiar

(210 ,992)

331,575

62,527

(14,087)

(20,016)

317,488

42,511

105,966

34,926

Alte elemente ale rezultatului global

Elemente care nu vor fi niciodata reclasificate in profit sau pierdere

Modificarea valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii prin alte
elemente ale rezultatului global , neta
lmpozit aferent elementelor care nu var fi clasificate in profit sau pierdere

(2,544)

6,619

103,422

41,545

254

109

254

109

421,164

84,164

12.70

1.70

Elemente care sunt sau pot fi reclasificate in profit sau pierdere

Modificarea valorii juste a instrumentelor de datorie prin alte elemente ale
rezultatului global

Total rezultat global aferent exercitiului financiar

Rezu ltatul pe actiune de baza , MDL
* A se vedea Nata 2.5

Bogdan Ple!;luvescu
Pre!;ledinte
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B.C. VI CTORIABANK S.A.
Situatia pozitiei financiare
Pentru exercifiul financiar incheiat la 31 decembrie

in mii lei

Note

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018
Retratat*

ACTIVE
Numerar ~i solduri cu Banca Nationala a Moldovei

4

4,445,613

5,132,310

Conturi curente ~i plasamente la banci

5

2,713,419

2,568,585

Cont Nostro sechestrat

5

226,716

229,238

Titluri de valoare - instrumente de datorie

6

3,177,918

2,708,491

8

3,258

246,379

Credite acordate clientilor

7

3,665 ,002

2,945,972

lmobilizari corporale

9

148,972

129,526

Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente
ale rezultatului global

Drepturi de utilizare aferente activelor primite 1n leasing
operational

11

lmobilizari necorporale

10

66 ,627
64,796

59,578
501

lnvestitii imobiliare
Creante privind impozitul curent

13

Creante privind impozitul amanat

18

17,167

Aile active

12

250,230

316,413

14,779,718

14,347,149

Total active

10,156

DATORII
Depozite de la banci

15

52,074

41,350
11,699,826

Depozite de la clienti

16

11,436,371

Aile Tmprumuturi

14

47,289

34,036

Provizioane pentru alte riscuri i;;i angajamente de creditare

17

140,629

147,627

Datorii privind leasingul operational

11

65,095

Datorii privind impozitul curent

13

6,184

Datorii privind impozitul amanat

18

Aile datorii

19

Total datorii

6,689
326 ,160

132,870

12,073,803

12,062,398

250,001

250,001

10,250

10,250

CAPITALURI PROPRII
20

Actiuni ordinare
Prime de capital
Rezerva din reevaluarea activelor financiare la valoarea
justa prin alte elemente ale rezultatului global

20

Rezerve statutare
20

Aile rezerve
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii
Total datorii ~i capitaluri proprii

589

237,560

25,000

25,000

779 ,699

824 ,158

1,640,376

937,782

2,705,915

2,284,751

14,779,718

14,347,149

* A se vedea Nola 2.5

Bogdan Ple~uvesc
Pre~edinte

1

Notele explicative ~ situa iile financiare fac :arte integranta din aceste situa ii financiare. ,,., _: : , _ /
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B.C. VICTORIABANK S.A.
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
Pentru perioada de gestiune lncheiata la 31 decembrie

fn mii lei

Note

Sold la 1 ianuarie 2018

Actiuni
ordinare

Prime de
caeital

250,001

10,250

Rezerve din
reevaluarea la
valoarea justa
195,976

Rezerve
statutare

Alte
rezerve
Retratat*

Rezultat
reportat
Retratat*

Total
capitaluri
eroerii

25,000

1,039,037

680,273

2,200,537

42,511

42,511

Situatia rezultatului global aferenta perioadei de gestiune
Profit net aferent perioadei de gestiune
Situatia altor elemente ale rezultatului global
Modificarea valorii j uste a activelor financiare prin alte elemente ale
rezultatului global
Transferu l ca~tigului din realizarea titluril or de capital la valoare justa
prin alte elemente ale rezultatului global Tn rezultatul reportat

41,654

Total rezultat global aferent perioadei de gestiune

41 ,584

41,654

70

70
42,581

84,164

Contributii ~i distribuiri ale actionarilor
Dividende achitate
Alocarea rezervelor (retratat*)

{214,878)

21 4,928

50

Total contributii ~i distribuiri ale actionarilor (retratat*)

{214,878)

214,928

50

824,159

937 ,782

2,284,751

317,488

317,488

Sold la 31 decembrie 2018 (retratat*)

250,001

10,250

237,560

25,000

Situatia rezultatului global aferenta perioadei de gestiune
Profit net aferent perioadei de gestiune
Situatia altor elemente ale rezultatului global
Modificarea valorii juste a activelor financia re
prin alte elemente ale rezultatului global

8

103,676

Total rezultat global aferent perioadei de gestiune

103,676

103,676

317,488

421,164

Contributii ~i distribuiri ale actionarilor
Dividende achitate
3.13

(340,647)

340,647

20b
{340,647)
250,001
* Ase vedea Nota 2.5

10,250

589

25,000

t::

.f2

~"""atiile financiare fac parte integranta din aceste situatii financiare.
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{44,460)

44,460

{44,460)

385,107

779,699

1,640,377

2,705,915

B.C. VICTORIABANK S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie
Pentru perioada de gestiune lncheiata la 3 1 decembrie
ln mii lei
Flux de numerar din activitatea de exploatare
Profitul net aferent perioadei de gestiune
Ajustiiri pentru:
Cheltuiala cu uzura ~i amortizarea
Cheltuieli / (Venituri) nete privind deprecierea activelor financiare ~i
angajamentelor conditionale
Cheltuieli / (Venituri ) nete privind deprecierea activelor nefinanciare
Cheltuieli / (reluari ) nete de provizioane
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Venituri/pierderi din reevaluarea valutei straine
Alte ajustari

Note

2019

2018 Retratat*

317,488

42,511

29

63,719

34,447

25
26
17
30
21
21
23

(52,799)
(8,733)
(2,057)
14,087
(593,652)
206,696
11 ,315
270
(43,666)

(59,771)
137,380
138,41 9
20,016
(61 9,997)
248,983
7,448
523

436,227
(258,801)
(692,561)
129,348
12,01 4
(287,654)
159,732
{1,343}
(503,038)

(1,027,338)
(14,940)
227,474
(87,902)
7,227
320,952
(102, 169)

606,747
(223,431)
{24,1 92}
(187,580)

607,896
(250,548)
{15,468}
(384,857)

8

349,024
(1,623,220)
1,584,209

1,683
(1,985,066)
1,701,465

9
9
10

(40,536)
1,035
{18,520}
251,992

14
14

28,891
(15,437)
{30,822}
{17,368}
47,043
4,939,217

{97,954}
{791,730}
5,829,648

30,399
5,016,659

{98,701}
4,939,217

Profitul net ajustat cu e/emente nemonetare
Modificiiri in activele Ji datoriile din exploatare
Modificarea contului in Banca Nationala a Moldovei
Modificarea plasamentelor in banci
Modificarea creditelor acordate clien\ilor
Modificarea altor active
Modificarea depozitelor de la banci
Modificarea depozitelor de la clien\i
Modifi carea altor datorii
Modifi carea provizioanelor

4
5
7
12
15
16
19
17

Dobanzi i ncasate
Dobanzi platite
lmpozit pe profit platit
Numerar net fo/osit in activitatea de exp/oatare
Flux de numerar folosit in activitatea de investifii
Tncasari din vanzarea titlurilor de capital
Achizi\ii de titluri de valoare la cost amortizat
Tncasari din ie~irea titlurilor de valoare la cost amortizat
Achizi\ii de titluri de valoare la valoarea j usta prin alte elemente ale
rezultatului global
Achizitii de imobilizari corporale
Tncasari din ie~irea imobilizarilor corporale
Achizitii de imobilizari necorporale
Numerar net (fo/osit in) din activitatea de investifii
Flux de numerar folosit in activitatea de finanfare
Tncasari brute din imprumuturi de la alte institu\ii financiare
Plati brute din i mprumuturi de la alte institutii financiare
Plati brute din contracte de leasing operational
Numerar net fo/osit in activitatea de finanfare
Cret;tere/ (descret;tere) netii in numerar t;i echivalente de numerar
Numerar t;i echivalente de numerar la 1 ianuarie
Efectu/ f/uctuatiilor cursu/ui de schimb asupra numerarului
Numerar t;i echivalente de numerar la 31 decembrie
* Ase vedea Nota 2.5

(50,041)

(676,696)

(981)
(12,313)
{13,708}
(308,920)

(97,954)

B.C. VICTORIABANK S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie
Pentru perioada de gestiune incheiata la 31 decembrie
1.

INFORMATII GENERALE
B.C. ,,VICTORIABANK" S.A. (in continuare "Banca") a fast fandata la 22 decembrie 1989. Banca a fast reorganizata Tn
banca comerciala pe ac\iuni la 26 august 1991, cu ob\inerea licen\ei Bancii Na\ionale a Moldovei.
La 29 noiembrie 2002, Banca a fast reTnregistrata ca banca comerciala, societate pe ac\iuni de tip deschis, iar ac\iunile
sale au fast Tnregistrate la Bursa de Valeri din Moldova, fiind listate la bursa.
Adresa juridica a Bancii este str. 31 August 1989, nr. 141 , MD-2004, mun. Chi?inau, Republica Moldova.
Banca T?i desfa?oara activitatea atat prin intermediul sediului central al Bancii, situat pe adresa mun. Ch i?inau, str. 31
August 1989, nr. 141, cat ?i prin intermediul a 34 de sucursale ?i 57 de agen\ii (la situatia din 31 decembrie 2019),
situate pe Tntreg teritoriul Republicii Moldova (la 31 decembrie 2018: 34 de filiale ?i 59 de agen\ii).
Numarul angaja\ilor activi ai Bancii la 31 decembrie 2019 a fast de 1,1 43 (la 31 decembrie 2018 a fast de 1,158).
Capitalul social al B.C. ,,VICTORIABANK'' S.A. constituie 250,000,910 lei, Tmpartit Tn 25,000,091 ac\iuni ordinare
nominative de clasa I cu drept de vat la valoarea nominala de 10 lei/ac\iune. Ac\iunile ordinare nominative emise de
Banca (ISIN: MD14VCTB1004) sunt admise spre tranzac\ionare pe pia\a reglementata la Bursa de Valeri a Moldovei
(www.moldse.md).
Structura aqionarilor ?i a grupurilor de persoane care actioneaza concertat, cu de\ineri Tn capitalul social al Bancii
egale sau mai mari decat de\inerea calificata (1 %) ?i beneficiarii efectivi la situa\ia din 31 decembrie 2019:

Benefi ciarii efectivi
ai cotelor substantiale

Detinatorii directi
ai cotelor substantiale
Numele, prenumele/
Denumirea actionarului
1

2
3
4
5

VB INVESTMENT
HOLDING B.V.

Tara de
re?edinta

Numarul
grupului*

Cota,
%

0

72.19

Tarile de
Jos

RM
RM
RM
RM

Turcan Victor
Turcan Valentina
Artemenco Elena
Proidisvet Galina

0
1
1
1

10.76
8.07
4.95
1.58

Numele, prenumele
benefi ciarilor efectivi
proprietari indirec\i:
Banca Transilvania (61.82%),
Banca Europeana pentru
Reconstruc\ie ?i Dezvoltare
(BERO) (38.18%);
beneficiar efectiv nu exista
Turcan Victor
Turcan Valentina
Artemenco Elena
Proidisvet Galina

Tara de
re?edinta
Romania

Marea
Britanie

RM
RM
RM
RM

Structura ac\ionarilor ?i a grupurilor de persoane aflate Tn legatura, cu de\ineri Tn capitalul social al Bancii egale sau
mai mari decat de\inerea calificata (1 %) ?i beneficiarii efectivi la situa\ia din 31 decembrie 2018:

Detinatori i directi
ai cotelor substantiale
Numele, prenumele/
Denumirea actionarului
1

2
3
4
5
6
7
8

Tara de
re?edinta

Benefi ciarii efectivi
ai cotelor substantiale

Numarul
grupului*

Cota,
%

VB INVESTMENT
HOLDING B.V.

Tarile de
Jos

0

72.19

Turcan Victor
Turcan Valentina
"Notabil" SRL
Artemenco Elena
Proidisvet Galina
Rotari Natalia
Postolache Francesca

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

1
1
1
1
1
1
1

10.45
2.47
2.36
4.94
4.04
0.45
0.34

Numele, prenumele
benefi ciarilor efectivi
proprietari indirec\i:
Banca Transilvania (61.82%),
Banca Europeana pentru
Reconstruc\ie ?i Dezvoltare
(BERO) (38.18%);
beneficiar efectiv nu exista
Turcan Victor
Turcan Valentina
Turcan Valentina
Artemenco Elena
Proidisvet Galina
Rotari Natalia
Postolache Francesca

Tara de
re~edinta

Romania

RM

Consiliul de Administra\ie al B.C. "VICTORIABANK" S.A. ac\ioneaza pe baza informa\iilor complete, cu buna credin\a
?i Tn interesul ac\ionarilor, Tndepline?te rolul de supraveghere ?i monitorizare a procesului decizional de conducere ?i
este responsabil de adoptarea strategiei de dezvoltare, a politicilor de control al riscurilor, a planurilor de afaceri ?i
monitorizeaza Tndeplinirea acestora.
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B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
1.

INFORMATII GENERALE (CONTINUARE)
Consiliul de Administratie al B.C. "VICTORIABANK" S.A. reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre Adunarile
Generale ale Actionarilor, fiind responsabil de activitatea 9i de soliditatea financiara a Bancii per ansamblu.
Conform Statutului Bancii, Consiliul de Administratie este campus din 7 membri numiti de Adunarea Generala a
actionarilor.
La 31 decembrie 2019, componenta Consiliului de Administratie al Bancii in exercitiu, aleasa la Adunarea Generala
extraordinara a aqionarilor B.C."Victoriabank" S.A. din 24 mai 2019, este din 6 membri:
Victor TURCAN, Pre9edintele Consiliului de Administratie
Thomas GRASSE, Vicepre 9edintele Consiliului de Administratie
Tiberiu MOISA, Membru al Consiliului de Administratie
Peter FRANKLIN, Membru al Consiliului de Administratie
Igor SPOIALA, Membru al Consiliului de Administratie
Mehmet Murat SABAZ, Membru al Consiliului de Administratie.
Membrul al Consiliului de Administratie, Maris Macinskis, ales in cadrul Adunarii Generale extraordinare a actionarilor
B.C."Victoriabank" S.A. din 24 mai 2019, i~i va exercita functia dupa confirmarea de catre BNM .

2.

BAZELE fNTOCMIRII
2.1

Declara\je de conformitate

Aceste situatii financiare au fast intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
("IFRS"). Aceste situatii financiare au fast autorizate pentru emitere de catre Consiliul de Administratie al Bancii in data
de 12 iunie 2020.
Acesta este primul set de situatii financiare anuale al Bancii in care a fast aplicat IFRS 16 Contracte de leasing.
Modificarile aferente politicilor contabile semnificative sunt descrise in Nata 3 I.

2.2

Bazele evaluarii

Situatiile financiare au fast intocmite in baza costului istoric sau a costului amortizat, cu exceptia instrumentelor
financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global ~i garantiile reposedate care sunt evaluate la cea mai mica
valoare dintre valoarea contabila 9i valoarea justa minus costurile de vanzare.

2.3

Moneda func\ionala ~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 moldovene9ti ("MDL"), care este
moneda functionala 9i de prezentare a Bancii, rotunjite la 1,000 unitati, cu excep\ia situa\iilor in care este indicat in
mod specific altfel.

2.4

Utilizarea estimarilor ~i judecatilor semnificative

Tn pregatirea situatiilor financiare, conducerea Bancii aplica judecati, estimari 9i ipoteze care afecteaza sumele
raportate ale activelor, datoriilor, veniturilor 9i cheltuielilor. Rezultatele actuale pot fi diferite de aceste estimari.
Estimarile 9i ra\ionamentele sunt evaluate continuu 9i sunt bazate pe experienta istorica 9i pe alti factori, inclusiv
a9teptarile privind evenimentele viitoare, considerate a fi rezonabile in circumstantele date. Revizuirile estimarilor
cantabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita 9i afecteaza doar aceasta perioada sau in
perioada revizuirii cat 9i in perioadele viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta cat 9i perioadele viitoare.

2.5

Reclasificari ~i retratari

Tn vederea corespunderii metodei de prezentare la 31 decembrie 2019, Banca a reclasificat urmatoarele elemente ale
situatiei pozi\iei financiare, situatiei profitului sau pierderii 9i altar elemente ale rezultatului global, situatiei fluxu rilor de
trezoreri e 9i situatiei mi 9carilor capitalurilor proprii pentru perioada de gestiune incheiata la 31 decembrie 2018 dupa
cum este prezentat mai jos.
La fel , dupa cum este descris in Nata 5 9i in Nata 17, Banca este subiect al unui litigiu care a rezultat in blocarea unei
sume pe contul corespondent al Bancii deschis la Bank of New York Mellon. La 31 decembrie 2018, Banca,
considerand aspectele ce tin de indisponibilitatea 9i recuperabilitatea sumei blocate a inregistrat reduceri pentru
pierderi a9teptate din depreciere aferente sumei blocate in contul corespondent, conform prevederilor__.1.1-tt::,-1,1....
lnstrumente financiare . La 31 decembrie 2019 a reanalizat informa\iile, faptele 9i circumstantele afere~ :dBl!llL1-ltlC~ ,
cauza 9i a decis ca aplicarea prevederilor IAS 37 Provizioane datorii contingente ~i active contingente
prezentare mai relevanta a situatiei pozi\iei 9i a performantei financiare. Tn consecinta, Banca a d
situatiile financiare la 31 decembrie 2018 dupa cum urmeaza:

J

Retratarea efectuata nu are niciun impact asupra sumelor raportate anterior in situatiile financiare p
gestiune incheiata la 31 decembrie 2017.
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B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
2.

BAZELE iNTOCMIRII {CONTINUARE)

2.5

Reclasificari ~i retratari {continuare)

a. Situafia pozifiei financiare

La 31 decembrie 2018

Raportat
anterior

Cont Nostro sechestrat

90,819

138,419

229,238

14,208,731

138,419

14,347,149

138,41 9

147,627

11,923,979

138,419

12,062,398

685,741

138,419

824,158

Rezultat reportat

1,076,200

{138,41 9}

Total capitaluri proprii

2,284,751

Total active
Provizioane pentru alte riscuri ~i angajamente de
creditare

9,209
142,078

Alte datorii
Total datorii

Alte rezerve

Total datorii l?i capitaluri proprii

Reclasificari

Retratatari

{9,209}

Reclasificat/
Retratat

132,870

937,782
2,284,751

14,208,731

138,419

14,347,149

b. Situafia profitu/ui sau pierderii !ji a/tor e/emente ale rezu/tatu/ui global

Pentru a fi in concordanta cu metoda de prezentare la 31 decembrie 2019, Banca a reclasificat urmatoarele elemente
din situatia profitului sau pierderii ~i altor elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2018:
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018
(Cheltuieli)/ venituri nete privind deprecierea
activelor ~i angajamentelor conditionale
(Cheltuieli)/ venituri nete privind deprecierea
activelor financiare
(Cheltuieli)/ venituri nete privind deprecierea
activelor nefinanciare

Raportat
anterior

Reclasificari

(216,028)

216,028
(78,648)

Retratatari

Reclasificat/
Retratat

138,419

59,771

(137,380)

(Cheltuieli) / reluari nete de provizioane

(137,380)
{138,41 9}

Profitul net aferent perioadei de gestiune

42,511

{138,419}
42,511

c. Situafia fluxuri/or de trezorerie

Pentru a fi i n concordanta cu metoda de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie la 31 decembri e 2019, Banca a
reclasificat elementele din situatia fluxurilor de trezorerie la 31 decembri e 2018.
Tn plus, conducerea Bancii a evaluat componentele numerarului ~i echivalentelor de numerar prezentate Tn situatia
fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018 ~i Nota 18 din situatiile financiare pentru perioada de gestiune Tncheiata
la 31 decembrie 2018. Reevaluarea efectuata a avut un impact asupra sumei ,,numerar ~i echivalente de numerar la
31 decembrie" raportate la 31 decembrie 2018. Ase vedea mai jos:
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B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
2.

BAZELE iNTOCMIRII (CONTINUARE)
2.5

Reclasificiiri

,i

retratiiri (continuare)

c.1. impactul asupra Notei 18 din situafiile financiare pentru anul financiar finisat la 31 decembrie 2018:

Raportat

in mii lei

anterior

Numerar in casierie 9i alte valori
Solduri la BNM

1,042,253

Conturi curente in alte banci

2,476,381

407,355

Certificate emise de BNM

997,711

Titluri de stat, maturitatea mai mica de 3 luni

469,187

Titluri de stat, maturitatea initiala mai mica de 3 luni

Retratatiiri

Retratat
1,042,253

3,358

410,713
2,476,381
997,711

(469,187)
12,159

12,159

(453,670)

4,939,217

Numerar §i echivalente de numerar in situatia fluxurilor de
5,392,887

trezorerie

c.2. impactul asupra situafiei fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar fncheiat la 31 decembrie 2018:
Raportat
anterior

Retratatiiri

Retratat

5,392,887

(453,670)

4,939,217

Raportat
anterior

Retratatiiri

Retratat

685,740

138,419

824,159

Rezultat reportat

1,076,200

(138,419)

Total capitaluri proprii

2,284,751

La 31 decembrie 2018
Numerar 9i echivalente de numerar la 31 decembrie
d. Situafia modificarilor capitalurilor proprii

La 31 decembrie 2018
Alte rezerve

Ase vedea Nota 20 (b) aferenta detaliilor legate de "Alte rezerve".
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937,782

2,284,751

B.C. VICTORIABANK 5.A.
Note explicative la situatiile fin anciare
3.

POLITIC! CONTABILE SEMNIFICATIVE
I.

lmplementarea standardelor ,i interpretarilor noi sau revizuite

Urmatoarele standarde 9i interpretari noi sunt aplicabile din 1 ianuarie 2019.
IFRS16 Contracte de leasing

Banca a adoptat pentru prima data prevederile IFRS 16 "Contracte de leasing" la 1 ianuarie 2019.
La prima recunoai;;tere Banca a inregistrat imediat un impact in Situatia pozitiei financiare (a se vedea Nota 11 ).
IFRS 16 prezinta principiile pentru recunoa 9terea, evaluarea, prezentarea 9i descrierea contractelor de leasing. Toate
contractele de leasing prevad ca clientul obtine dreptul de a utiliza un activ la inceputul contractului i;;i, daca platile de
leasing sunt efectuate pe durata contractului, el obtine ~i finantarea. Prin urmare, IFRS 16 elimina clasificarea
contractelor de leasing ca fiind fie leasing operational, tie leasing financiar, ai;;a cum este cerut de IAS 17 i;;i introduce
in schimb un model de contabilitate unic. Locatarul trebuie sa recunoasca: (a) activele i;;i pasivele pentru toate
contractele de leasing, cu exceptia cazului in care termenul de inchiriere este mai mic de 12 luni sau daca activul
prevazut in contractul de leasing are o valoare scazuta; i;;i (b) cheltuieli cu dobanzile aferente datoriei din contractele
de leasing separat de deprecierea calculata pentru activul aferent dreptului de utilizare. IFRS 16 indeplineste
substantial cerintele contabile ale locatorului din IAS 17. in consecinta, un locator continua sa-si clasifice contractele
de leasi~g ca le~sing operational sau leasing financiar i;;i sa contabili~eze aceste doua tipuri de ieasing in mod diferit.
in conformitate cu prevederile IFRS 16 i;;i Politicile contabile Banca aplica prevederile prezentului standard pentru toate
contractele de leasing, inclusiv contractele de leasing pentru active aferente dreptului de utilizare din cadrul unui
subcontract de leasing. La data inceperii derularii contractului de leasing, Banca in calitate de locatar recunoai;;te un
activ aferent dreptului de utilizare i;;i o datorie care decurge din contractul de leasing.
Exceptie de la prevederile prezentului standard pot ti contractele pe termen scurt, de pana la 12 luni sau pentru
contractele cu o valoare sub cinci mii de euro sau a echivalentului de cinci mii de euro la data recunoi;;terii.
Datoria care decurge din contractul de leasing este evaluata initial la valoarea actualizata a platilor de leasing platite
pe durata contractului , actualizata la rata implicita din contractul de leasing. Banca utilizeaza ca rata de actualizare rata
medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor plasata pe site-ul Victoribank pentru luna precedenta.
Evaluarea ulterioara a activului se efectueaza conform modelului bazat pe costuri prevazut in IFRS 16.
Evaluarea ulterioara a datoriei care decurge din contractul de leasing are loc prin: cre 9terea valorii contabile cu dobanda
calculata, reducerea prin efectuarea platilor ~i reevaluarea valorii contabile ca urmare a modificarii contractului.
Alte standarde sunt la tel aplicate din 1 ianuarie 2019, dar acestea nu au un efect semnificativ asupra acestor situatii
financiare.

II.

Politici cantabile

3.1

Tranzac\ii in valuta straina

Tranzactiile exprimate in valuta straina sunt convertite in moneda functionala la cursurile de schimb in vigoare la data
tranzactiilor. Diferentele de curs valutar rezultate din astfel de tranzactii denominate in valuta sunt reflectate in situatia
protitului sau pierderii la data tranzactiei.
Activele i;;i datoriile monetare denominate in valuta straina la data situatiei pozitiei financiare sunt convertite in moneda
functionala la cursul de schimb valabil la acea data.
Veniturile i;;i pierderile in valuta straina provenite din reevaluarea activelor i;;i datoriilor monetare in valuta straina se
reflecta in situatia profitului sau pierderii, cu exceptia instrumentelor de capital evaluate la valoarea justa prin alte
elemente ale rezultatului global.
Elementele nemonetare denominate intr-o alta valuta care sunt contabilizate la cost istoric sunt convertite in moneda
functionala utilizand ratele de schimb de la data tranzactiei initiale. Elementele nemonetare denominate in valuta,
masurate la valoarea justa, sunt convertite in moneda functionala utilizand ratele de schimb de la data determinarii
valorii juste.
Ratele de schimb ale principalelor valute de la sfari;;it de an i;;i cele medii au fost:
20 19

2018

USD

EUR

Media perioadei

17.5750

19.6741

Sfari;;itul perioadei de gestiune

17.2093

19.2605
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3.

POLITIC! CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)
3.2

Activele §i datoriile financiare

Banca a adoptat IFRS 9 "lnstrumente financiare" de la data de tranzitie 1 ianuarie 2018.

(i)

Recunoa§terea §i evaluarea inifiala

Banca recunoai;;te initial creditele acordate clientilor i;,i depozitele de la clienti la data cand ele sunt originate. Toate
celelelte active si datorii financiare sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, care este data cand Banca devine
parte la prevederile contractuale ale instrumentului.
,
,
Un activ sau o datorie financiare care nu este evaluata la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii, este evaluat
initial la valoarea justa plus costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei sau emiterii.

(ii)

C/asificare

La recunoai;;terea initiala, activele financiare sunt clasificate ca evaluate:
la cost amortizat,
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI)
valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii (FVTPL).
Un activ financiar este evaluat la cost amortizat daca acesta intrunei;;te ambele din urmatoarele conditii i;,i nu este
desemnat la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii:
Activul este detinut in cadrul unui model de business al carui obiectiv este detinerea activului pentru a colecta
fluxuri contractuale; i;,i
termenii contractuali ai activului financiar, la date specifice, dau nai;;tere la fluxuri de numerar care sunt doar
principal i;,i dobanda ("SPPI").
Un instrument de datorie este evaluat la FVOCI doar daca acesta intrunei;;te ambele din urmatoarele conditii i;,i nu este
desemnat la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii:
Activul este detinut in cadrul unui model de business al carui obiectiv este atins atat prin colectarea fluxurilor
contractuale, cat i;,i prin vanzarea activului financiar; i;,i
termenii contractuali ai activului financiar, la date specifice, dau nai;;tere la fluxuri de numerar care sunt doar
principal i;,i dobanda ("SPPI").
La recunoai;;terea initiala a unui instrument de capital care nu este detinut pentru tranzaqionare, Banca poate irevocabil
sa aleaga sa prezinte schimbarile ulterioare de valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global (OCI). Aceasta
alegere este facuta pe baza individual, pentru fiecare instrument.
Toate celelalte active fi nanciare sunt clasificate ca evaluate la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderi i
(FVTPL).

(iii)

Eva/uarea modelului de afaceri

Banca evalueaza obiectivele modelului de afaceri in care este detinut un activ financiar la nivel de portofoliu, deoarece
aceasta reflecta eel mai bine modul in care este gestionata afacerea i;,i in care informatia este prezentata la conducere.
lnformatia considerata include:
Politicile i;,i obiectivele stabilite pentru portofoliu i;,i aplicarea acestor politici in practica, in particular, daca strategia
conducerii este focusata pe cai;,tigarea veniturilor din dobanzi contractuale, mentinerea unui anumit profil al riscului
ratei dobanzii, corelarea maturitatilor activelor i;,i datoriilor financiare care finanteaza aceste active sau realizarea
fluxurilor de numerar din vanzarea activelor;
cum performanta portofoliului este evaluata i;,i raportata catre conducerea Bancii;
riscurile care afecteaza performanta modelului de afaceri (i;,i a activelor financiare de\inute in cadrul acelui model
de afaceri) i;,i strategia privind modul de gestiune a acestor riscuri;
cum sunt recompensa\i managerii (e.g. daca recompensa este bazata pe valoarea justa a activelor sau pe
colectarea fluxurilor contractuale); i;,i
frecventa, volumul i;,i momentul vanzarii in perioadele anterioare, motivele pentru astfel de van - ~
privind vanzarile viitoare. Totui;,i , informatia privind vanzarile nu este analizata izolat, dar ca p
generale despre cum obiectivele stabilite de Banca pentru gestiunea activelor financiare su
· "·
realizate fluxurile de numerar.

~~<-t1v·"~"',1";"l;:;~~r.,

Banca nu are active clasificate la FVTPL.
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Note explicative la situatiile financiare
3.

POLITIC! CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)
II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Activele §i datoriile financiare (continuare)

Evaluarea daca fluxurile de numerar reprezinta doar pla\i de principal ~i dobanda (SPPI)
Pentru scopul acestei evaluari, "principalul" este definit ca valoarea justa a unui activ financiar la recunoa 9terea ini\iala.
"Dobanda" este definita ca recompensa pentru valoarea Tn timp a banilor 9i pentru riscul de credit asociat cu principalul
de plata Tn decursul unei perioade de timp 9i pentru alte riscuri 9i costuri aferente creditarii (e.g. riscul de lichiditate 9i
costuri administrative), la fel ca marja de profit.
Tn evaluarea daca fluxurile contractuale sunt doar SPPI, Banca considera prevederile contractuale ale instrumentului.
Aceasta include stabilirea daca activul contine vreun termen contractual care ar putea schimba momentul sau suma
fluxulu i contractual , astfel ca aceasta conditie sa nu mai fie Tndeplinita. Tn aceasta evaluare Banca considera:
evenimente contingente care ar schimba suma sau momentul fluxurilor de numerar;
clauze de extensie sau de plata Tn avans;
clauze care limiteaza dreptul Bancii la fluxurile de numerar aferente anumitor active; 9i
caracteristici care ar modifica considerarea valorii Tn timp a banilor (e.g. resetarea periodica a ratei dobanzii);
creditele acordate angajatilor Bancii sau angaja\ilor unor clienti corporativi mari;
clauze pentru credite sindicalizate etc.
Pe baza analizelor efectuate, Banca a concluzionat ca Tntreg portofoliul de credite 9i avansuri, precum 9i portofoliile de
titluri de datorie Tntrunesc criteriile SPPI.

(iv)

Derecunoa§terea

Banca derecunoa 9te un activ financiar atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din acel activ financiar expira
sau atunci cand Banca a transferat drepturile de a primi fluxurile de numerar contractuale aferente acelui activ financiar
Tntr-o tranzactie Tn care a transferat Tn mod semnificativ toate riscurile 9i beneficiile dreptului de proprietate. Orice drept
Tn activele financiare transferate care este retinut de Banca sau creat pentru Banca este recunoscut ca un activ sau
datorie separata.
La derecunoa9terea unui activ financiar, diferenta Tntre valoarea contabila a activului (sau valoarea contabila alocata
paf'tii din activul transferat) 9i suma dintre (i) total Tncasari (inclusiv orice nou activ primit mai putin orice datorie noua
asumata 9i (ii) orice beneficii sau pierderi care ar fi fost recunoscute Tn situatia rezultatului global este recunoscuta Tn
rezultatul perioadei de gestiune. Banca derecunoa 9te o datorie financiara atunci cand obligatiile contractuale stabilite
sunt anulate sau au expirat.
Banca intra Tntr-o tranzactie prin care transfera active recunoscute Tn situatia pozi\iei financiare, dar retine, fie toate
riscurile 9i beneficiile asociate activelor transferate, fie o parte a acestora. In astfel de cazuri activele transferate nu
sunt derecunoscute.
Transferurile de active cu retinerea tuturor sau a celor mai semnificative riscuri 9i beneficii sunt, de exemplu,
Tmprumuturi de titluri de valoare sau tranzactiile de vanzare cu clauza de rascumparare.
Atunci cand activele sunt vandute catre o terta parte cu o rata totala de rentabilitate swap pe activele transferate,
tranzactia se contabilizeaza ca o tranzactie financiara securizata, similara tranzactiilor de vanzare cu clauza de
rascumparare, deoarece Banca pastreaza 'toate sau substantial toate riscurile 9i beneficiile dreptului de proprietate
asupra acestor active.
Tn transferurile Tn care Banca nu pastreaza 9i nu transfera substantial toate riscurile 9i beneficiile dreptului de proprietate
asupra unui activ financiar 9i pastreaza controlul asupra activului, Banca recunoa 9te Tn continuare activul Tn masura Tn
care ramane implicata, gradul de implicare fiind determinat de gradul Tn care sunt expuse la schimbarea de valoare a
activului transferat.

(v)

Compensarea instrumente/or financiare

Activele 9i datoriile financiare sunt compensate 9i suma neta este raportata Tn situatia pozi\iei financiare cand exista
un drept legal aplicabil de a compensa sumele recunoscute 9i exista inten\ia de a deconta pe baza neta sau de a
realiza activul 9i de a deconta datoria simultan.
Veniturile 9i cheltuielile sunt prezentate pe baza neta doar atunci cand este permis in mod specific d
ca 9tigurile 9i pierderile dintr-un grup de tranzactii similare cum ar ti activitatea de tranzactionare. ~<:-

,3
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POLITIC! CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)
II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Activele §i datori ile fi nanciare (continuare)

(vi)

Modificari ale instrumentelor financiare

Daca termenele unui activ financiar sunt modificate, Banca evalueaza daca fluxurile de numerar sunt substantial
diferite.
Daca conditiile contractuale sunt modificate in mod substantial din cauza renegocierii comerciale, atat la cererea
clientului, cat si la initiativa Bancii, activul financiar existent este anulat si ulterior este recunoscut activul financiar
modificat, respectivul 'activ financiar modificat fiind considerat un activ "nou". Tn conformitate cu IFRS 9, un activ
financiar este considerat depreciat atunci cand a avut loc unul sau mai multe evenimente 9i care au un impact
semnificativ asupra fluxurilor de numerar viitoare preconizate ale activului financiar respectiv. Pe parcursul anilor 2018
9i 2019, Banca nu a avut modificari ale activelor financiare care sa rezulte in derecunoa9terea instrumentului original.
Daca o modificare a unui activ financiar evaluat la cost amortizat sau FVOCI nu rezulta in derecunoa9terea activului
financiar, atunci Banca recalculeaza mai intai valorea bruta a activului financiar utilizand rata efectiva initiala a dobanzii
9i recunoa 9te ajustarea ce rezulta ca un ca 9tig sau pierdere din modificare in situatia profitului sau pierderii. Pentru
instrumentele cu rata flotanta, rata efectiva initiala utilizata la calculul ca 9tigului sau pierderii din modificare este ajustata
ca sa reflecte rata curenta la data modificarii. Orice cost sau comision suportat sau primit, ajusteaza valoarea bruta a
activului modificat 9i se amortizeaza pe perioada ramasa a activului financiar modificat.
Daca o astfel de modificare este efectuata din cauza dificultatilor financiare ale debitoru~ui, atunci ca 9tigul sau pierderea
din modificare este prezentata i n cheltuielile privind deprecierea activelor financiare. In celelale cazuri, aceasta este
prezentata in venituri din dobanzi calculate unitlizand metoda dobanzii efective. Ca 9tigurile sau pierderile din
modificarea activelor financiare pentru perioadele de gestiune incheiate la 31 decembrie 2019 9i 2018 nu au fost
semnificative.

(vii)

Evaluarea la va/oarea justa

Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi primit ca urmare a vanzarii unui activ sau pretul care ar ti platit pentru a
transfera o datorie printr-o tranzactie normala intre participantH de pe piata la data evaluarii, in principal, sau, in lipsa
acesteia, pe piata cea mai avantajoasa la care Banca are acces la acea data. Valoarea justa a unei datorii reflecta
riscul de neexecutare a acesteia.
Atunci cand exista informatii disponibile, Banca mascara valoarea justa a unui instrument, utilizand pretul cotat pe o
piata activa pentru acest instrument. 0 piata este considerata activa in cazul in care tranzactiile pentru un activ sau o
datorie au loc cu o frecventa 9i un volum suficient pentru a furniza informatii de stabilire a preturilor pe o baza continua.
Tn cazul in care nu exista un pret cotat pe o piata activa, atunci Banca folose 9te tehnici de evaluare ce maximizeaza
utilizarea valorilor observabile relevante 9i minimizeaza utilizarea valorilor neobservabile.
Tehnica de evaluare aleasa incorporeaza toti factorii pe care participantii de pe piata i-ar lua in considerare in stabilirea
pretului unei tranzactii.
Cea mai buna dovada de valoare justa a unui instrument financiar la recunoasterea initiala este in mod normal pretul
de tranzactionare - valoarea justa a unei contraprestatii acordate sau primit~. Tn caz~I in care Banca stabile 9te ~a
valoarea justa la recunoa 9terea initiala difera fata de pretul tranzactiei, iar valoarea justa nu este evidentiata nici de un
pret cotat pe o piata activa pentru un activ sau o datorie identica, nici pe baza unei tehnici de evaluare care utilizeaza
doar date de pe pietele observabile, atunci instrumentul financiar este evaluat initial la valoarea justa, ajustata pentru
a amana diferenta dintre valoarea justa la recunoa 9terea initiala 9i pretul tranzactiei.
Ulterior, aceasta diferenta este recunoscuta in situatia profitului sau pierderii pe o baza adecvata pe durata de viata a
unui instrument, dar nu mai tarziu decat atunci cand evaluarea este sustinuta in intregime de valori de piata observabile
sau cand tranzactia este inchisa.
Banca recunoa9te transferurile dintre nivelurile ierarhice ale valorii juste la sfa~itul perioadei de raportare in care au
loc sch imbarile.

(viii)

Deprecierea active/or financiare

Banca recunoa9te deprecierea pentru pierderile a9teptate din riscul de credit pentru urmatoarele instrumente financiare
care nu sunt evaluate la FVTPL:
Active financiare care sunt instrumente de datorie;
Contracte de garantie financiara;
Angajamente de creditare.
Nu sunt recunoscute pierderi din depreciere pentru titlurile de capital.
Deprecierea conform IFRS 9 are la baza pierderile a9teptate 9i presupune o recunoa 9tere
a9teptate in viitor.
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POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)
II.

Politici contabile (continuare)

3.2

Activele § i datoriile financiare (continuare)

(viii)

Deprecierea active/or financiare (continuare)

Tn calculul pierderilor a9teptate se utilizeaza, la data de raportare, rata dobanzii efective stabilita la recunoa 9terea
ini\iala sau o aproximare a acesteia. Daca un activ financiar are o rata a dobanzii variabila, pierderile a9teptate din
riscul de credit trebuie determinate utilizand rata dobanzii efective curenta.
Pentru activele financiare achizi\ionate sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit, pierderile a9teptate din
riscul de credit trebuie determinat utilizand rata dobanzii efective ajustata la riscul de credit stabilita la recunoa 9terea
ini\iala.
Dovada ca un activ financiar este depreciat ca urmare a riscului de credit include date observabile cu privire la
urmatoarele evenimente:
dificultatea financiara semnificativa a emitentului sau a debitorului;
o i ncalcare a contractului , cum ar fi o nerespectare a obliga\iilor sau o restan\a;
creditorul , din motive economice sau contractuale legate de dificulta\ile financiare in care se afla debitorul, ii acorda
debitorului o concesie pe care altfel creditorul nu ar luat-o in considerare;
devine probabil ca debitorul va intra in faliment sau intr-o alta forma de reorganizare financiara;
dispari\ia unei pie\e active pentru acel activ financiar din cauza dificulta\ilor financiare; sau
achizi\ionarea sau emisiunea unui activ financiar cu o reducere semnificativa ce reflecta pierderile suportate din
riscul de credit.
Un activ financiar incadrat in categoria activelor financiare depreciate la recunoa 9terea ini\iala va fi men\inut in aceasta
categori e pana la data derecunoa 9terii.
Banca estimeaza pierderile a9teptate din rise de credit ("ECL") asociate cu instrumentele sale de datorie masurate la
cost amortizat 9i la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global 9i din expunerea din angajamente de credit
9i contracte de garan\ie financiara. Banca recunoa 9te o pierdere din depreciere pentru aceste pierderi la fiecare data
de raportare. Masurarea pierderilor a9teptate din riscul de credit reflecta:
o valoare obiectiva 9i masurata printr-o probabilitate ponderata a unei game de rezultate posibile;
valoarea in timp a banilor; ~i
informa\ii despre evenimente trecute, condi\ii curente 9i previziuni ale condi\iilor economice viitoare, rezonabile 9i
justificabile, care sunt disponibile fara un cost 9i efort nerezonabil la data de raportare.
IFRS 9 prezinta un model de depreciere "in trei stadii", bazat pe modificarile calita\ii creditului de la recunoa 9terea
ini\iala, dupa cum rezuma mai jos:
un instrument financiar care nu este depreciat la recunoa 9terea ini\iala este clasificat in "Stadiul 1" 9i are riscul sau
de credit monitorizat in mod regulat de catre Banca;
in cazul in care se constata o cre 9tere semnificativa a riscului de credit ("SICR") de la recunoa 9terea ini\iala,
instrumentul financiar este mutat in "Stadiul 2", dar nu este inca considerat ca fiind depreciat;
daca instrumentul financiar este depreciat, instrumentul financiar este transferat apoi la "Stadiul 3";
instrumentele financiare din Stadiul 1 au valoarea ECL masurata la o valoare egala cu portiunea pierderilor de
credit a9teptate pe durata vie\ii, care rezulta din evenimentele de neplata posibile in urmatoarele 12 luni.
lnstrumentele in Stadiile 2 sau 3 au valoarea ECL calculata pe baza pierderilor de credit a9teptate pe intreaga
durata de via\a;
un concept omniprezent i n masurarea ECL in conformitate cu IFRS 9 este ca ar trebui sa se ia in considerare
informa\ii cu privire la viitor;

Deprecierile ECL sunt prezentate in situa\ia pozi\iei financiare dupa cum urmeaza:
activele financiare evaluate la cost amortizat ca o reducere din valoarea bruta a acestor activ
angajamente de creditare 9i garan\ii financiare, in general, ca un provizion;

~; •

~~-s

cand un instrument financiar include atat o componenta trasa, cat 9i netrasa 9i Banca nu poate ,ect
separat pentru angajamentul de creditare, Banca prezinta o depreciere combinata pentru ambele componente.

15

B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
3.

POLITIC! CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)
II.

Politici cantabile (continuare)
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3.2

(viii)

Deprecierea active/or financiare (continuare)

Prezentarea pierderilor din depreciere in situatia pozitiei financiare (continuare)

Suma combinata este prezentata ca deducere din suma bruta a componentei trase. Orice suma care depa9e9te
suma bruta a componentei trase este prezentata ca provizion; 9i
pentru instrumentele de datorie evaluate la FVOCI nu este recunoscuta o depreciere in situa\ia pozi\iei financiare,
deoarece valoarea contabila a acestor active este valoarea justa. Totu 9i, reducerile pentru pierderi a9teptate din
depreciere este recunoscuta in rezerva de reevaluarea activelor financiare la valoarea justa prin alte elemente ale
rezultatului global..
Derecunoa§terea activelor

Tn baza unei analize, Banca poate decide derecunoa 9terea unui activ depreciat, prin eviden\ierea lui in afara bilan\ului.
Aceste active vor face i n continuare obiectul procedurilor de recuperare. Banca considera un activ financiar se afla in
situa\ia de derecunoa 9tere 9i TI caseaza atunci cand nu mai exista a9teptari rezonabile privind recuperarea lui integrala
sau partiala.
Banca deruleaza periodic analiza activelor financiare care urmeaza sa fie supuse derecunoa 9terii :
a)

pentru activele care au depa9it orizontul de recuperare a9teptat. Se stabilesc urmatoarele nivele pentru
orizontul de recuperare:
pentru creditele negarantate, maxim 2 ani;
pentru creditele garantate, maxim 7 ani.
Orizontul de recuperare se calculeaza de la data inregistrarii expunerii in categoria de ne-performant.
Banca nu este obligata ca, la atingerea acestor praguri, sa procedeze la inregistrarea in afara bilantului a expunerilor
- aceste credite vor face obiectul unor analize suplimentare prin care sa se estimeze 9ansele de recuperare in perioada
urmatoare.
b)
c)

d)
e)
f)

pentru activele care au avut gajuri, 9i dintr-un motiv anume, la momentul actual, nu mai au gajuri;
pentru creditele care au gajuri, insa la momentul actual se apreciaza ca nu exista 9anse de recuperare
rezonabile (surse incerte, costisitoare, care nu justifica efortul Bancii in compara\ie cu valoarea a9teptata a
recuperarilor). Tn aceasta categorie intra 9i expunerile pentru care reducerea expunerii se bazeaza integral
pe valorificarea gajurilor, 9i, pe fondul unui grad de acoperire redus, exista posibilitatea ca cheltuielile
procedurale sa poata absorbi o parte semnificativa a sumelor rezultate din valorificarea garan\iilor;
pentru activele pentru care Banca a incetat procedurile de recuperare sau acestea s-au prescris sau cele
pentru care printr-o decizie judiciara nu mai sunt datorate de debitor;
procedura de faliment a debitorului a fost inchisa, iar expunerea Bancii nu a fost acoperita integral;
expunerea a fost transferata partial catre o alta entitate (terta parte ), iar expunerea ramasa nu are 9anse de
recuperare .

Tn mod obligatoriu, i nainte de a efectua scoaterea in afara bilan\ului, Banca se asigura ca activul financiar ecto..iff11:m.....i
acoperit prin reduceri pentru pierderi a9teptate din depreciere. Prin urmare, sumele colectate ulterior d" r,
expunerii vor ti direct recunoscute ca 9i venituri in situa\ia profitului sau pierderii a Bancii. Totw;;i, d ~ co
afara bilan\ului eviden\a, Banca nu are a9teptari rezonabile de recuperarea a activului financiar.

f

Y)

3.3

Venituri si cheltuieli din dobanzi

situa\ia profitului sau pierderii, utilizand metoda ratei dobanzii efective.

".s

Metoda ratei dobanzii efective este o metoda de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al : C/
tei:..faa10J1tr
financiare 9i de alocare a veniturilor din dobanzi sau a cheltuielilor cu dobanda de-a lungul perioadei relevante.
Rata dobanzii efective este rata care actualizeaza exact platile sau incasarile viitoare de numerar previzionate de-a
lungul duratei de viata estimate a instrumentului financiar sau, cand este cazul , o perioada mai scurta la valoarea
contabila neta a activului financiar sau a datoriei financiare. Cand calculeaza rata dobanzii efective, Banca estimeaza
fluxurile de numerar luand in considerare toti termenii contractuali ai instrumentului financiar, fara a lua insa in calcul
pierderile a9teptate din riscul de credit.
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3.3. Venituri ~i cheltuieli din dobanzi (conti nuare)
Calculul include toate comisioanele platite sau incasate intre par-tile contractului care sunt parte integranta a ratei
dobanzii efective, a costurilor de tranzac\ionare sau a altar prime sau reduceri.
Pentru activele financiare care au devenit depreciate ulterior recunoa 9terii ini\iale, veniturile din dobanzi sunt calculate
prin aplicarea ratei dobanzii efective la valoarea costului amortizat al activului financiar. Daca activul nu mai este
depreciat, atunci calculul veniturilor din dobanzi revine la baza bruta.

3.4

Venituri din onorarii ~i comisioane

Banca ob\ine venituri din comisioane dintr-o gama larga de servicii prestate catre clienti. Comisioanele sunt
recunoscute, in general, pe baza contabilita\ii de angajament cand serviciul a fast fumizat. Comisioanele aferente
angajamentelor de creditare, care este probabil sa fie trase, sunt deferate (impreuna cu costurile directe aferente) 9i
recunoscute ca o ajustare a ratei dobanzii efective a creditului.
Comisioanele provenite din negocierea sau participarea la negocierea cu un tert- cum ar ti o in\elegere privind achizi\ia
de actiuni sau alte titluri de valoare sau achizitia sau vanzarea de activitati comerciale - sunt recunoscute la finalizarea
tranzactiei aferente. Comisioanele pentru consultanta privind portofoliul ~i alta consultanta de management 9i pentru
servicii sunt recunoscute pe baza contractelor de servicii aplicabile, de obicei, pe baza temporal proportionala.
Venituri din onorarii si comisioane se calculeaza pe baza valorii specificate intr-un contract cu un client. Banca
recunoa 9te venituri at~nci cand transfera controlul asupra unui serviciu catre un client.
Mai jos sunt prezentate informa\ii despre natura 9i calendarul satisfactiei obligatiilor de executare i n contractele cu
clien\ii, inclusiv conditii semnificative de plata 9i politicile aferente de recunoa 9tere a veniturilor.

Tipul serviciilor
Serviciile
bancare
persoanelor
fizice 9i juridice

3. 5

Natura serviciilor ~i indeplinirea obligatiilor de
executare, inclusiv termenele de plata semnificative

Recunoa~terea veniturilor
conform IFRS 15

Banca fumizeaza servicii persoanelor fizice 9i juridice,
inclusiv deservirea contului, facilitati de overdraft, tranzactii
in valuta straina, comisioanele de deservire etc.
Comisioanele pentru gestionarea conturilor sunt percepute
lunar din contul clientului. Banca stabile 9te tarife diferite
pentru persoane fizice 9i juridice in mod periodic.
Comisioanele bazate pe tranzactii (de exemplu, schimb
valutar) sunt percepute din contul clientului atunci cand are
lac tranzactia.
Comisioanele de la deservire sunt percepute lunar 9i se
bazeaza pe tarife fixe conform listei de comisioane
publicate sau a tarifelor negociate individual. Tarifele sunt
revizuite periodic.

Veniturile din comisioane aferent
deservirii
conturilor
sunt
recunoscute in timp, odata cu
prestarea serviciilor.
Veniturile aferente tranzac\iilor

Venitul net din tranzactionare

Venitul net din tranzactionare este reprezentat de diferenta intre ca 9tigul 9i pierderea din activele 9i datoriile
tranzactionabile 9i include modificarile de valoare justa realizate 9i nerealizate 9i diferente de conversie valutara.

3.6 lmpozitul pe profit
lmpozitul curent 9i amanat sunt recunoscute in situa\ia profitului sau pierderii, cu exceptia cazurilor i n care se refera la
elemente care sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile proprii, caz in care
impozitul curent 9i amanat sunt de asemenea recunoscute in alte elemente ale rezultatului global sau respectiv direct
in capitalurile proprii.
lmpozitul pe profit, conform legislatiei aplicabile Republicii Moldova, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care
apar profiturile. Rata impozitului pe profit pentru 2019 a fast 12% (2018 -12%).
lmpozitul amanat este recunoscut asupra diferentelor temporare dintre valorile cantabile ale activelor 9i datoriilor din
situatiile financiare 9i baza de impozitare corespunzatoare utilizata in calculul profitului impozabil. Datoriile cu impozitul
amanat sunt in general recunoscute pentru toate diferentele temporare impozabile.
Activele din impozit amanat sunt recunoscute pentru toate diferentele fiscale deductibile i n masura in care este probabil
ca sa existe profituri impozabile fata de care sa poata fi utilizate diferen\ele temporare deductibile. Valoarea contabila
a activelor din impozitul amanat este revizuita la sfa~itul fiecarei perioade de raportare 9i redusa in masura in care nu
mai este probabil sa existe profituri impozabile pentru a permite recuperarea i ntregului activ sau a unei par-ti a acestuia.
Datoriile 9i activele cu impozitul amanat sunt determinate utilizand ratele de impozitare in vigoare 9i se estimeaza ca
se var aplica cand creanta din impozitul amanat va fi realizata sau cand datoria cu impozitul amanat va fi stinsa.
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3.7 Contractele de vanzare i;i de rascumparare ("REPO")
Titlurile de valoare (instrumente de datorie) vandute ce fac obiectul contractelor de rascumparare ("REPO") sunt
clasificate in situa\iile financiare ca instrumente de datorie evaluate la cost amortizat (certificate de trezorerie) iar datoria
celortalte par\i este inclusa in sumele datorate bancilor sau clien\ilor, dupa caz. Titlurile achizi\ionate prin contracte de
revanzare ("reverse repo") sunt inregistrate drept credite 9i avansuri catre alte banci sau clien\i, dupa caz. Diferen\a
dintre pre\ul de vanzare 9i de rascumparare este tratata ca dobanda 9i este acumulata de-a lungul vie\ii contactelor
utilizand metoda dobanzii efective.
Titlurile de valoare de\inute de Banca drept garan\ii pentru activita\ile de creditare cu institu\iile financiare nu sunt
recunoscute in situatiile financiare, decat daca sunt vandute catre terti, caz in care achizitia sau vanzarea este
inregistrata cu pierd~rea sau ca 9tigul inclus in veniturile nete din tranzac\ionare. Obliga\ia' de a le returna este
inregistrata la valoare justa ca datorie de tranzac\ionare .

3.8 lmobilizari necorporale
lmobilizarile necorporale sunt initial evaluate la cost. Dupa recunoa 9tere, imobilizarile necorporale sunt contabilizate
conform modelului bazat pe cost fiind costul sau minus orice amortizare acumulata 9i orice pierderi din depreciere
acumulata.
Costurile ulterioare se recunosc in valoarea contabila a activului daca se indeplinesc criteriile de recunoa 9tere:
genereaza beneficii economice viitoare, sunt evaluate in mod fiabil, imbunata\esc performan\ele viitoare 9i sunt
identificate distinct in cadrul activita\ii economice. Costurile de mentenan\a 9i suport sunt recunoscute drept cheltuieli
pe masura ce sunt suportate.
La amortizarea imobilizarilor necorporale se utilizeaza metoda liniara. Perioada de amortizare 9i durata de via\a utila
se revede eel pu\in la sfar9itul fiecarei perioade de gestiune. Durata de via\a utila a imobilizarilor necorporale este
stabilita de la 3 la 20 ani maximum.
Cheltuielile cu marcile, titlurile de publica\ii 9i alte elemente similare nu sunt recunoscute ca imobilizari necorporale.

3.9

lmobilizari corporale

lmobilizarile corporale sunt evaluate la cost istoric minus amortizarea acumulata 9i pierderi din depreciere. Costul istoric
include cheltuiala atribuibila direct achizi\iei elementelor de imobilizari corporale.
Costurile ulterioare 9i anume costul partii inlocuite se recunoa 9te in valoarea contabila a imobilizarii corporale, atunci
cand sunt suportate, daca este probabil ca beneficii economice viitoare asociate cu elementul se vor atribui Bancii, iar
costul elementului poate fi evaluat intr-o maniera credibila. Toate repara\iile !,,i intre\inerea zilnica sunt inregistrate la
alte cheltuieli din exploatare pe masura ce sunt suportate.
Amortizarea este calculata prin metoda liniara pe perioada duratei de via\a, estimata pentru fiecare element din
categoria imobilizarilor corporale. Duratele de via\a estimate pe categorii sunt urmatoarele:

•
•
•
•
•

Cladiri
Amenajari cladiri inchiriate
Calculatoare
Mobila 9i echipamente
Vehicule

25-45 ani
5 ani
3 ani
2-15 ani
6-7 ani

Activele in curs de execu\ie nu sunt amortizate pana cand nu sunt introduse in exploatare (disponibile pentru utilizare).
La fel, 9i terenurile reprezinta o categorie separata a imobilizarilor corporale care nu se amortizeaza. Durata de via\a
{l
este revizuita 9i ajustata daca este nevoie la data fiecarei raportari. Activele supuse amortizarii sunt rev·
depreciere ori de cate ori evenimente sau modificari ale circumstan\elor indica faptul, ca este pos· 1 ~ -..---"
contabila sa nu poata fi recuperata. Valoarea contabila a unui activ este redusa imediat la valoarea r ~
valoarea contabila a activului este mai mare decat valoarea recuperabila estimata.
S
CZI

.

Pierderile !,,i ca9tigurile din vanzarea de imobilizari corporale sunt raportate prin referin\a la valoa
lor ~QAt~
reflectarea in situa\ia profitului sau pierderii la data raportarii.
~
I ~-.

3.10

~.?·

ID1,0
·

~✓••

Deprecierea activelor nefinanciare

✓~

Activele care au o durata de via\a nedeterminata nu sunt supuse amortizarii 9i sunt testate anual pent
Activele supuse amortizarii sunt revizuite pentru depreciere ori de cate ori evenimente sau modificari in circumstante
indica faptul ca este posibil ca valoarea contabila sa nu poata fi recuperata.
·
Deprecierea este recunoscuta in situa\ia profitului sau pierderii pentru suma cu care valoarea contabila depa9e9te
valoarea sa recuperabila. Suma recuperabila este cea mai mare dintre valoarea justa a unui activ, mai pu\in costurile
de vanzare 9i valoarea de utilizare. Pentru·evaluarea deprecierii, activele sunt grupate la cele mai scazute nivele pentru
care exista fluxuri de numerar separate identificabile (unita\i generatoare de numerar). Activele nefinanciare care au
suferit o depreciere sunt revizuite pentru o posibila stornare a deprecierii la fiecare data de raportare.
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3.11 Numerar !;>i echivalente de numerar
Tn scopul situatiei fluxurilor de trezorerie, numerarul !;>i echivalentele de numerar cuprind solduri cu o scadenta ini\iala
mai mica de trei luni a activelor la datele achizi\iei, incluzand: numerar, solduri nerestric\ionate cu Banca Nationala a
Moldovei, certificate de trezorerie, certificate BNM !;>i sume datorate de alte banci.
Numerarul ?i echivalentele de numerar sunt evaluate la cost amortizat in situatia pozi\iei financiare.

3.12 Credite !;>i avansuri
Creditele ?i avansurile includ creditele acordate bancilor 9i clientilor evaluate la cost amortizat. Acestea sunt
recunoscute la valoarea justa plus costurile directe de tranzactionare. Ulterior, acestea sunt evaluate la cost amortizat
prin metoda dobanzii efective.
Banca nu de\ine la 31 decembrie 2019 ?i 2018 credite ?i avansuri la FVTPL.

3.13 Titluri de investitii
Titlurile de investi\ii includ:
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat. Acestea sunt recunoscute la valoarea justa plus costurile directe de
tranzac\ionare. Ulterior, acestea sunt evaluate la cost amortizat prind metoda dobanzii efective.
Titluri de datorie evaluate la FVOCI. Acestea sunt evaluate la valoarea justa, modificarile fiind recunoscute prin
alte elemente ale rezultatului global.
Banca nu de\ine la 31 decembrie 2019 ?i 2018 titluri de investi\ii la FVTPL.
Tn cazul titlurilor de datorie evaluate la FVOCI, ca 9tigurile 9i pierderile sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului
global, cu exceptia urmatoarelor, care sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii in acela?i mod ca ?i activele
financiare evaluate la cost amortizat:
venituri din dobanzi folosind metoda dobanzii efective;
ECL 9i anulari; 9i

ca 9tiguri 9i pierderi din diferentele de curs valutar.
Cand titlurile de datorie evaluate la FVOCI sunt derecunoscute, ca?tigul sau pierderea cumulata recunoscuta anterior
in alte elemente ale rezultatului global este reclasificata din capitaluri proprii in situatia profitului sau pierderii.

3.14 Titl uri de capital
Banca evalueaza titlurile de capital la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global, modificarile fiind
recunoscute in alte elemente ale rezultatului global.
Banca alege sa prezinte modificarile valorii juste a anumitor investitii in instrumente de capitaluri proprii care nu sunt
detinute pentru tranzac\ionare in alte elemente ale rezultatului global. Alegerea se face de la un instrument la altul la
recunoa?terea ini\iala ?i este irevocabila.
Ca?tigurile ?i pierderile din valoarea justa pentru astfel de instrumente de capitaluri proprii nu sunt niciodata reclasificate
in situatie profitului sau pierderii ?i nici o depreciere nu este recunoscuta in situatie profitului sau pierderii. Dividendele
sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii ('Venituri nete din tranzactionare"), cu excep\ia cazului in care
reprezinta in mod clar o recuperare a unei pafti din costul investitiei, caz in care sunt recunoscute in alte elemente ale
rezultatului global. Ca?tigurile ?i pierderile acumulate recunoscute in alte elemente ale rezultatului global sunt
transferate la rezultatul reportat la derecunoa?terea investi\iei.

3.15 imprumuturi
Tmprumuturile sunt recunoscute initial la valoare justa, net de costurile de tranzactionare inregistrate. Ulterior,
imprumuturile sunt evaluate la cost amortizat si orice diferenta intre veniturile nete din vanzare si valoarea de
rascumparare este recunoscuta in situatia profitul~i sau pierderii de-a lungul perioadei imprumuturilor, utilizand metoda
dobanzii efective.

3.1 6 Depozite !;>i conturi curente ale clientelei
Conturile curente ale clientilor !;,i alte depozite sunt recunoscute la valoare justa ?i sunt ulterior
amortizat utilizand rata dobanzii efective.

S

CZ>

VJ
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3.17 Provizioane
Provizioanele :;;i obligatiile legale sunt recunoscute cand Banca are o obligatie curenta sau implicita generata de un
eveniment anterior, a carei decontare se a:;;teapta sa determine o ie:;;ire de resurse, incorporand beneficii economice
ale Bancii, iar suma poate ti estimata in mod credibil. Cand exista un numar de obligatii similare, probabilitatea ca o
iesire de resurse sa fie necesara este determinata la valoarea asteptata ponderata cu probabilitatile asociate, tinand
,
,
,
cont de toate rezultatele posibile.
Provizioanele sunt evaluate la valoarea de ie:;;ire a cheltuielilor estimate ca fiind necesare pentru a stinge obligatia,
utilizand rationamentul - in baza experientelor cu tranzactii similare :;;i cu asistenta avocatilor sau altor experti.
Evaluarea ulterioara a provizionului din cauza trecerii timpului este recunoscuta ca o cheltuiala cu dobanzile.

3.18

Contracte de garantie financiara fi angajamente de creditare

Contractele de garantie financiara sunt contracte care ii obliga pe emitent sa efectueze plati specifice pentru a-i
rambursa detinatorului o pierdere suferita de acesta din cauza faptului ca un debitor specific nu face o plata cand
aceasta devine scadenta, in conformitate cu termenii unui instrument de datorie. Astfel de garantii financiare sunt
acordate bancilor, institutiilor financiare :;;i altor organisme in numele clientilor pentru a garanta credite, overdrafturi
(descoperiri de cont) :;;i alte facilitati bancare.
Garantiile financiare :;;i angajamentele de creditare sunt recunoscute initial in situatiile financiare la valoare justa.
Ulterior recunoa:;;terii initiale, datoriile Bancii conforme cu astfel de garantii sunt evaluate la cea mai mare valoare dintre
evaluarea initiala :;;i cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru a stinge orice obligatie financiara aparuta la
data raportarii. Aceste estimari sunt determinate pe baza experientei privind tranzactiile similare :;;i istoricul pierderilor
trecute :;;i pe baza judecatii conducerii. Orice cre:;;tere a datoriei aferenta garantiei este recunoscuta in situatia profitului
sau pierderii.

3.19

Beneficiile angajatilor

In cursul normal al activitatii sale, Banca face plati catre bugetul de stat al Republicii Moldova in numele angajatilor sai
pentru pensie, asigurari de sanatate :;;i :;;omaj. Toti angajatii Bancii sunt membri ai planului de pensii al statului.
Banca nu opereaza nici o alta schema de pensii ~i. prin urmare, nu are nici o alta obligatie cu privire la pensii. Banca
nu opereaza nici un alt plan definit de beneficii sau de beneficii dupa pensionare. Banca nu are nici o obligatie de a
furniza alte servicii catre actualii sau fo:;;tii angajati.

3.20

Dividende

3.21

Garantii reposedate

-

La 31 decembrie 2019 :;;i 2018, garantiile reposedate includ garantiile executate aferente credit
Acestea sunt evaluate la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila :;;i valoarea justa minus co

3.22

Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea oricarei reduceri a
valorii contabile a stocurilor pana la valoarea realizabila neta este recunoscuta drept cheltuiala in perioada in care are
loc reducerea valorii contabile.
Pentru fi ecare perioada ulterioara se efectueaza o noua evaluare a valorii realizabile nete. Atunci cand acele conditii
care au determinat in trecut reducerea valorii contabile a stocurilor sub cost au incetat sa mai existe sau atunci can°d
exista dovezi clare ale unei cre:;;teri a valorii realizabile nete ca urmare a schimbarii unor circumstante economice,
suma care reprezinta reducerea valorii contabile este reluata, astfel incat noua valoare contabila a stocului sa fie egala
cu cea mai mica valoare dintre cost :;;i valoarea realizabila neta revizuita.
Atunci cand stocurile sunt vandute, valoarea contabila a acestor stocuri trebuie sa fie recunoscuta drept cheltuiala in
perioada in care este recunoscut venitul corespunzator.
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lnvesti\ii imobiliare

lnvesti\iile imobiliare sunt de\inute fie cu scopul de a ca 9tiga venit din arenda, fie cu scopul ca 9tigurilor capitale sau
ambele, dar nu pentru a ti vandute in cursul normal al activita\ii, utilizate in produc\ie sau prestare de servicii ori pentru
scopuri administrative. Aceste investi\ii imobiliare au fost dobandite partial prin exercitarea drepturilor de gaj pentru
creditele neperformante.
lnvesti\iile imobiliare se evalueaza initial la costul acestora. Costul cuprinde cheltuielile direct atribuibile achizitiei
proprietatii de investitii. Evaluarea ulterioara este la valoarea justa, cu orice modificare recunoscuta in situa\ia profitului
sau pierderii in cadrul altor venituri din exploatare.
Atunci cand utilizarea unei proprietati se schimba, astfel incat aceasta este reclasificata ca proprietate 9i echipament,
valoarea sa justa la data reclasificarii devine costul sau pentru contabilizarea ulterioara.
lnvestitiile imobiliare sunt derecunoscute in momentul cedarii sau cand investitia imobiliara este definitiv retrasa din
folosinia 9i nu se mai preconizeaza apari\ia de beneficii economice viitoare din ~edarea ei.
Ca 9tigurile sau pierderile din ie9irea investi\iilor imobiliare (calculata ca diferenta dintre incasarile nete din ie9ire 9i
valoarea de bilant a acestora) sunt recunoscute in situa\ia profitului sau pierderii.

3.24 Active ljli datorii contingente
Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situa\iile financiare, dar sunt prezentate in informa\iile dezvaluite, cu
excep\ia cazurilor in care probabilitatea unei ie 9iri de resurse este ,,redusa".
Un activ contingent nu este recunoscut in situa\iile financiare, dar este prezentat cand este probabila intrarea unui flux
de beneficii economice.

3.25 Rezultatul pe ac\ iune
Banca prezinta ca 9tigul pe ac\iune ("CPA") brut 9i diluat pentru ac\iunile ordinare. CPA brut este calculat impartind
ca 9tigul sau pierderea atribuibila ac\ionarilor ordinari Bancii la media ponderata a ac~unilor ordinare ramase pe
parcursul perioadei. CPA diluat este calculat prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile ac\ionarilor ordinari cu
media ponderata a ac\iunilor ordinare existente pentru a afecta toate ac\iunile ordinare probabile, care cuprind titluri
convertibile 9i op\iuni pe ac\iuni acordate salaria\ilor.

3.26 Raportarea pe segmente
Opera\iunile Bancii sunt raportate ca un singur segment operational.

3.27 Lista actuala a standardelor IFRS, a interpretarilor §i modificarilor aduse standardelor (la data de 1
ianuarie 2020) care nu au intrat inca in vigoare, pentru prezentarea in situatiile financiare intocmite in
conformitate cu IFRS
Urmatoarele Standarde noi, amendamente aduse Standardelor §i lnterpretari nu sunt inca obligatoriu in vigoare pentru
perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2019 sau dupa aceasta data, §i nu au fost aplicate la pregatirea acestor
situatii financiare. Banca intentioneaza sa adopte aceste pronuntari atunci cand vor intra in vigoare.

Amendamente la IAS 1 Prezentarea situafiilor financiare §i IAS 8 Palitici cantabile, Madificari ale estimarilar
cantabile !ji erari
(fn vigoare pentru perioade anua/e incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2020)

Amendamentele clarifica §i aliniaza definitia materialitatii §i ofera indrumari pentru a contribui
consecventei in aplicarea acestui concept ori de cate ori este utilizat in standardele IFRS.
Banca se a§teapta ca amendamentele, atunci cand vor ti aplicate prima data, sa nu aiba un impact
s_~
situatiilor financiare.
CZI

Cl)
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3.27 Lista actuala a standardelor IFRS, a interpretarilor §i modifi carilor aduse standardelor (la data de 1
ianuarie 2020) care nu au intrat inca in vigoare, pentru prezentarea in situatiile financiare intocmite in
conformitate cu IFRS (continuare)
Amendmente la IFRS 10 § i IAS 28 Vanzare sau aport de active intre un investitor § i entitatea asociata sau
asocierea in participatie
Amendamentele clarifica faptul ca intr-o tranzactie care implica o entitate asociata sau asociere i n participatie, gradul
de recunoa§tere a ca§tigului sau a pierderii depinde de masura in care activele vandute sau aduse ca aport 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 participatie 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 §i o entitate asociata
sau asociere in participatie implica active care nu constituie o intreprindere, chiar daca aceste active sunt
incorporate intr-o filiala.

Banca se a§teapta ca amendamentele, cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba un impact semn ificativ asupra
prezentarii situatiilor financiare intrucat Banca nu detine filiale, entitati asociate sau asocieri i n participatie.

IFRS 17 Contracte de asigurare
(Tn vigoare pentru perioade/e anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2023; ap/icabi/ prospectiv. Se permite
aplicarea anterior acestei date)

IFRS 17 inlocuie§te IFRS 4, care a fost introdus ca standard interimar in 2004. IFRS 4 a acordat societatilor scutirea
de a efectua contabilizarea contractelor de asigurare utilizand standardele nationale de contabilitate, rezultand o
multitudine de abordari diferite.
IFRS 17 rezolva problemele de comparabilitate create de IFRS 4, impunand ca toate contractele de asigurare sa fie
contabilizate in mod consecvent, spre beneficiul atat al investitorilor cat §i al companiilor de asigurari. Obligatiile de
asigurare vor fi contabilizate folosind valoarea curenta, in locul costului istoric.
Banca se a§teapta ca amendamentele, atunci cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba un impact semnificativ asupra
prezentarii situatiilor financiare ale Bancii, deoarece Banca nu i§i desfa§oara activitatea in sectorul asigurarilor.

Amendamente la IFRS 3 Combinari de intreprinderi
(fn vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2020)

Modificarile au restrans §i clarificat definitia unei intreprinderi. Acestea permit, de asemenea, o evaluare simplificata a
faptului daca un set de activitati §i active dobandite reprezinta mai degraba un grup de active decat o intreprindere.
Banca se a§teapta ca amendamentele, atunci cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba un impact semnificativ asupra
situatiilor financiare.

Amendamente la IFRS 9 lnstrumente finan ciare, IAS 39 lnstrumente financiare § i IFRS 7 lnstrumente financiare:
informafii de furnizat
{Tn vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2020)

•
•
•

Cerinta ''foarte probabil"
Componentele de rise
Evaluarile prospective

Amendamente la IFRS 9 /nstrumente financiare, IAS 39 lnstrumente financiare § i IFRS 7 Ins
informafii de furnizat (continuare)
•
•

Testul de eficienta retrospectiva (pentru IAS 39)
Reciclarea rezervei de acoperire a fluxurilor de numerar.

De asemenea, amendamentele impun companiilor sa furnizeze informatii suplimentare investitorilor cu privire la relatiile
lor de acoperire, care sunt direct afectate de aceste incertitudini.
Banca se a§teapta ca amendamentele, atunci cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba un impact semnificativ asupra
situatiilor financiare.
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4.

NUMERAR ~I SOLDURI iN BANCA NATIONAL.6-A MOLDOVEI
31 decembrie 2019

fn mii lei

31 decembrie 2018

Numerar in casierie ~i alte valori

1,199,378

1,042,253

Cont curent in Banca Nationala a Moldovei
Rezerva obligatorie in lei moldovene~ti

6,382
2,403,959

410,713
2,960,586

835,895

718,758

4,445,613

5,132,310

Valoarea bruta
Reduceri pentru pierderi din depreciere

3,249,727
(3,49 1)

4,094,698
(4,641)

Total

3,246,236

4,090,057

Rezerva obligatorie in valuta liber convertibila
Numerar § i solduri in Banca Na\ionala a Moldovei
Solduri in Banca Nationala a Moldovei, din care:

Contul curent !jii rezerva obligatori e

Banca Nationala a Moldovei (BNM) stabile~te pentru bancile comerciale sa men\ina lichidita\i in scopul rezervelor
minime calculate la o anumita rata a fondurilor medii imprumutate de banci. Fondurile atrase i n lei moldovene~ti (MDL)
si in valute neconvertibile (VNC) reprezinta baza de calcul a rezervelor in MDL. Fondurile atrase in valute liber
convertibile (VLC) reprezinta baza de calcul a rezervelor in dolari SUA (USO) ~i/sau EURO (EUR). Baza de calcul a
rezervelor obligatorii se determinata pentru datele perioadei de observare de la data de 16 a lunii precedente - pana
la data de 15 a lunii curente;
Pentru data 31 decembrie 2019, norma rezervelor obligatorii pentru mijloacele atrase in MDL ~i in VNC a fost stabilita
la nivelul de 42.5%, respectiv norma rezervelor obligatorii pentru mijloacele atrase in valuta liber convertibila - la nivelul
de 17.0% (la 31 decembrie 2018: norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase in MDL - 42.5%, atrase in VLC 14.0%).
Banca mentine rezervele obligatorii in MDL §i in VNC in contul ,,Nostro" al bancii la BNM. Rezervele obligatorii in USO
§i in EUR se mentin in conturile "Nostro" ale Bancii Nationale in USO §i in EUR, deschise in ba·ncile straine. Banca
tine evidenta rezervelor obligatorii in VLC in conturi analitice deschise pentru fiecare valuta separat.
Rezervele obligatorii in MDL sunt men\inute in contul "Loro" al bancii la BNM, in sold mediu, in intervalul de timp cuprins
intre data de 16 a lunii curente §i data de 15 a lunii urmatoare, luand in calcul numarul de zile calendaristice din aceasta
perioada. Suma rezervelor in USO ~i EUR, in caz de deficit de rezerve obligatorii, se transfera, pana la data de 20 a
lunii curente, la conturile "Nostro" ale BNM deschise in bancile straine.
La 31 decembrie 2019, soldul contului ,,Nostro" la BNM inregistra suma de 2,406,542 MDL'O00 (31 decembrie 2018:
3,366,725 MDL'000), ceea ce includea ~i rezervele obligatorii din mijloacele atrase in lei moldovene~ti ~i in valute
neconvertibile. Soldul conturilor de rezerve obligatorii in USO ~i EUR inregistrau sumele de 14,392 USD'000 ~i,
respectiv, 30,585 EUR'000 (31 decembrie 2018: 14,372 USD'00O ~i 24,234 EUR'000).
Dobanda de remunerare a rezervelor obligatorii platita de BNM, pe parcursul anului 2019, a variat intre 2.50% si 4,50%
pentru rezerve in MDL. fn primele 4 Iuni ale anului, rata dobanzii aplicata la remunerarea rezervelor in valuta ~traina a
constituit in mediu 0.34% ~i 0.01 %, in urmatoarele luni (2018: 3.50% pentru rezervele in MDL ~i 0.29% - 0.47% pentru
rezervele in valuta straina). La 31 decembrie 2019 soldul dobanzii sporite pentru rezervele men\inute in MDL era de
6,388 MDL'O00 ~i pentru cele in valute convertibile: 5 MDL'000.
in in\elesul situa\iei fluxurilor de trezorerie, numerarul ~i echivalentele de numerar cuprind urmatoarele solduri cu o
scadenta ini\iala mai mica de trei luni:
fn mii lei

Nota

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

Numerar in casierie ~i alte valori

4

1,1 99,378

1,042,253

Solduri i n BNM

4

6,382

410,713

Conturi curente la alte banci §i depozite overnight

5

2,015,716

2,476,381

Plasari la termen scurt in banci pana la 3 luni

5

344,526

Certificate emise de BNM

6

1,447, 11 0

Titluri de stat, maturitate initiala mai mica de 3 luni

6

Numerar §i echivalente de numerar in situatia fluxurilor de
trezoreri e
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5.

CONTURI CURENTE ~ I PLASAMENTE LA BANCI

31 decembrie
2019

31 decembrie

Conturi curente la alte banci § i depozite overnight, din care:

2,015,716

2,476,381

Valoarea bruta

2,017,790

2,478,581

Reduceri pentru pierderi din depreciere

(2,074)

(2,200)

Plasari-garantii la termen i n banci, din care:

94,611

92,203

Valoarea bruta

94,644

92,218

(33)

(15)

Tn mii lei

Reduceri pentru pierderi din depreciere

Plasari la termen scurt i n banci pana la 3 luni, din care (Nota 4):

344,526

Valoarea bruta

344,853

Reduceri pentru pierderi din depreciere

2018

(327)

Plasari la termen in banci peste 3 luni, din care:

258,566

Valoarea bruta

258,941

Reduceri pentru pierderi din depreciere

(374)

2,713,419

Total

2,568,585

La 31 decembrie 2019 plasamentele la banci includ conturile "NOSTRO" in banci , care sunt incluse ~i in situatia
fluxurilor de trezorerie (Nota 4) in valoare de 2,015,716 MDL'000 (2018: 2,476,381 MDL'000).

Conturile curente ~i depozite garantii la banci sunt plasate in banci din tarile OECD Tn valoare de 2,531,998 MDL'000
(2018: 2,380,858 MDL'000), Tn tarile non-OECD suntin suma de 181,421 MDL'000 (2018: 187,726 MDL'000).
Analiza calitativa privind plasamentele la banci s-a bazat pe ratingurile de credit emise de Standard & Poor's, Moody's
~i Fitch , daca au fost disponibile. Pentru plasamentele la bancile care nu sunt clasificate de Standard & Poor's, Moody's
sau Fitch , a fost utilizat ratingul suveran independent acordat de Standard & Poor's.

Tn mii lei
Plasamente la banci

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

Rating de la A la AA+

2,438,429

2,378,309

Rating de la BBB la BBB+
Rating BBB- ~i mai jos

Total

188,259

94,753

86,731

95,523

2,71 3,419

2,568,585

31 decembrie
2019

Tn mii lei
Cont Nostro sechestrat

226,716

31 decembrie
2018 Retratat*
229,238

*Ase vedea Nota 2.5
La 31 decembrie 2019 pe contul bancar Nostro detinut de Banca Tn Bank of New York Mellon este sechestrata suma
de USO 13,174,015, echivalentul a 226 ,7 16 MDL'000.
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6.

TITLURI DE VALOARE - INSTRUMENTE DE DATORIE

Tn mii lei
Titluri de valoare la cost amortizat
Titluri de valoare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

Total

31 decembrie
2019

31 decembrie

3,164,870

2,701,876

2018

13,048

6,615

3, 177,918

2,708,491

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

1,447,1 10

997,711

3,549

12,159

1,499,920

1,652,899

Titluri de valoare la cost amortizat • instrumente de datorie

Tn mii lei
Certificate emise de BNM
Titluri de stat incluse in numerar ~i echivalente de numerar (Nata 4)
Titluri de stat cu scaden1a initiala peste 3 luni
Titluri de stat emise de Guvemul Romaniei

175,706

Obliga1iuni emise de organizatii de finantare internationale

38,585

39,107

Total

3,1 64,870

2,701 ,876

Valoarea bruta

3,187,559

2,726,403

(22,689)

(24,527)

Reduceri pentru pierderi din depreciere

Titluri de valoare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global - instrumente de datori e

Tn mii lei
Titluri de stat
Modificari ale valorii juste

Total

31 decembrie

31 decembrie

2019

2018

12,862

6,600

187

15

13,048

6,615

La 31 decembrie 2019, in cadrul capitolului titluri de valoare, Banca de1ine instrumente de datorie la cost amortizat
sub forma de titluri de stat, certificate emise de Banca Na1ionala a Moldovei, titluri emise de statul Roman ~i obliga1iuni
emise de organiza1ii de finan1are intema1ionale. lnvesti1ia in aceste instrumente de datorie la 31 decembrie 2019 este
in valoare de 3,164 ,870 MDL'000 (2018: 2,701,876 MDL'000).
La 31 decembrie 2019 Banca de1ine in portofoliu instrumentelor de datorie clasificate la ,,Active financiare evaluate la
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global", titluri de stat in suma de 13,048 MDL'000 (2018: 6,615
MDL'000).
Titlurile de stat din portofoliul Bancii la 31 decembrie 2019 reprezinta bonuri de trezorerie emise de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova in MDL cu scant ~i rascumparate la valoarea lor nominala la scaden1i'i, cu termenul de circuia1ie
cuprins intre 91 ~i 364 de zile, cu rata dobanzii cuprinsa intre 4.50% ~i 7.05% (2018: 4.11 % ~i 6.68%)) ~i obliga1iuni de
stat emise de Ministerul Finan1elor al Republicii Moldova Tn MDL la valoarea nominala sau cu prima, pe un termen de
366 - 1827 zile, cu dobanda fixa sau flotanta variind Tntre 5.70% ~i 8.35% (31 decembrie 2018: 4.32% ~i 8.35%).
Certificatele emise de Banca Na1ionala a Moldovei din portofoliul Bancii la situa1ia din 3 1 decembri e 2019 au o scaden1a
ini1iala de 14 zile cu o dobanda de 5.50% (2018: 6.50%).
Titlurile de stat romane~ti din portofoliul Bancii sunt emise de Ministerul Finan1elor Publice din Romania, sunt exprimate
Tn EUR, au o scaden1i'i ini1iala de 5 ani ~i platesc o dobanda fixa de 1%.
Obliga1iunile emise de organiza1ii de finan1are intema1ionale sunt denominate Tn EUR, au termen de circula1ie de 3 ani
cu o dobanda fixa de 1.50%.
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7.

CREDITE ACORDATE CLIENJILOR

Activitatea de creditare a Bancii se concentreaza pe acordarea de credite persoanelor fizice ~i juridice.
31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Reduceri
Valoarea

pentru pierderi

Valoarea

bruta

din deereciere

contabila

in mii lei

Valoarea

Reduceri
pentru pierderi

Valoarea

bruta

din deereciere

contabila

Persoane juridice

2,463,513

(287,271)

2,176,242

2,696,506

(571,813)

2,124,693

Credite ipotecare

736,141

(5,335)

730,806

290,215

(1,162)

289,053

Credite de consum
Total

776,532

(18,578}

757,954

538,772

(6,546}

532,225

3,976,186

(311,184}

3,665,002

3,525,493

(579,521}

2,945,972

Analiza portofoliului de credite pe sectoare economice la 31 decembrie 2019 ~i la 31 decembrie 2018 este prezentata
maijos:
Persoane juridice
31 decembrie 31 decembrie
2019
2018

in mii lei
Productie ~i comert
lmobiliare
Agricultura ~i industrie alimentara

867,406
149,845
569,919

729,111
177,789
591,206

Credite de consum
Transport ~i constructii de drumuri
Sector energetic

14,930
34,024
90

2,599
178,691
8,874

31,412
795,887

27,042
981,194

2,463,513

2,696,506

Guvern/Administratii publice
Altele
Total

Efectul modificarii reducerilor pentru pierderile din deprecierea creditelor acordate clientilor pentru credite in cursul
anilor 2019 ~i 2018 este prezentat in Nota 36.1.
8.

TITLURI DE CAPITAL LA VALOAREA JUSTA PRIN ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Mi~carea in portofoliul de investitii este prezentata mai jos:

Tn mii lei

2019

2018

Sold la 1 ianuarie

246,379

212,080

Modificari ale valorii juste

105,966

34,958

(349,087)

1,024
(1,683)

3,258

246,379

lntrari
le~iri
Sold la 31 decembrie

Mi~carile inregistrate in portofoliul Bancii se datoreaza vanzarii actiunilor de participare detinute in capitalul VISA Inc.
~i MasterCard Incorporated ~i vanzarii actiunilor detinute in capitalul ,,Pro Vest Corp". S.R.L.
La 31 decembrie 2019, in cadrul portofoliului sau, Banca detine titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte
elemente ale rezultatului global in companii locale ~i straine care nu sunt listate.
Pe parcursul anului 2019, pe baza preturilor inregistrate la bursele internationale, s-a efectuat reev
"
actiunilor emise de VISA Inc. si MasterCard Incorporated detinute in portofoliul Bancii.
'

'

'

'lJ,....

s.~
CZI
Cl)
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8.

TITLURI DE CAPITAL LAVALOAREAJUSTA PRIN ALTE ELEMENTEALE REZULTATULUI GLOBAL
(CONTINUARE)
Ca urmare a mi~orarii capitalului social al Biroul de Credit SRL, ponderea Bancii in capitalul acestei companii a
crescut.
Mai jos este prezentata o analiza a titlurilor de capital la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global la
31 decembrie 2019 ~i 31 decembrie 2018:

Cota

in mii lei
Visa Inc
MasterCard Inc.
Pro Vest Corp SRL
Biroul de Credit SRL
S.W.I.F.T SCRL
Bursa de Valori
Depozitarul National de Valori
Mobiliare al Moldovei SA in
proces de lichidare

Domeniu
de activitate

31 decembrie
201 9

detinuta
2018, %

31 decembrie
201 8

16.67

2,038

0.00
0.00
9.90
13.36

185,760
57,379
0,6
2,038

0.01
7.69

623
439

0.01
7.69

604
439

5.05

159

5.05

detinuta
201 9, %

Procesari plati
Procesari plati
Leasing
Procesare date
Transferuri
intemationale
Bursa

Titluri de valoare

Cota

3,258

Total
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9.

IMOBILlzARI CORPORALE

Tn mii lei
Cost
Sold la 1 ianuarie 2018
lntrari
Transferuri
Clasificate in vederea vanzarii*
le~iri
Sold la 31 decembrie 2018
Sold la 1 ianuarie 2019

lntrari
Transferuri
Clasificate in vederea vanzarii*
le~iri
Sold la 31 decembrie 2019
Amortizarea ~i deprecierea acumulata
Sold la 1 ianuarie 2018

Terenuri si
cladiri

Mobiliersi
echieamente

Vehicule

oeerational

executie

Total

119,240

158,870

18,723

15,400

327,272
12,313

5,073

1,607
(156)
(2,541)

140

17,633

(2,656)
12,884

(278)
7,602

{14,064}

124,097

12,652
(61)
(8,373)
163,088

15,039
12,313
(19,472)

124,097

163,088

17,633

12,884

7,602

325,304

4,489
27,624

372

36,047
(37,351)

40,536

7,643

(394}

{14,344)

5,904

351,439

(216)

1,711
(57)

(217)
325,304

(57)

(10,554)
184,647

(3,397)
21,880

13,256

119,599

13,035

13,438

187,239

15,366
(8,309)
126,656

1,695
(2,542)
12,188

820
(2,592)

22,049
{13,510}

11,666

195,778

126,656

12,188

11,666

195,778

14,036
(10,472)

1,804
(3,397)

488

20,557
{13,868}

49,496

130,221

10,595

12,154

202,467

78,073

39,271
36,432
54,426

5,688
5,445
11,284

1,218
1,102

125,751
41,167
4,168

Cheltuiala cu amortizarea
le~iri
Sold la 31 decembrie 2018

(67}
45,268

Sold la 1 ianuarie 2019
Cheltuiala cu amortizarea

45,268
4,229

le~iri
Sold la 31 decembrie 2019
Valoarea contabila neta
Sold la 1 ianuarie 2018
Sold la 31 decembrie 2018
Sold la 31 decembrie 2019

lmbunatatiri ale
activelor in leasing Active in curs de

78,829
76,255

1,962

15,039
7,602
5,904

*lmobilizarile corporale au fost reclasificate ca detinute pentru vanzare ~i ulterior vandute.
La 31 decembrie 2019, costul imobilizarilor corporale amortizate integral ~i inca utilizate de Banca se ridica la 108,026 MDL'000 (31 decembrie 2018: 99, ;
La 31 decembrie 2019 imobilizarile corporale nu au fost gajate.
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10.

IMOBILlzARI NECORPORALE
Programe
fn mii lei

informationale

lmobiliziiri
necorporale in

Total

curs de executie

Cost
101,216

Sold la 1 ianuarie 2018
lntrari

6,320
(574)

Transferuri

2,812

104,028

13,708
(6,320)

13,708
(574)

le9iri
Sold la 31 decembrie 2018

106,961

10,201

117,162

Sold la 1 ianuarie 2019

106,961

10,201

117,162

992
24,874

17,527
(24,874)
(21)

18,520

132,828

2,832

135,660

lntrari
Transferuri
le 9iri
Sold la 31 decembrie 2019
Amortizarea acumulatii
Sold la 1 ianuarie 2018
Cheltuiala anului
le9iri

(21)

45,760

45,760

12,399
(574)

12,399
(574)

Sold la 31 decembrie 2018

57,584

57,584

Sold la 1 ianuarie 2019
Cheltuiala anului

57,584

57,584

13,280

13,280

70,864

70,864

le9iri
Sold la 31 decembrie 2019
Valoare contabilii netii
Sold la 1 ianuarie 2018
Sold la 31 decembrie 2018

55,456
49,377

2,812
10,201

Sold la 31 decembrie 2019

61,964

2,832

58,268
59,578
64,796

La 31 decembrie 2019 costul activelor necorporale amortizate integral, dar inca utilizate de Banca este de 12,702
MDL'000 (31 decembrie 2018: 30,981 MDL'000). La 31 decembrie 2019 imobilizarile necorporale nu au fast gajate.

11.

CONTRACTE DE LEASING
Banca inchiriaza o seri e de sedi i pentru sucursalele bancii. in mod obi 9nuit, contractele de leasing se desfa9oara pe o
perioada de 1 - 7 ani. Anterior, contractele de leasing au fast clasificate ca leasing operational in confarmitate cu IAS
17. Ca urmare a aplicarii IFRS 16, la 1 ianuarie 2019 activele au crescut cu suma de 74,489 MDL'000. lnfarma\iile
despre contractele de leasing pentru care Banca este locatar sunt prezentate mai jos.

I.

Active aferente dreptului de utilizare

Cliidiri

fn mii lei

Sold la 1 ianuarie 2019

74,489

32,001
(16,567}
89,923

lntrari
le~iri
Sold la 31 decembrie 2019
Amortizarea acumulatii
Sold la 1 ianuarie 2019

29,882
(6,586)
23,296

Cheltuiala anului
le9iri
Sold la 31 decembrie 2019
Valoarea contabilii netii

74,489
66,627

Sold la 1 ianuarie 2019 (tranzitia)
Sold la 31 decembrie 2019
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11 .

CONTRACTE DE LEASING (CONTINUARE)
Analiza maturita\ii - Fluxuri de trezoreri e contractuale neactualizate
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Pana la 1 an

27,773

Tntre 1 9i 3 ani
Tntre 3 9i 5 ani

29,954
9,457

Mai mult de 5 ani

67,220

Total datorii privind leasingul neactualizate la 31 decembrie
II.

Sume recunoscute in situatia profitului sau pierderii

fn mii lei

2019- Contracte de leasing conform IFRS 16
Cheltuiala cu dabanda aferenta datariei care decurge din cantractul de leasing
(incluse i n cheltuielile cu dabanzi)
Cheltuiala aferenta cantractelar de leasing pentru active cu valaare mica (incluse in
alte cheltuieli de explaatare)

Note

2019

21

815

28

2,474

fn mii lei

2018

2018- Contracte de leasing conform /AS 17

35,452

Cheltuieli aferente cantractelar de leasing

Ill.

Sumele recunoscute in situatia fluxurilor de trezorerie
Note
31 decembrie 2019

fn mii lei

12.

Datorii privind leasingul operational

65,095

le9irile tatale de numerar aferente cantractelar de leasing in 2019

30,822

ALTE ACTIVE
Active financiare
fn mii lei

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Creante din sisteme de plati internatianale
Creante privind Visa and Mastercard
Alte active financiare
Reduceri pentru pierderi a~teptate din deprecierea altar active

12,491
51,827
105,829

25,101
78,965
130,461

financiare

{54,404}

{59,8 14}

Total

115,743

174,712

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

279,265
18,682

332,11 0
18,174

15,907
10,030

Active nefinanciare
fn mii lei

Garan\ii repasedate
Stacuri
Avansuri catre fumizari
Cheltuieli anticipate
Reduceri pentru pierderi din deprecierea altar active nefinanciare

{189,397}

8,728
7,866
{225,177}

Total

134,487

141,701

Total alte active

250,230

316,413
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12.

ALTE ACTIVE {CONTINUARE)

Evolutia reducerilor pentru deprecierea altor active financiare pe parcursul perioadelor de gestiune 2019 ~i 2018 este
prezentata in Nota 36.1.
Mi~carea reducerilor pentru deprecierea altor active nefinanciare este prezentata mai jos:
fn mii lei

13.

2019

2018

225,177

Sold la 1 ianuarie
Anulari in legatura cu reclasificari
Cheltuieli / (venituri) din depreciere (Nota 26)
Anulari datorita vanzarilor

(27,050)

175,789
(85,372)
137,378
(2,618)

Sold la 31 decembrie

189,397

225,177

(8,730)

CREANTE CURENTE ~I DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT

Mai jos este o analiza a creantelor/ (datoriilor) curente cu impozitul pe profit prezentat in situatia pozitiei financiare:
fn mii lei
Creante curente privind impozitul pe venit
Datorii curente privind impozitul pe venit
Creante curente privind impozitul pe venit/{datorii), net

14.

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

33,725
(39,910)
(6, 184)

22,176
(12,020)
10,156

ALTE iMPRUMUTURI
fn mii lei

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Credite de la Ministerul Finantelor
Credite de la organizatii financiare internationale

18,373
28,916

34,036

Total

47,289

34,036

Reconcilierea mi~carilor altor imprumuturi cu situatia fluxurilor de trezorerie rezultate din finantarea activitatilor:

in mii lei
Sold la 1 ianuarie
Tncasari primite

Plati
Datorii-legate:
Cheltuieli cu dobanzile (Nota 21)
Dobanzi platite
lnfluenta cursului valutar
Sold la 31 decembrie

2019
34,036
28,891
(15,437)

(97,954)

651
(789)
(63)
47,289

2,994
(3,900)
(2,267)
34,036

2018
135,163

Tmprumuturile primite de la Organizatiile Financiare Internationale sunt finantate de Banca Europeana pentru
Reconstructie ~i Dezvoltare (BERD), Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (FIDA), Asociatia lnternationala
pentru Dezvoltare (AID), Kreditanstalt fur Wiederaufbau ( Ktw), precum ~i Guvemul Republicii Polone (Credit de
Asistenta). Scopul este de a finanta anumite proiecte investi\ionale ~i de completare a mijloacelor circulante (proiectul
EU4Business - pentru imbunatatirea calitatii produselor ~i modernizarea serviciilor, proiectele FIDA- preponderent in
domeniul agricol, proiectele RISP - in dezvoltarea afacerilor in domeniul rural, proiectele Creditului de asistenta - in
domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare ~i infrastructura aferenta acestora).
'
Tn 2019, rata dobanzii aferenta imprumuturilor primite a variat intre 3.50% - 7.42% pentru MDL, 2.49% - 4.16% pentru
USD, 0.15 - 3.50% pentru EUR. Creditele finantate din contul imprumuturilor mentionate au fost acordate pe termen
de pana la 8 ani pentru proiecte investitionale ~i pana la 4 ani pentru completarea mijloacelor circulante in func\ie de
proiect.
La 31 Decembrie 2019 Banca nu a respectat indicatorii financiari stabili\i in Acordurile de imprumut semnate cu
Ministerul Finan\elor: credite expirate in total portofoliul de credite ~i credite neperformante in totalul porto · Wt,m ict.
61
credite. Banca a acceptat un program de actiune pentru a depa~i deficientele, intr-o perioada convenita ~
~~Finantelor ~i Directoratul Liniei de Credit prin Memorandumul semnat. Tn dezvaluirea riscului de lichidit
ot•~ ~~
~
aceste sume au fost prezentate in banda ,,mai putin de 3 luni".
Cb
~
'

Cl,)
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15.

DEPOZITE DE LA BANCI

in mii lei

16.

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Conturi "Lora" ale bancilor

52,074

41,350

Total

52,074

41 ,350

31 decembrie 2019
3,666,462
388,521
4,054,983

31 decembrie 2018
4,311,306
405,295
4,716,601

31 decembrie 2019
3,041,110
4,340,279
7,381,388

31 decembrie 2018
2,765,290
4,217,935
6,983,225

11 ,436,371

11 ,699,826

DEPOZITE DE LA CLIENTI
Depozitele atrase de la clienti pot ti analizate dupa cum urmeaza:

in mii lei
Persoane juridice
Conturi curente
Depozite la termen
Total

in mii lei
Persoane fizice
Conturi curente
Depozite la termen

Total
Depozite de la cl ienti

Rata medie a dobanzii la depozite la termen in MDL atrase de la clienti in anul 2019 a fost de 4.1% (2018: 4.2%), pe
parcursul anului 2019 rata medie a dobanzii in sistem bancar era 4.6% (2018: 4.5%).
Rata medie a dobanzii platita de Banca pentru depozite la termen in valuta straina in anul 2019 a fost de 0.9% (2018:
0.8%), rata medie a dobanzii in sistem bancar era 1.0% in 2019 (2018: 1.0%).

17.

PROVIZIOANE PENTRU ALTE RISCURI l?I ANGAJAMENTE DE CREDITARE

in mii lei
Provizioane pentru angajamente de creditare, garantii tinanciare
Provizioane pentru litigii (i)

Total

31 decembrie 2019
4,599
136,029
140,629

31 decembrie 2018
Retratat*
9,209
138,419
147,627

*A se vedea Nota 2.5
(i) Este legat de decizia judecatoriei diviziunii Charlotte, Carolina de Nord, SUA nr. 3:12 cv 519 din 12 februarie 2016,
pe contul bancar Nostro detinut de Banca la Bank of New York Mellon, la data de 17 februarie 2016 a fost sechestrata
suma de 13,174 mii USO (echivalent a 226,716 mii lei la 31 decembrie 2019) pe care instanta de judecata a SUA le-a
considerat ca fiind, eventual, fonduri ale companiei Rex Venture Group LLC. Considerand aceasta decizie drept una
arbitrara, abuziva, aplicata contrar normelor practicii judiciare intemationale, care vadit ?i neintemeiat lezeaza
semniticativ drepturile legale ale Bancii, Banca a initiat procedura judiciara de contestatie a ordinului ?i de a deblocare
a sumei sechestrate.
Tn prezent, aceasta cauza este in apel la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul al patrulea. Avocatii externi
ai Bancii estimeaza ca procesul poate dura aproximativ de la 4 la 6 luni pana va ti emisa decizia tinala a curtii de apel.
Pe baza consultarilor noastre cu avocati i ?i intelegand riscurile asociate cazului, s-a format provizion pentru litigiu in
valoare de 136,029 mii lei.
Un alt caz in care Banca a fost implicata in 2019 este aferent faptului ca la 16 august 2016, suma de 198.333.22 USO
a fost blocata pe contul corespondent detinut de Banca la Bank of New York Mellon la cererea unui alt Recuperator in
legatura cu un caz similar- urmarirea fondurilor ca rezultat al ac\iunilor PaymentWorld. Conform informatiei primite de
la Bank of New York Mellon, aceasta suma a fost transferata la un cont separat, in conformitate cu practicile din SUA.
A?adar, printr-o tranzactie de impacare dintre Banca ?i Bank of New York Mellon, la data de 17 ianuarie 2019 B- 'i iau fost rambursate 120,000 USO.
8 otru let.
S,<::-1>....
q,
"'
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17.

PROVIZIOANE PENTRU ALTE RISCURI §1 ANGAJAMENTE DE CREDITARE (CONTINUARE)

Tabelul de mai jos prezinta reconcilierea soldului de deschidere !jli soldului de i nchidere privind provizioane pentru litigii:

in mii lei

2018
Retratat*

2019

Sold la 1 ianuarie
Formarea provizioanelor in cursul anului

138,419

Utilizarea provizioanelor in cursul anului
Reluarea provizioanelor in cursul anului

(1,345)
(2,057)
1,012

138,419

lnfluenta cursului valutar

136,029

Sold la 31 decembrie

138,419

*Ase vedea Nata 2.5

18.

SOLDURI PRIVIND IMPOZITUL AMP.NAT

Mai jos este o analiza a activelor/ (datoriilor) cu impozitul pe profit amanat prezentat in situatia pozitiei financiare:

in mii lei

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Active amanate privind impozitul pe profit
Datorii amanate cu impozitul pe profit

19,939
(2,772)

1,228
(7,917)

Active/ (datorii) amanate privind impozitul pe profit, net

17,167

(6,689)

in mii lei
Titluri de capital la valoarea justa prin alte
elemente ale rezultatului global
lmobilizari corporale
Provizioane pentru litigii
Concedii neutilizate
Alte beneficii ale angajatilor
Active/ (datorii) cu impozit amanat

31 decembrie
2018

(5,890)
(2,026)
1,227
(6,689)

33

Recunoscut
in profit sau
pierdere

Recunoscut in
alte elemente
ale rezultatului
global

31 decembrie
2019

5,890
(746)
16,324
84
2,304
17,966

(2,772)
16,324
1,31 1
2,304
5,890

17,167
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19.

ALTE DATORII
Datorii financiare

in mii lei

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Creditori privind tranzac\ii documentare
Sume in tranzit
Opera\iuni cu carduri bancare
Cheltuieli calculate fara dobanda
Pla\i incasate pentru a fi remise la destina\ie
Sume in curs de clarificare
Decontari cu brokerii
Decontari pentru vanzarea altor active
Decontari legate de imobilizari necorporale
Dividende de plata
Concedii neutilizate
Alte beneficii ale angajatilor
Alte datorii financiare

132,825
77,195
15,061
13,143

551
39,672
4,887
13,812

7,364
5,319
3,738
3,288
1,997
26
10,795

7,409
5,857
5,610
2,650
2,353
57
10,232

20,150
29,301

2,541
30,487

Total

320,202

126,118

Creditori privind tranzac\ii documentare include un acreditiv documentar emis ~i in bilant la 31 decembrie 2019.
Alte datorii financiare includ incasari prin virament pentru alimentarea cardurilor, proiecte salariale, sumele avansurilor
platite de comercian\i (internet-magazine).
Datorii nefinanciare
fn mii lei

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Alte decontari cu bugetul de stat
Alte datorii nefinanciare

110
5,848

47
6,705

Total

5,958

6,752

326,160

132,870

Total alte datorii

20.

CAPITAL :;;1 REZERVE
a. Capitalul social

Pe parcursul anului 2019 capitalul social al bancii nus-a modificat ?i a constituit la data de 31 decembrie 2018 ?i 31
decembrie 2019 250.000.910 MDL, format din 25.000.091 ac\iuni ordinare nominative de clasa I, cod ISIN
MD14VCTB1004, cu valoarea nominala 10 lei, cu drept de vot ?i cu drept de a primi dividende, emise in forma
nematerializata.
La data de 31 decembrie 2019 Banca avea in total 169 ac\ionari persoane fizice ?i juridice (31 decembrie 2018: 164
persoane), dintre care:

Actionari cu detinere egala sau mai mare de 1%, din care:

Persoane juridice
Persoane fizice
Alti actionari, din care:

Persoane juridice
Persoane fizice

34

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

5 eersoane

6 eersoane

1
4

2
4

164 eersoane

158 eersoane

9
155

7
151
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20.

CAPITAL ~I REZERVE (CONTINUARE)

31 decembrie 2019,
%

31 decembrie 2018,

72.19
10.76

72.19
10.45

Turcan Valentina
Artemenco Elena
Proidisvet Galina
Notabil S.R.L.

8.07
4.95
1.58

2.47
4.95

Alti actionari

2.45

3.54

TOTAL

100

100

Actionari cu detinere egala sau mai mare de 1%, din care:
VB Investment Holding B.V.
Turcan Victor

%

4.04
2.36

De\inatorii de ac\iuni obiiimuite au dreptul de a primi dividende a~a cum sunt declarate din cand in cand de catre
adunarea generala a ac\ionarilor ~i au dreptul la un vot pe ac\iune la ~edin\ele Bancii. Toate ac\iunile obi~nuite claseaza
in mod egal in ceea ce prive~te activele reziduale ale Bancii.
b. Alte rezerve
Soldul reprezinta rezerva generala pentru acoperirea ri scurilor bancare ~i este constituit din diferen\a dintre marimea
deprecierii activelor 9i provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale, conform IFRS, ~i marimea calculata,
dar neformata a reducerilor pentru pierderi la active 9i angajamente conditionale, conform reglementarilor prudentiale
ale BNM. Tncepand cu 2012, Banca aloca din rezultat reportat altor rezerve diferenta men\ionata mai sus. Astfel, la 31
decembrie 2019, Banca a alocat altor rezerve suma de 44,460 MDL'000. Aceste rezerve sunt nedistribuibile.
c. Rezerve statutare
Tn conformitate cu legisla\ia locala, 5% din profitul net al Bancii trebuie sa fie transferat catre o rezerva legala
nedistribuibila pana cand aceasta rezerva reprezinta eel pu\in 10% din capitalul social al Bancii. Aceasta rezerva este
nedistribuibila. Conform statutului Bancii, acestea pot ti utilizate pentru a absorbi pierderile.
d. Rezerva de reevaluare
Rezerva de reevaluare cuprinde:
modificarea neta cumulata a valorii juste a titlurilor de capitaluri proprii evaluate prin alte elemente ale
rezultatului global; 9i
modificarea neta cumulata a valorii juste a titlurilor de datorie evaluate prin alte elemente ale rezultatului global
pana la derecunoa9terea sau reclasificarea activelor. Aceasta suma este majorata cu valoarea deprecierii
(Nota 3.13).

21.

VENITURI NETE DIN DOBANZI

Tn mii lei

2019

2018

284,939

262,619

110,667
197,567
479

98,623
258,731
24

593,652

619,997

Cheltuieli cu dobanzile
Depozite de la clienti
Conturile cu rente in banci
Depozite de la banci
Alte imprumuturi
Leasing operational

(197,075)
(8,128)
(26)
(651)
(815)

(239,523)
(6,366)
(101)
(2,994)

Total cheltuieli cu dobanzile

{206,696)

{248,983)

386,956

371,014

Venitu ri din dobanzi calculata folosind metoda dobanzii efective
Credite ~i avansuri acordate clien\ilor
Rezervele obligatorii plasate in BNM, conturile curente ~i plasamente in
banci
Titluri la cost amortizat
Titluri la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Total venituri din dobanzi

Venitu ri nete din dobanzi
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21.

VENITURI NETE DIN DOBANZI (CONTINUARE)

Sumele raportate mai sus includ venituri ~i cheltuieli din dobanzi, calculate prin metoda dobanzii efective, care se refera
la urmatoarele active financiare ~i pasive financiare:
fn mii lei

Active financiare la costul amortizat
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale
rezultatului global
Active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere
Total

Datorii financiare evaluate la costul amortizat

22.

2019
593,150

201 8
619,973

479
23

24

593,652

619,997

(206,696)

(248,983)

VENITURI NETE DIN ONORARII SI COMISIOANE
in tabelul urmator, veniturile din comisioane din contracte cu clientii Tn scopul IFRS 15 sunt divizate Tn functie de tipul
principal de servicii:

in mii lei
Venituri din comisioane
Operatiuni cu carduri bancare
Procesarea platilor pentru clienti
Operatiuni de clearing
Operatiuni de vanzare/cumparare a valutei straine
Comision pentru eliberarea garan\iilor
Comisioane de brokeraj
Comisioane de la prestarea serviciilor
Alte comisioane

2019

201 8

195,233
133,260
23,021

163,925
120,055
22,156
7,494
1,866
2,705

6,266
2,400
526
695
21,066

Total venituri din comisioane
Cheltuieli cu comisioane
Opera\iuni cu carduri bancare
Tranzactii de plata
Comisioane de la opera\iuni de retragere ~i depunere de numerar
Alte comisioane aferente Tmprumuturilor primite
Total cheltuieli cu comisioane
Venituri nete din comisioane

24
19,177

382,467

337,402

(139,566)
(9,750
(31,540)

(104,499)
(9 ,876)
(3 1,162)

(142)
(180,997)

(145,537)

201,470

191,865

Venituril e din alte comisioane reprezinta comisioanele percepute pentru pentru alte operatiuni bancare (i.e. plati
aferente utilitatilor), colectare a numerarului ~i bancassurance.

23.

VENITURI NETE DIN TRANZACTIONARE
fn mii lei

2019

201 8

Venituri nete din tranzactiile de schimb valutar
Pierderi din reevaluarea valutei straine
Dividende de la active financiare evaluate la valoarea justa prin alte
elemente ale rezultatului global
Alte venituri financiare

145,342
(1 1,314)

110,545
(7,448)

1,830
84

1,760
25

Total

135,942

104,882
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24.

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

ln mii lei

2019

2018

Venituri din arenda safeurilor individuale

1,812

5,717
2,030

Amenzi ~i penalitati primite
Alte venituri din exploatare

5,478
10,215

Total

17,505

595
8,342

Alte venituri din exploatare includ datoriile derecunoscute fata de clienti.

25.

(CHELTUIELI NETE)/ VENITURI PRIVIND DEPRECIEREA ACTIVELOR FINANCIARE

lnfarmatii aditionale privind deprecierea activelor financiare pe parcursul perioadei de gestiune 2019 ~i 2018 sunt
prezentate in Nata 36.1 (Sume generate din Pierderi estimate din credit).
Urmatorul tabel ofera reconcilierea pozitiei ,,(Cheltuieli) / Venituri nete privind deprecierea activelor financiare" din
situatia profitului sau pierderii:

ln mii lei
Numerar ~i solduri cu Banca Nationala a Moldovei
Conturi curente ~i plasamente la banci
Titluri de datorie la cost amortizat
Titluri de datorie la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

2019
1,141
(651)

201 8 Retratat*

Credite acordate clientilor la cost amortizat
Avansuri acordate clientilor la cost amortizat
Alte active
Angajamente conditionale ~i garantii financiare emise

1,813
(82)
44,969
6,308
(5,354)
4,654

(1,625)
415
(172)
(94)
62,417
(2,254)
(6,453)
7,538

Total

52,799

59,771

*Ase vedea Nata 2.5

26.

{CHELTUIELI NETE)/ VENITURI PRIVIND DEPRECIEREA ACTIVELOR NEFINANCIARE

ln mii lei

2019

lmobilizari corporale, stocu ri

27.

2018

3

(1)

Garantii reposedate

8,730

(137,378)

Total

8,733

(137,379)

CHELTUIELI DE PERSONAL

ln mii lei
Salarii ~i prime
Contributia la asigurarile sociale
Asigurari medicale
(Cheltuieli)I (reversari) nete privind concediu neutilizat si alte beneficii ale
'
angajatilor
Alte cheltuieli cu personalul (alte plati, tichete de masa)

2019

201 8

(178,125)
(32,089)
(8,026)

(149,963)

(18,213)

9,315
(28,103)

(26,492)

(34,763)
(7,478)

Total
(262,945)
(210,992)
Numarul mediu lunar de angajati activi in cadrul Bancii in cursul anului 2019 a fast de 1,178 persoane (in 2018 a fast
1,212 persoane).
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28.

CHELTUIELI DE EXP LOATARE

ln mii lei
Utilit,W 9i chirii
Reparatii 9i intretinere
Contributie la Fondul de Garantare a Depozitelor
Paza 9i securitate
Publicitate, protocol 9i sponsorizari
Mentinerea imobilizarilor necorporale

2019

2018

(8,706)

(42,045)

(13,543)

(12,547)

(13,883)

(12,815)

(7,928)

(11,263)
(4,930)

(14,752)
(24,181)
(7,653)

(18,716)

(3,109)

(3,438)

Servicii de consulting, audit 9i onorarii avocati

(7,280)

(7,500)

lnstruire

(2,073)

(1,042)

Deplasari

(2,598)

(1,815)

Pierderi din casarea imobilizarilor corporale, necorporale 9i alter active

(8,589)
(1,122)

(6,565)
(1,189)

(31,805)

(21,432)

(147,223)

(152,107)

Po 9ta 9i telecomunicatiile
Rechizite de birou, tipografie

Taxe 9i penalitati
Alte cheltuieli de exploatare

Total

(6,810)

in componenta alter cheltuieli de exploatare se includ in principal cheltuielile pentru angajatii deta9ati, asigurarea
bunurilor Bancii 9i alte cheltuieli nedeductibile.

29.

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA

ln mii lei

30.

2019

2018

lmobilizarilor corporale (Nota 9)

(20,557)

(22,049)

Activelor primite in leasing operational (Nota 11 )
lmobilizarilor necorporale (Nota 10)

(29,882)
(13,280)

(12,399)

Total

(63,719)

(34,448)

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuieli cu impozitul pe profit consta din impozitul pe profit curent 9i impozitul amanat dupa cum urmeaza:

lmpozit pe profit recunoscut in situafia profitului sau pierderii

ln mii lei
lmpozit curent
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
lmpozit amanat
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat
Total cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscuta in perioada de
gestiune

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

(32,053)

(12,026)

17,966

(7,990)

(14,087)

(20,016)

Cheltuieli cu impozitul pe profit poate fi reconciliata in situatia profitului pierderii dupa cum urmeaza:

ln mii lei

2019

Profit inainte de impozitare
lmpozitul teoretic la cota statutara aplicabila
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile

2018
62,527

331,575
12.00%
(4.36%)

(39,789)
14,443

12.00%
37.78%

(3.40%)

11,259

(17.77%)

(7,503)
(23,622)
11,109

(14,087)

32.01%

(20,016)

sau
4.25%
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30.

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT (CONTINUARE)
Venitul scutit de impozit reprezinta venitul din dobanzi din valori mobiliare de stat.
Cheltuielile nedeductibile sunt cheltuielile aferente angajatilor deta 9ati, primelor de asigurare 9i altor cheltuieli
nedeductibile conform prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova.
lmpozitul pe profit recunoscut fn alte elemente ale rezultatului global

in mii lei

31 decembrie 2019 31 decembrie 2018

lmpozit pe profit curent

31.

lmpozit curent
lmpozit pe profit amanat
Moditicarea valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii prin alte
elemente ale rezultatului global

5,890

Total impozit pe profit recunoscut in alte venituri globale

5,890

6,619
6,619

GARANTI! ~I ALTE ANGAJAMENTE FINANCIARE

Sumele cumulate ale garantiilor i n sold 9i ale altor elemente extra-bilantiere la 31 decembrie 2019 9i 2018 sunt:

in mii lei

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Acreditive
Garan\ii 9i cautiuni emise
Obligatiuni de emitere a garantiilor 9i cautiunilor
Obligatiile de acordare a creditelor i n viitor

132,825
88,862
50,420
355,021

498
74,274
29,912
359,841

Total

627,128

464,525

Banca emite garantii 9i acreditive in numele clientilor sai. Riscul de credit privind garantiile este similar cu eel provenit
din acordarea creditelor. Angajamentele de tinantare reprezinta angajamentele Bancii de a acorda credite clientilor 9i
nu reprezinta necesitati de numerar viitoare, avand in vedere ca multe dintre aceste angajamente vor expira sau vor ti
reziliate fara a ti finantate.

32.

DATORII CONTINGENTE

La 31 decembrie 2019 9i 31 decembrie 2018 Banca are calitatea de parat intr-un numar de procese aparute din
activitatile comerciale normale.

33.

REZULTATUL PE ACTIUNE DE BAZA

Profitul net aferent peri oadei de gestiune, in mii lei
Numarul actiunilor ordinare emise

31 decembrie
2019

31 decembrie
201 8

317,488

42,51 1

25,000,091

25,000,091

12.70

1.70

Rezultatul pe actiune de bazii

La 31 decembrie 2019 9i 2018 nu existau instrumente de capital diluate emise de Banca.
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34.

VALOAREA JUSTA A INSTRUMENTELOR FINANCIARE
Banca mascara valoarea justa a instrumentelor financiare folosind una din urmatoarele metode de ierarhizare:
Nivelul 1 in ierarhia valorii juste

Valoarea justa a activelor ?i datoriilor financiare alocate pe Nivelul 1 al ierarhiei valorii juste este determinata pe baza
pre\urilor cotate pe pie\ele active aferente unor active ?i datorii financiare identice. Cota\iile de pre\ folosite sunt
cu regularitate ?i imediat disponibile pe pie\e active/indici de schimb ?i preturile care reprezinta tranzac\ii de pia\a
curente ?i regulate conform principiului pre\ului de pia\a.
Nivelul 2 in ierarhi a valorii juste

Valoarea justa a activelor ?i datoriilor financiare alocate pe Nivelul 2 este determinata utilizand modele de evaluare
care au la baza date de pia\a observabile atunci cand nu exista preturi de pia\a disponibile.
Nivelul 3 in ierarhi a valorii juste

Valoarea justa a activelor ?i datoriilor financiare alocate pe Nivel 3 este determinata utilizand date de intrare care nu
sunt bazate pe informa\iile unei pie\e observabile {date de intrare neobservabile care trebuie sa reflecte ipotezele pe
care le-ar folosi participan\ii de pe pia\a la stabilirea pre\ului unui activ sau a unei datorii, inclusiv ipotezele referitoare
la rise).
Obiectivul tehnicilor de evaluare este determinarea valorii juste, care sa reflecte pre\ul care s-ar ob\ine in urma unei
tranzac\ii in condi\ii normale de pia\a pentru instrumentul financiar, la data intocmirii situa\iilor financiare.
Dispon ibilitatea datelor ?i modelelor observabile din pia\a reduce necesitatea unor estimari ?i judeca\i ale Conducerii
?i nesiguran\a asociata determinarii valorii juste. Disponibilitatea datelor ?i modelelor observabile din pia\a depinde de
produsele din pia\a ?i este inclinata sa se schimbe pe baza unor evenimente specifice ?i condi\ii generale din pia\a
financiara.
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34.

VALOAREA JUSTA A INSTRUMENTELOR FINANCIARE (CONTINUARE )
Analiza ierarhica a valorii juste a instrumentelor financiare definute la valoare justa

Tabelul urmator prezinta valoarea justa 9i ierarhia valorii juste pentru activele 9i datoriile financiare la 31 decembrie 2019:
31 decembrie 2019
fn mii lei

lerarhia valorii juste

Valoare
Nota

contabila

Valoare justa

Conturi curente 9i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat

5

2,713,419
226,716

2,713,419
226,716

2,713,419

Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clien\ilor
Alte active financiare

6

3,164,870
13,048
3,258
3,665,002
115,743

3,180,055
13,048
3,258
3,814,561
115,743

3,180,055
13,048

9,902,056

10,066,800

5,906,522

4,160,278

52,074
11,436,309
47,289

52,074
6,707,572

4 ,728,738

14

52,074
11,436,371
47,289

19

320,202

320,202

11,855,936

11,855,874

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Active financiare
5
6
8
7
12

Total
Datorii financiare
Depozite de la banci
Depozite de la clien\i
Alte imprumuturi

Alte datorii financiare

15
16

Total

226,716

3,258
3,814,561
115,743

47,289
320,202
6,759,646

5,096,229

La nivelul 2 al ierarhiei valorii juste Banca a clasificat plasamente la banci, activele financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie, titluri de datorie evaluate la valoarea
justa prin alte elemente ale rezultatului global.
Titluri de capital din portofoliul Bancii nu au o pia\a activa, valoarea justa acestora s-a clasificat la nivelul 3.
La nivelul 3 al ierarhiei valorii juste Banca a clasificat in categoria activelor: cont Nostro sechestrat, credite acordate clien\ilor 9i alte active financiare. Valoarea justa a creditelor
reprezinta valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare la rata de pia\a (publicata de BNM) in scopul determinarii valorii juste acestora.
La nivelul 3 al ierarhiei valorii juste Banca a clasificat in categoria datoriilor: depozite de la banci 9i de la clien\i, alte imprumuturi 9i alte datorii financiare.
Valoarea justa a depozitelor la vedere fara dobanda reprezinta valoarea lor contabila 9i acestea datorii au fost clasificate la nivelul 2 al ierarhiei valorii juste.
Valoarea justa a depozitelor la termen cu dobanda reprezinta valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare la rata de pia\a (publicata de BNM) pentru datorii cu
:$",~'l>
similare.

&,'1'
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34.

VALOAREA JUST A A INSTRUMENTELOR FINAN CIARE (CONTINUARE )
Tabelul urmator prezinta valoarea justa ~i ierarhia valorii juste pentru activele ~i datoriile financiare la 31 decembrie 2018:
31 decembrie 2018

Tn mii lei

lerarhia valorii juste

Valoare
Nota

contabila

Valoare justa

5

2,568,585
229,238
2,710,251

2,568,585

6

2,568,585
229,238
2,70 1,876

6

6,615

6,615

6,615

8
7
12

246,379
2,945,972
174,712

246,379
3,556,438
174,712

243,1 39

8,873,377

9,492,218

243,139

41,350
11,699,826
34,036
126,118

41 ,350
11,790,616
34,036
126,11 8

11,901,330

11,992,120

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Active financiare
Conturi curente ~i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului
global
Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului
global
Credite acordate clien\ilor
Alte active financiare

5

Total
Datorii financiare
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Alte imprumuturi
Alte datorii financiare
Total

15
16
14
19

229,238
2,710,251

3,240
3,556,437
174,712
5,285,451

3,963,627

41,350
7,076,596

4,714,020
34,036
126,118

7,117,946

4,874,174

La nivelul 1 al ierarhiei valorii juste Banca a clasificat instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global. Acestea reprezinta
investi\iile in ac\iunile companiilor Visa Inc. ~i MasterCard Incorporated, care sunt cotate pe o piata activa pentru instrumente identice.
Celelalte titluri de capital din portofoliul Bancii nu au o piata activa, valoarea justa acestora s-a clasificat la nivelul 3.
La nivelul 2 al ierarhiei valorii juste Banca a clasificat plasamente la banci, activele financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie, titluri de datorie evaluate la
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global.
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35.

PARTI AFILIATE
Principalii ac\ionari ai Bancii, de\inand individual mai mult de 1% din capitalul social, sunt prezenta\i in Nata 20.
Banca se angajeaza in opera\iuni cu ac\ionarii, personalul-cheie din conducere ?i alte parti afiliate.
in timpul anului 2019 tranzac\iile bancare cu partile afiliate au fost derulate in cursul normal al afacerii. Acestea includ acordarea creditelor, atragerea depozitelor ?i efectuarea
tranzac\iilor in moneda na\ionala ?i straina. Toate aceste opera\iuni au fost derulate in condi\ii similare, inclusiv cele privind ratele dobanzii ~i termenii privind opera\iuni similare cu
clientela.
Tranzac\iile cu alte parti afiliate cuprind tranzac\ii cu membrii familiilor ac\ionarilor ?i personalului cheie, ?i companiile unde ace?tia sunt ac\ionari ~i care desfa~oara o rela\ie cu
Banca.
Mai jos sunt prezentate soldurile, venituri ?i cheltuieli rezultate din tranzac\iile cu partile afiliate efectuate in timpul anului:

2018

2019

Tn mii lei
Solduri
Conturi curente la banci
Credite acordate
Depozite atrase
Angajamente
Angajamente de creditare ?i garan\ii financiare date
Venituri ~i cheltuieli
Venituri din dobanzi
Venituri din taxe ~i comisioane
Cheltuieli cu dobanzile
Cheltuieli cu comisioane

Personal-cheie
din conducere

Alte parti
afiliate

Total

24,162

121
6,829

429,212
62,232

81,190
429,332
93,223

13,482

426

29

13,937

294

345
28

2,159
6,485
(729)

2,798
6,599
(2,039)
(227)

Actionari
>1%
81,190

86
(1,162)

(147)

(204)

(23)

Personalcheie
din conducere

Alte parti
afiliate

Total

8,688
25,875

696,689
111,285

87,903
705,377
163,594

1,538

227

1,765

188
187

1,132
46

(1,181)

(931)

9,214
2,013
(1,383}

10,533
2,245
(3,495)
(783)

Actionari
>1%
87,903
26,434

(48)

(735)

Remunerafia directorilor
Cheltuielile de remunerare a Conducerii executive au constituit o valoare totala de 15,769 MDL'OOO pentru anul 2019 (2018: 19,362 MDL'OOO). In anul 2019 cheltuielile de
remunerare a Consiliului de Administra\ie au insumat valoarea totala de 5,281 MDL'OOO (2018: 3,450 MDL'OOO).
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE
Banca a definit riscurile pe care le gestioneaza ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare:
•

Riscul de credit 9i de concentrare;

•

Riscul de lichiditate;

•

Riscul de piata;

•

Riscul operational.

Riscul de piata include riscul valutar 9i riscul de rata a dobanzii.
Managementul riscurilor este parte integranta a tuturor proceselor decizionale ~i de afaceri in cadrul Bancii.
Tn Politica Bancii de administrare a riscurilor sunt stabilite obiectivele strategice de administrare a riscurilor bancare,
sunt determinate structurile responsabile 9i este stabilit cadrul general pentru elaborarea ulterioara a regulamentelor,
procedurilor, instructiunilor ~i alter acte de reglementare a procesului de administrare a riscurilor bancare.
Obiectivul Bancii in ceea ce prive~te administrarea riscurilor a constituit integrarea apetitului la rise, in cadrul procesului
decizional al bancii, prin promovarea unei alinieri adecvate a riscurilor asumate, capitalului disponibil 9i tintelor de
performanta, tinand cont in acela~i timp de toleranta la riscuri.
Banca evalueaza ~i monitorizeaza continuu riscurile semnificative: riscul de credit ~i de concentrare, riscul de piata
(riscul ratei dobanzii, riscul valutar), riscul de lichiditate, riscul de capital ~i riscul operational.
Tn procesul de administrare a riscurilor, Banca utilizeaza testele de stres cu scenarii atat sistemice cat ~i idiosincrazie.
Testele de stres permit identificarea vulnerabilitatilor 9i adoptarea unor planuri de masuri corective. Pentru acoperirea
riscului financiar Banca nu utilizeaza instrumente financiare derivate.
Comitetul de Administrare al Riscurilor consulta Consiliul de Administratie privind strategia de rise 9i apetitul de rise al
Bancii.
36.1

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul pierderilorfinanciare pentru Banca daca un client sau o contraparte la un instrument financiar
nu i~i indepline~te obligatiile contractuale. Banca este expusa la riscul de credit atat prin activitatile de creditare, detineri
in conturi curente (corespondente) ~i plasamente in Banci, activitati de investitie cat 9i la emiterea garantiilor bancare.
Riscul de credit asociat activitatilor de investitie este diminuat prin selectia acelor contrapartide cu rating-uri de credit
solide, prin monitorizarea activitatii acestora, prin folosirea de limite de expunere.
Expunerea cea mai mare a Bancii la riscul de credit provine din acordarea de credite ~i avansuri clientilor, prin
angajamentele de finantare 9i emitere de garantii.
Pentru a minimiza riscul de credit, Banca dispune de acte normative inteme menite sa evalueze situatia financiara a
clientilor anterior acordarii creditelor, sa monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul ~i dobanzile
aferente pe perioada derularii imprumuturilor ~i sa stabileasca limite de expunere.
Atat in cazul titlurilor de valoare cat ~i pentru plasamente-garantii in banci parametrul PD este determinat in baza
studiilor realizate de compania de rating Moody's, tinand cont de PD-urile estimate atat pentru corporate cat ~i
estimarile la nivel suveran.
Expunerea fata de bancile corespondente sunt restrictionate prin limite care acopera expunerile bilantiere sau
extrabilan\iere 9i prin limite ale riscului de livrare zilnica referitor la elementele comerciale precum contracte de schimb
valutar. Pentru determinarea limitelor pe contrapartide se utilizeaza evaluarile ~i ratingul agentiilor cu renume Moody's,
Standard&Poor's 9i Fitch- IBCA atribuit contrapaftii sau tarii rezidente, situatiei financiare, politicilor AML, transparenta
ac\ionarilor ~i competenta Comitetului executiv. Banca monitorizeaza zilnic incadrarea in limitele stabilite a soldurilor
inregistrate in conturile corespondente.
I.

Sume generate de pierderile a,teptate din riscul de credit (ECL)

Cre~terea semnificativa a riscu/ui de credit
Fiecare activ financiar propriu este evaluat lunar cu scopul de a determina daca Banca se confrunta cu o crestere
semnificativa a riscului de credit (a probabilitatii sau riscului de apari\ie a unei neindepliniri a obligatiilor) fata de 'data
recunoa 9terii ini\iale sau daca acel credit este depreciat. Scopul final este de a determina metoda aplicabila de estimare
a pierderilor a9teptate din depreciere (pierdere de credit a~teptata pe 12 luni, sau pierdere de credit a9teptata pe
intreaga durata de viata).
Tn general, va avea loco cre~tere semnificativa a riscului de credit inainte ca activul financiar sa fie depreci
a riscului de credit sau a neindeplinirii obliga\iilor.
S-,~1>
CZI

"'
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de cred it (continuare)

I.

Sume generate de pierderile ai;;teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Cre1terea semnificativii a riscu/ui de credit (continuare)

Pentru angajamentele de creditare irevocabile, Banca are vedere modificarile in riscul apari\iei unei nerespectari a
obliga\iilor Ia imprumutul asociat angajamentului de creditare. In stabilirea pierderilor a?teptate din riscul de credit,
Banca stabile?te procentul preconizat de utilizare al angajamentului sau partea din angajamentul de creditare ce va fi
utilizata pe parcursul vietii preconizate a angajamentului de creditare atunci cand se estimeaza pierderile asteptate din
creditare pe toata durata de via\a. in ceea ce prive?te perioada contractuala, pentru angajamentele de creditare ?i
contractele de garan\ie financiara, aceasta este perioada contractuala maxima pe parcursul careia Banca are obliga\ia
contractuala de acordare a creditului.
Banca define?te trei Stadii de rise:
,,Stadiul I" de rise include activele financiare pentru care nu se constata o cre?tere semnificativa a riscului la
data analizei fa\a de data recunoa?terii ini\iale sau au asociat un rise scazut (,,low credit risk exemption") la
data analizei. Pentru aceste active, se va determina o reducere pentru pierderi de credit a?teptata dupa
metoda expusa mai jos, pierdere de credit a?teptata pe 12 !uni ("ECL 12M").
Pierdere de credit a?teptata pentru 12 Iuni = ECL 12M = cota de pierdere de credit a?teptata pe toata durata
de via\a care reprezinta pierderile de credit a?teptata ce rezulta din evenimentele legate de nerespectarea
obliga\iilor aferente unui instrument financiar care sunt posibile in perioada de 12 Iuni dupa data de raportare.
,,Stadiul II" de rise include activele financiare pentru care s-a constatat o cre?tere semnificativa a riscului fa\a
de data recunoa?terii ini\iale (mai pu\in pentru activele care au asociat o clasa de rise scazut ,,low credit risk
exemption") ?i care nu sunt raportate ca fiind depreciate (sau nu sunt identificati indici de depreciere). Pentru
aceste active, se va determina o reducere pentru pierderi de credit a?teptata dupa metoda expusa mai jos,
pierdere de credit a?teptata pe intreaga durata de viata ("Lifetime ECL").
Pierderile a?teptate din creditare pe toata durata de via\a = Lifetime ECL= care rezulta din toate evenimentele
posibile de nerespectare a obliga\iilor pe durata de via\a preconizata a unui instrument financiar, reflectat mai
departe, prin media ponderata a pierderilor din creditare cu riscurile respective privind nerespectarea
obliga\iilor (masurate prin indicele PD).
,,Stadiul Ill" de rise (default) include activele financiare pentru cares-au constatat indicii de depreciere la data
raportarii. Pentru aceste active, se va determina o reducere pentru pierderi a?teptate din depreciere ,,Lifetime
ECL" cu men\iunea ca PD alocat va fi 100%.
Modelul expus mai sus se bazeaza exclusiv pe evaluarea riscului de credit. Prin urmare, in gruparea activelorfinanciare
in scop de provizionare se au in vedere indicatorii relevanti pe care Banca ii utilizeaza in sistemul curent de
management al riscului de credit.
Clasificarea activelor financiare se realizeaza case-by-case. Aceasta inseamna ca un imprumut de\inut de un client
poate fi inclus in stadiul I de rise, iar alt imprumut de\inut de acela?i client poate fi inclus in stadiul II de rise, totul
depinzand de rezultatul analizei intre elemente de rise existente la data recunoa?terii ini\iale ?i cele constatate la data
raportarii. Totu?i, pentru stadiul Ill de rise, Banca aplica principiul contaminarii, in sensul ca toate activele financiare
ale aceluia?i emitent vor fi incluse in aceasta clasa, daca eel pu\in pentru un activ se constata indeplinirea criteriilor de
depreciere.
Criteriile de se/ectare a crefterii gradului de rise

Tn Stadiul 1 (Stage 1) sunt plasate activele creditare care nu s-au deteriorat semnificativ in ceea ce prive?te calitatea
creditului de la recunoa?terea ini\iala sau care prezinta un rise de credit scazut la data de raportare. Contractele care
nu au fost clasificate in nici unul din stadiile precedente ?i inregistreaza restante la pla\i mai mici de 31 de zile, vor fi
clasificate in Stadiul 1.
Tn Stadiul 2 (Stage 2) vor fi plasate activele creditare care au inregistrat o cre?tere semnificativa a riscului de Ia
recunoa?terea ini\iala, dar care nu au dovezi obiective privind un eveniment cu pierderi de credit. Astfel criteriile de
selectare vor fi:
•

Restan\e la pla\ile planificate ce depa?esc 30 de zile, dar sunt mai mici de 90 de zile;

•

Creditul analizat a fost supus unei prorogari/restructurari in ultimele 12 luni, iar activul financiar nu a fost
derecunoscut;

•
•
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36.

Se inregistreaza mai multi indicatori financiari, aferent ultimelor rapoarte financiare disponibile, care indica dovezi
obiective de depreciere

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderile alllteptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Criteriile de selectare a cre1terii gradu/ui de rise (continuare)

Stadiul 3 {depreciate / default): in vederea adaptarii procedurilor Bancii la cerin\ele standardelor interna\ionale 9i
echivalarea conceptului de "depreciate" cu eel a "expunerilor neperformante", se considera ca un credit este determinat
depreciat atunci cand:
•
•
•

•
•
•

•

inregistreaza restan\a de 91 de zile sau mai mult, fiind de asemenea aplicat procesul de contaminare a tuturor
expunerilor unui client in caz de default a eel pu\in uneia dintre acesteia;
Banca a declan 9at procedura de recuperare prin executare silita;
inregistreaza la momentul analizei mai mult de 3 restructurari a graficului de achitare, din care ultima a fost
realizata eel mult cu un an inainte de data analizei, urmatoarele 2 restructurari trebuie sa fi fost realizate in
intervale succesive nu mai mari de 2 ani. (Exemplu: Data actuala: 31.12.2019, ultima restructurare: max.
31.12.2018, a doua restructurare: max. 31.12.2016 9i a treia: max. 31.12.2014);
conform reglementarilor BNM, creditul a fost clasificat in categoria prudentiala "D" sau mai jos;
contractele de vanzare cumparare incheiate cu debitorul / debitorul gajist al obiectului gajat aferent expunerii
stinse din executarea acestui obiect de garan\ie, vor fi automat clasificate in Stadiu 3.
in lipsa recurgerii la masuri precum executarea garan\iei, este improbabil ca debitorul sa- 9i achite in intregime
obliga\iile din credite fa\a de Banca. Ratingul aferent emitentului/contrapartidei este stabilit in categoria unor
ratinguri asociate cu default-ul;
s-a introdus o cerere prin care se solicita deschiderea procedurii de faliment impotriva debitorului sau aplicarea
unei masuri similare;

Odata ce un credit detinut de un debitor este incadrat in stadiul Ill de rise, toate creditele acestui debitor vor fi incadrate
in stadiul Ill-a de rise. In cazul in care semnalul/(le) de rise care a inclus activul in stadiul Ill de rise nu mai este constatat,
atunci acesta se va reincadra in stadiul I sau stadiul II, dupa caz.
Creditele incadrate in stadiul Ill de rise vor fi raportate ca fiind ,,depreciate".
Are loc o tratare specifica pentru creditele in "Default", precum urmeaza: vor ramane pentru o perioada de 6 luni
("perioada de carantina") in grupul de credite aflate in "Default", dupa perioada de "carantina", in cazul lipsei criteriilor
de "Default" creditul va fi inclus in grupul caruia ii apartine in mod normal, in caz contrar "perioada de carantina" se va
prelungi cu 6 luni.

/ncorporarea informafiilor forward-looking
Prevederile IFRS 9 solicita a fi realizata 9i o estimare anticipativa a elementelor de pierdere a 9teptata din deprecieri.
Ceea ce presupune ca valorile PD trebuie sa ia in considera\ie nu doar realita\ile actuale a economiei, ci ?i ulterioarele
posibile varia\ii a conjuncturii economice.
Tn vederea atingerii acestui nivel de anticipa\ie, Banca a intocmit analize istorice ?i a identificat variabilele economice
cheie cu impact asupra riscului de credit ?i asupra pierderilor a?teptate de credit pentru fiecare portofoliu. Opinia-expert
a fost, de asemenea, luata in considerare in acest proces. Au fost estimate variabile-cheie pentru urmatorii trei ani.
Dupa trei ani, pentru a previziona variabilele economice pentru intreaga durata de via\a ramasa a fiecarui instrument
financiar, a fost folosita o abordare regresiva. lmpactul acestor variabile economice a fost determinat prin efectuarea
unei analize statistice regresive.
Tabelul de mai jos prezinta ipotezele macroeconomice pe perioada de trei ani, utilizate ca date de impact in pierderea
estimata de credit la 31 decembrie 2019:

Produsul intern brut, %
Rata ?omajului, %
lnfla\ia, %
Curs valutar EUR/MDL

2020

2021

10, 1

8,5

9,5

2,6

2,6

2,5

2022

5,6

4,7

4,7

21.86

20.74

22.12
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MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de cred it (continuare)

I.

Sume generate de pierderile a~teptate din riscul de credit (ECL) (conti nuare)

/ncorporarea informafiilor forward-looking (continuare)
Cei mai importan\i indicatori macroeconomici utiliza\i in calculul ECL sunt:
Pentru creditele acordate persoanelor fizice:
•

Rata 9omajului;

•

Cursul de schimb EUR/MDL.

Pentru creditele acordate persoanelor juridice:
•

Produsul intern brut;

•

Rata 9omajului.

Tabelul de mai jos ilustreaza impactul setarii unor ponderi maximale fiecarui scenariu:
Pondere scenariu

100% pesimist

100% de baza

100% optimist

43,737

(2,825)

(21,137)

Mi 9carea ECL

Ca in cazul oricarei previziuni economice, estimarile 9i probabilita\ile de a se intampla sunt supuse unui grad ridicat de
incertitudine inerenta 9i de aceea rezultatele efective pot fi semnificativ diferite de cele previzionate. Banca considera
ca aceste previziuni reprezinta cea mai buna estimare a posibilelor rezultate 9i a analizat non-liniarita\ile 9i asimetriile
din cadrul diferitelor portofolii ale Bancii pentru a stabili ca scenariile alese sunt cele mai reprezentative din gama
scenariilor posibile.
Determinarea pierderii a~teptate din riscu/ de credit (ECL)
Metodele de evaluare a expunerii la default (EAD) difera in dependen\a de stadiul determinat pentru activul financiar
9i tipul de produs pe care acesta II reprezinta:
•

Parametrul CCF trebuie estimat in vederea calculari EAD pentru produsele revolving ce nu sunt in default;

•

EAD pentru creditele non-default este calculat din graficul pla\ilor contractuale;

•

EAD pentru instrumentele deja aflate in default este egal cu valoarea curenta a expunerii bilan\iere.

Pentru alte active financiare parametrul EAD va fi determinat in dependen\a de tipul acestui activ:
•

Valori mobiliare emise de stat 9i certificatele BNM - parametrul EAD este echivalent costului amortizat pentru
fiecare expunere reflectata la data calculului reducerilor pentru pierderi a9teptate din depreciere;

•

Plasari la termen i n alte banci 9i conturile NOSTRO - parametrul EAD este calculat ca suma principalului 9i a
crean\elor aferente fiecarei expuneri, reflectate la data calculului reducerilor pentru pierderi a9teptate din
depreciere.

•

Garan\iile bancare emise - parametrul EAD se calculeaza reie 9ind din valoarea obliga\iunilor de acordare
aferente garan\iei, reflectate la data calculului reducerilor pentru pierderi a9teptate din depreciere, ajustate cu
parametrul CCF care este stabilit la o valoare de 100%.

Coeficientul LGD este reprezentare in forma relativa a gradului de neacoperire a expunerii creditului de catre
valoarea recuperabila din garan\ii (RA) pentru fiecare perioada din durata de via\a a activului de credit. Valoarea LGD
nu variaza in dependen\a de stadiul de clasificare a activului de credit.
Pentru estimarea valorii recuperabile a gajului, se va determina ca Valoarea minima dintre valoarea de lichidare a
obiectului gajului si valoare<! de pia\a ajustata cu un coeficient de discount (Haircut statistic), in baza rapoartelor de
evaluare de\inute de Banca. In cazul in care pentru anumite obiecte lipsesc valorile de lichidare, acestora le va fi aplicat,
la valoarea de pia\a, acel coeficient de discount (Haircut statistic) pentru ob\inerea unei valori de lichidare estimative.
Pentru Expunerile supra colateralizate, valoarea recuperabila din garan\ii se va limita la valoarea minima dintre RA 9i
98% din expunere.

in baza ratelor de recuperare pentru un e9antion reprezentativ de emiten\i, prin realizarea unei medii
propuse pentru analiza ratei de recuperare.
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)

36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderile a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Determinarea pierderii a~teptate din credit (ECL) (continuare
Coeficientii PD, LGD, valoarea EAD precum ~i efectul actualizarii reflecta durata de viata a~teptata a unei expuneri.
Toti ace~ti indicatori sunt estimati Tn serii anuale de date pana la maturitatea activului financiar analizat realizand o
estimare a ECL pe Tntreaga durata de viata a acestuia (lifetime).
Tabelul de mai jos prezinta informatii despre calitatea creditara a activelor financiare evaluate la cost amortizat, a
titlurilor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global. Daca nu este indicat specific,
sumele pentru activele financiare din tabel sunt prezentate la valori brute.

Calitatea creditara in functie de stadiul activelor financiare

Stadiu 1

fn mii lei
Numerar ~i solduri cu Banca Nationala a Moldovei
Conturi curente ~i plasamente la banci

31 Decembrie 2019
Stadiu 3
Total

4,449,104
2,716,227

Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie la cost amortizat

Stadiu 2

4,449,104
2,716,227

226,716

226,716

3,187,559

3,187,559

Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin
alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clientilor

13,048
2,629,621

648,815

697,750

90,643

5,361

74,143

170,147

(87,6772
13,225,241

(12,5861
641,590

(294,4891
477,404

(394,7521
14,344,235

Stadiu 1

Stadiu 2

Alte active financiare

Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

Valoarea de bilant

fn mii lei
Numerar ~i solduri cu Banca Nationala a Moldovei
Conturi curente ~i plasamente la banci

5,136,951
2,570,800

Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie la cost amortizat

229,238
2,726,403

Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin
alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clientilor

Valoarea de bilant

31 Decembrie 2018
Stadiu 3
Total
5,136,951
2,570,800
229,238
2,726,403

6,615

6,615

2,051,373

364,130

1,109,990

135,875

33,246

65,405

234,526

(116,2251
12,741,030

(9,7941
387,582

(544,7931
630,602

(670,8121
13,759,214

Alte active financiare

Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

13,048
3,976,186
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MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderile a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Tabelul de mai jos prezinta informatii despre restante pentru urmatoarele elemente ale activelor fi nanciare din stadiile
1, 2 ~i 3:

31 Decembrie 2019

in mii lei

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Numerar ~i solduri cu Banca Nationala a
Moldovei
Curent

4,449, 104

4,449,104

(3,491)

4,445,613

(3,491)
4,445,613

2,716,227

2,71 6,227

Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile

Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere
Valoarea de bilant
Conturi curente ~i depozite la banci
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile

Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere

(2,809)

(2,809)

2,713,419

2,713,419

Restriction at
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile

226,716

226,716

Valoarea de bilant

226,716

226,716

3,1 87,559

3,1 87,559

Valoarea de bilant
Cont Nostro sechestrat

Titluri de datorie la cost amortizat
Curent
Restant S 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile

Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere
Valoarea de bilant

(22,689)

(22,689)

3,164,870

3,1 64,870

13,048

13,048

(176)
12,873

(176)
12,873

Titluri de datorie evaluate la valoarea justa
prin alte elemente ale rezultatului global
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a~teptate din depreciere

Valoarea de bilant
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderile a!ilteptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

31 Decembrie 2019
fn mii lei

Credite acordate clientilor
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere
Valoarea de bilant
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere
Valoarea de bilant

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

2,525,786
103,834

592,060
11 ,287
45,468

82,676
253
50,915

3,200,523
11 5,374
96,382

{45,165}
2,584,455

{12,373}
636,442

563,907
{253,645}
444,105

563,907
{311 ,184}
3,665,002

2,328

3,045

5,374
3,290
70,853
{54,404}

{13,347}

{213}

3,290
70,853
{40,843}

77,295

5,148

33,300

115,743

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

31 Decembrie 2018
fn mii lei

Numerar !iii solduri cu Banca Nationala a
Moldovei
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

5,136,951

Valoarea de bilant
Conturi curente !iii depozite la banci
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a?teptate din depreciere
Valoarea de bilant
Cont Nostro sechestrat
Restrictionat
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Valoarea de bilant

50

5,136,951

{4,641 }

{4,641}

5,132,310

5,132,310

2,570,800

2,570,800

{2,215}
2,568,585

{2,215}
2,568,585

229,238

229,238

229,238

229,238
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderile a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

31 Decembrie 2018
Stadiu 1

in mii lei
Titluri de datorie la cost amortizat
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

Valoarea de bilan\
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin .
alte elemente ale rezultatului global
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

Valoarea de bilan\

Total
2,726,403

{24,527}
2,701 ,876

{24,527}
2,701,876

6,615

6,615

{94}
6,521

{94}
6,521

1,976,435
72,821

302,839
43,452

2,1 16

17,840

93,531

11 3,487

{70,923}

{8,622}

796,348
{499,976}

796,348
{579,521}

1,980,450

355,508

610,013

2,945,972
132,385
35,624
1,11 2
65,405
{59,814}

174,712

Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

Stadiu 3

2,726,403

Valoarea de bilant
Credite acordate clien\ilor
Curent
Restant s 30 de zile

Stadiu 2

152,722
67,388

Alte active finan ciare
Curent
Restant s 30 de zile
Restant > 30 de zile s 90 de zile
Restant > 90 de zile
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

{13,825}

{1 ,1 72}

65,405
{44,816}

Valoarea de bilan\

122,050

32,074

20,588

132,385
3,490

32,134
1,11 2

2,431,996
183,661

Urmatorul tabel prezinta informa\ii despre clasificarea activelor financiare in func\ie de ratingurile interne de rise:

31 Decembrie 2019
in mii lei

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Conturi curente ~i depozite la banci
Standard
Supravegheate
Substandard

2,439,584

2,439,584

188,638

188,638

84,885

84,885

3,121

3,121

Dubioase (i ndoielnice)
Compromise (pierderi)
Reduceri pentru pierderi a$feptate din depreciere

Valoarea de bilan\

2,809

2,809

- - - - ' - - ' - - - - ' - - - - - - - ---=------=c-----==="_L_

2,713,419
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderil e a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)
31 decembrie 2019

fn mii lei

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Cont Nostro sechestrat
Standard

226,716

226,716

226,716

226,716

2,972,087

2,972,087

215,472

215,472

(22,689)

(22,689)

3,164,870

3,1 64,870

Supravegheate
Substandard
Dubioase (indoielnice)
Compromise (pierderi)
Valoarea de bilant
Titluri de datorie la cost amortizat
Standard
Supravegheate
Substandard
Dubioase (i ndoielnice)
Compromise (pierderi)
Reduceri pentru pierderi afteptate din depreciere
Valoarea de bilant
Credite acordate clientilor
Standard
Supravegheate
Substandard
Dubioase (indoielnice)
Compromise (pierderi)
Reduceri pentru pierderi 8$feptate din depreciere
Valoarea de bilant

2,316,909

71,545

312,711

504,761
72,509

(45,165}
2,584,455

(12,373}
636,442

73,183
6,084
13

5,361

2,388,454
7,604
1,629
23,926

825,076
74,138
23,926

664,592
(253,645}
444,105

664,592
(31 1,184}
3,665,002

14,000

73, 183
11,445
14,013

Alte active finan ciare
Standard
Supravegheate
Substandard
Dubioase (indoielnice)
Compromise (pierderi)
Reduceri pentru pierderi afteptate din depreciere

17
11,345
(13,347}
77,295

Valoarea de bilant

52

(213}
5, 148

2,937
57,207
(40,843}
33,300

2,953
68,552
(54,404}
115,743
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de cred it (continuare)

I.

Sume generate de pierderile a!jiteptate din ri scul de credit (ECL) (continuare)

31 Decembrie 2018
fn mii lei

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Conturi curente !jii depozite la banci
2,378,700

2,378,700

Supravegheate

95,358

95,358

Substandard

92,998

92,998

3,744

3,744

Standard

Dubioase {indoielnice)
Compromise (pierderi)

{2,215)

{2,215)

2,568,585

2,568,585

229,238

229,238

229,238

229,238

2,726,403

2,726,403

Valoarea de bilant

(24,527)
2,601 ,876

(24,527)
2,601,876

Credite acordate clien\ilor
Standard

1,598,611

Reduceri pentru pierderi a!}teptate din depreciere

Valoarea de bilant
Cont Nostro sechestrat
Standard
Supravegheate
Substandard
Dubioase {indoielnice)
Compromise {pierderi)
Valoarea de bilant
Titluri de datorie la cost amortizat
Standard
Supravegheate
Substandard
Dubioase {indoielnice)
Compromise {pierderi)
Reduceri pentru pierderi a!}teptate din depreciere

Supravegheate
Substandard
Dubioase {indoielnice)
Compromise {pierderi)
Reduceri pentru pierderi a!}teptate din depreciere
Valoarea de bilant
Alte active financiare
Standard
Supravegheate
Substandard
Dubioase {i ndoielnice)
Compromise (pierderi)
Reduceri pentru pierderi a!}teptate din depreciere
Valoarea de bilant

58,403
222,317
83,016
394

429

1,657,443

450,358
2,404

30,623
29, 180
145,887

703,298
114,600
146,281

(70,923)

(8,622)

903,870
(499,976)

903,870
(579 ,521)

1,980,450

355,508

610,013

2,945,972

11 0,356
25,519

33,246

(13,825)
122,050

(1,172)
32,074

53

110,356
58,765

65,405
(44,816)

65,405
(59,814)

20,588

174,712

B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situa\iile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderil e a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Urmatoarele tabele arata efectul modificarii reducerilor pentru pierderi a!;,teptate la nivelul grupurilor de active financiare
!;,i angajamente conditionale.

31 decembrie
fn mii lei

Numerar ~i echivalente de numerar
Sold la 1 ianuarie
Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa!;,tere
Alte ajustari (inclusiv influenta cursului valutar)
Sold la 31 decembrie

2019

31 decembrie
201 8

4,641

3,008

(1,141)

1,625

(9)

8

3,491

4,641

2,215

2,759

(22)

(412)

Plasamente in banci
Sold la 1 ianuarie
Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa!;,tere
Majorari datorate initierii !;,i achizitiei

1,693

Diminuari datorate derecunoa~terii

(1,020)

(3)

(58)

(129)

2,809

2,215

Sold la 1 ianuarie

24,527

24,355

Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa!;,tere

(7,472)

23,867

Majorari datorate initierii !;,i achizitiei

64,752

31 ,1 42

(59,094)

(54,837)

Alte ajustari (inclusiv influenta cursului valutar)

Sold la 31 decembrie

Titluri de datorie la cost amortizat

Diminuari datorate derecunoa~terii
Alte ajustari (inclusiv influenta cursului valutar)

24

Sold la 31 decembrie

22,689

Titluri de datori e la valoarea justa prin alte elemente ale
rezultatului global
Sold la 1 ianuarie
Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa!;,tere

24,527

94
(13)

Majorari datorate in itierii ~i achizitiei

234

Diminuari datorate derecunoa~terii

94

(138)

Alte ajustari (inclusiv influenta cursului valutar)

Sold la 31 decembrie

176

54

94

B.C. VICTORIABANK 5.A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

I.

Riscul de credit (continuare)
Sume generate de pierd erile a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)
31 decembrie 2019

in mii lei
Credite la cost amortizat acordate clientilor
Sold la 1 ianuari e
Transferat catre Stadi u 1
Transferat catre Stadiu 2
Transferat catre Stadiu 3
Varia\ia neta datorata modifi carilor fa ra derecunoa 9tere
Majorari datorate ini\ierii 9i achizi\iei
Diminuari datorate derecunoa 9terii
Diminuarea contului de reduceri pentru depreciere
datorata scoaterilor in afara bilantului
Alte ajustari (inclusiv influenta cursului valutar)

Sold la 31 decembrie

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

70 ,923
1,077
(6,416)
(66)
(48,172)
33,628
(6,203)

8,622
(656)
6,456
(272)
(1,515)

499 ,976
(421)
(40)

579 ,521

55,1 33
5,591

22,532

552 ,1 36

(351)

629 ,802
5,59 1
(5,403)
(188)
(17,439)
28,586
(25,622)

394

45,165

in mii lei

Transferat catre Satdiu 1
Transferat catre Stadiu 2
Transferat catre Stad iu 3
Vari a\ia neta datorata modifi carilor fara derecunoa 9tere
Majorari datorate ini\ierii 9i achizi\iei
Diminuari datorate derecunoa 9terii

338
1,920

(5,403)
(7,931)
470
(544)

(188)
(14,133)
13,368
(15,840)

(5,340)

(47,767)
33,628
(11,894)

4, 625
14,748
(9,238)

(238,831)
(3,957)

(238,831)
(3 ,473}

(18)

(23)

87

(486}

(30,635)
(4,732}

(30,676)

89

12,373

253,645

311,184

70,923

8,622

499,976

579,521

Persoane Fizice
Credite acordate persoanelor fizice
Sold la 1 ianuarie

31 decembrie 2018

Stadiu 1

31 decembrie 2019

(5 ,1 31}

31 decembrie 2018

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

1,845
469
(50)
(35)
773
2,792
(434)

378
(49)
89
(239)
751

5,485
(421)
(40)

7,708

1,240
4, 753

986

8,145

274
15,449

(109)

10,371
4,753
(2,605)
(2 ,088)
1,627
436
(428)

3

(4 }

5,364

818

datorata scoaterilor in afara bilantului

55

(2 ,605)

(1,285)

16,973
2,792
(1, 828)

(4,338)
451
(244)

2,11 0
(16)
(4 6)

(1,732)

(1,732)

(18)

(23)

(1}

17,731

23,913

(2 ,088)
3,854
0
(139)
(4,287)

(4,328)
(29}

5,485

7,708

(29}

1,845

378

B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

I.

Sume generate de pierderile al?teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Persoane Juridice

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Tn mii lei

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Credite acordate persoanelor juridice
Sold la 1 ianuari e
Transferat catre Stadiu 1
Transferat catre Stadiu 2
Transferat catre Stadiu 3
Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa:;,tere

69 ,085
607
(6 ,367)
(31)
(48,945)

8,237
(607)
6,367
(33)
(2,266)

494,491

571,813

53,893
839

21,546
(2,798)

543 ,991
1,900

6 19,43 1
(1,960)
1,900

Majorari datorate initierii :;,i achizitiei
Diminuari datorate derecunoa:;,terii
Diminuarea contului de ajustari pentru depreciere datorata
scoaterilor in afara bilantului
Alte ajustari (inclusiv infl uenta cursului valutar)
Sold la 31 decembrie

64
(13,529)
(4, 055)

(64,740)
30,837
(10,066)

(237,099)

(237,099)

(3,957)

(3 ,473)

87

(458)

(4,732)

(5 ,1 02)

11,555

235,914

287,271

69,085

8,237

494,491

571 ,813

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

Stadiu 1

Stadiu 2

Stadiu 3

Total

13
(2)

1, 172

44,8 16

15

347

44, 366

44, 728

(1,041)

1,041

(935)

(25)
26
(3 ,066)

46,001
(2)
(25)
26
(4, 000)

(1)

618

(2,308)

(2, 308)

0
(2)

694
1,172

30,837
(5,769)

(242)

383

100

39,802

8,963
14,296
(8,994)

(10,04 1)

(17,987)

(19,066)

486
(498)

13,368
(15,701)

28, 151
(25,193)

(26,347)

(26,347)

31 decembrie 2019

Tn mii lei
Alte active financiare - creante la cost amortizat acordate
clientilor
Sold la 1 ianuarie
Transferat catre Stadiu 1
Transferat catre Stadiu 2
Transferat catre Stadiu 3
Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa:;,tere
Majorari datorate initierii :;,i achizitiei
Diminuari datorate derecu noa:;,terii
Diminuarea contului de ajustari pentru deprec·

(228)

1,311
1,173
(230)

~

scoaterilor in afara bilantului
Alte ajustari (inclusiv influenta cu rsului va
Sold la 31 decembrie

31 decembrie 2018

~

253
(/)

11

213

56

39,216

253
39,440

13

1,172

(98 1)

(98 1)

44,816

46,001

B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE {CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit {continuare)

I.

Sume generate de pierderil e a~teptate din riscul de credit {ECL) {continuare)

in mii lei
Alte active financiare - alte creante
Sold la 1 ianuarie
Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa?tere

31 decembrie
2019

31 decembrie
2018

13,813

7,429

5,828

6,229

2,287

234

Diminuari datorate derecunoa?terii
Diminuarea contului de ajustari pentru depreciere datorata scoaterilor
in afara bilantului

(2,761)

(9)

Alte ajustari {inclusiv influenta cursului valutar)

(2,852)

(70)

Sold la 31 decembrie

14,963

13,813

31 decembrie

31 decembrie
201 8

Majorari datorate initierii ?i achizitiei

in mii lei

(1,351)

201 9

Angajamente de creditare ll>i garantii finan ciare emise
Sold la 1 ianuarie

9,209

16,774

(13,272)

(39,084)

Majorari datorate initierii ?i achizitiei

11,910

31,547

Diminuari datorate derecunoa?terii

(3,292)

Variatia neta datorata modificarilor fara derecunoa?tere

Alte ajustari (inclusiv influenta cursului valutar)

45

Sold la 31 decembrie

4,599

57

(28)
9,209

B.C. VICTORIABANK 5 .A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
Riscul de credit (continuare)

36.1

I.

Sume generate de pierderile aliiteptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

Urmatorul tabel prezi nta reconcilierea dintre:
sumele prezentate in tabelele de mai sus care reconciliaza soldurile de deschidere ~i inchidere a ajustarilor de depreciere pe clasa de instrumente finan ciare; ~i
rubrica "(Cheltuieli) / Venituri nete privind deprecierea activelor financiare" din situatia profitului sau pierderii 9i a altor elemente ale rezultatului global.

2019

in mii lei
Variatia neta ajustarilor de
depreciere
Majorari datorate initierii 9i achizitiei

Total
Recuperari ale sumelor scoase
anterior din bilant
Total

Plasamente
in banci

Titluri de
datori e la
cost
amortizat

Titluri de
datori e la
valoarea justa
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

Credite la
cost amortizat
acordate
clientilor

(1,141)

(1,042)
1,693

(66,565)
64,752

(152)
234

(59,661)
33,628

(1,141 )

651

(1,813)

82

(26,033)

Numerar
liii solduri
cu Banca
Nationala
a Moldovei

Alte active
financiare

Angajamente
de creditare
!iii garanti i
fin anciare
emise

Total 2019

(6,308)

3, 067
2,287

(16,564)
11,910

(148,366)
114,504

(6,308)

5,354

(4,654)

(33,862)

Creante la
cost
amortizat
acordate
clientilor

(1 8,937}

(18,937)

1,141

651

1,813

82

58

44,969

6 308

5 354

4,654

52,799

B.C. VICTORIABANK S.A.

Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RI SC URILOR FINANCIARE (CONTINUARE)

36.1
I.

Riscul de credit (continuare)
Sume generate de pierd erile a~teptate din riscul de credit (ECL) (continuare)

2018

Numerar
~i solduri
cu Banca
fn mii lei

Varia\ia neta ajustarilor de
depreciere
Majorari datorate inifierii ~i achizi\iei
Total
Recuperari ale sumelor scoase
anterior din bilant
Total

National a
a Moldovei

Plasamente
in banci

1,625

(415)

Titluri de
datorie la
cost
amortizat

Titluri de
datorie la
valoarea justa
prin alte
elemente ale
rezultatului
global

Credite la
cost
amortizat
acordate
clientilor

Creante la
cost
amortizat
acordate
clientilor

(30,971)
31, 142

94

(43,060)
28,586

1,625

(415)

172

94

(14,474)

1,625

{415}

172

94

{62,417}

financiare

Angajamente
de creditare ~i
garan\ii
finan ciare
emis e

Total 2018

1,081
1,173

6,220
234

(39,084)
31,547

(104 ,604)
92,776

2,254

6,453

(7,538)

(11,828)

2,254

6,453

{7,538}

{59,771}

Alte active

(47,943}

(47,943}
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Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

II.

Garantii detinute

Banca detin pentru creditele acordate clientelei, garantii ipotecare pe terenuri §i cladiri, garantii sub forma mobiliare pe
utilaje §i echipamente §i alte garantii. Estimarile de valoare justa sunt bazate pe valoarea garantiilor evaluate la data
acordarii Tmprumutului §i sunt actualizate periodic.
Categoria "Proprietati imobiliare" include terenuri , cladiri rezidentiale §i comerciale, "Garantii reale mobiliare", includ
gajurile asupra activelor mobiliare (autotorisme, echipamente, stocuri, etc).

Persoane fizice
An analysis of the fair value of the collateral as at reporting date per types of loans granted to retail customers is
presented below:

31 Decembrie
2019

31 Decembrie
2018

Proprietati imobiliare
Garantii reale mobiliare
Depozite-garan\ii

1,520,898
1,862
798

1,236,592
3,462
7,667

Total

1,523,558

1,247,721

in mii lei

Credite ipotecare

Urmatoarele tabele determina expunerile de credit de la creditele ipotecare ale clien\ii - persoanelor fizice pe intervale
credit raportat la valoarea garan\iei (LTV). LTV este calculat ca raportul dintre valoarea bruta a creditului ~i valoarea
justa a garan\iei la data raportarii. Valoarea justa a garan\iei reale pentru creditele ipotecare este diminuata cu valoarea
garan\iei de stat pentru credite Prima Casa (i.e. 50%). Valoarea justa a garan\iei pentru credite ipotecare reziden\iale
se bazeaza pe valoarea justa la origine actualizata pe baza modificarilor indicilor pre\urilor locuin\elor.

in mii lei
Nota

LTV ratio
Mai mic de 50%
51-70%
71 -90%
91-100%
Mai mare de 100%

7

Total

31 Decembrie
2019

31 Decembrie
2018

127,436
109,349
104,843
8,937
385,575

118,151
89,994
29,755
872
51,443

736,141

290,215

Persoane juridice

in mii lei

Nota

Stadiu 1 ~i 2
Stadiu 3

Total

7

31 Decembrie 2019
Valoarea
Expunere bruta
garantiei
1,795,019
6,342,675
668,494
1,919,579
2,463,513
8,262,254

60

31 Decembrie 2018
Valoarea
Expunere bruta
garanti ei
1,601 ,200
4,894,338
1,095,306
2,294,702
2,696,506
7,189,040

B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

Ill. Concentrarea riscului de credit
Banca monitorizeaza concentrarea riscului de credit pe locatii geografice 9i sectoare industriale.
Analiza expunerii la riscul de credit aferent activelor financiare pe regiuni geografice 9i sectoare industriale la 31
decembri e 2019 9i 31 decembrie 2018 sunt prezentate mai jos:
Concentrarea riscu/ui de credit pe sectoare geografice

31 decembrie 2019

In mii lei
Conturi curente 9i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de valori
Titluri de capital evaluate la valoarea justa
prin alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clien\ilor
Alte active financiare

Total

Moldova

Tarile OECD

79

2,531,998
226,716
38,585

2,963,627
2,636
3,665,002

Taril e NonOECD
181 ,342
175,706

622

Total
2,713,419
226,716
3,1 77,918
3,258
3,665,002
115,743

115,743
6,747,087

2,797,921

357,048

9,902,056

Moldova

TarileOECD

TarileNonOECD

Total

39

2,380,858

187,688

2,568,585

39,1 07

229,238
2,708,491

31 decembrie 2018

In mii lei
Conturi curente 9i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat

229,238

Titluri de valori
Titluri de capital evaluate la valoarea justa
prin alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clientilor
Alte active financiare

2,669,384
2,636
2,945,972
174,712

243,743

Total

5,792,743

2,853,839

61

246,379
2,945,972
174,712

226,795

8,873,377

B.C. VICTORIABANK 5.A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGE MENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.1

Riscul de credit (continuare)

Ill.

Concentrarea riscului de credit (continuare)

Concentrarea riscului de credit pe sectoare industria/e

31 decembrie 2019

Tn mii lei
Conturi curente l;,i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de valori
Titluri de capital evaluate la valoarea justa
prin alte elemente ale rezultatului global

lnstitu\ii
fin anciare

2,713,41 9
226,716
38,585

Guvern/
Adm inistra\ii
eublice

Agri cultura
l?i industrie
alimentara

,i

Produc\ie
comert

Sector
energetic

Bunuri
de
consum

Altele

Total

2,713,419
226,716
3,177,918

3,139,333

2,636

Credite acordate clientilor:
Persoane fizice

33,796

86

757,954
14,399

622

3,258

719,670
115,743

1,488,760
2,176,242
115,743

29,591

42 1,750

827,573

730,806
129,377

2,981,356

3,1 68,924

421,750

827,573

860,183

33,796

86

772,353

836,035

9,902,056

lnstitu\ii
financiare

Guvern /
Administratii
eubl ice

Agricultura
l?i industrie
alimentara

Productie
comert

lmobiliare

Transport l?i
construc\ii
de drumuri

Sector
energetic

Bunuri
de
consum

Altele

2,568,585
229,238
39,107

2,669,384

T otal
2,568,585
229,238
2,708,491

605

246,379

Persoane juridice
Alte active financiare

Total

lm obiliare

Transport l?i
construc\ii
de drumuri

31 decembrie 201 8

ln mii lei
Conturi curente l;,i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de valori
Titluri de capital evaluate la valoarea justa
prin alte elemente ale rezultatului global

,i

245,774

Credite acordate clientilor:

3,082,704

23,1 73

453, 090

677,096

289,053
129,643

169,014

8,098

532,225
2,573

2,692,557

453,090

677,096

41 8,696

169,014

8,098

534,798

62

662,005
174,712
837,322

821,279
2,124,693
174,712
8,873,377

B.C. VICTORIABANK S.A.
Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.2

Riscul de pia1a

Riscul de piata, riscul de a Tnregistra pierderi aferente pozitiilor din bilant ~i din afara bilantului din cauza fluctuatiilor
nefavorabile pe piata ale preturilor instrumentelor financiare ~i ale titlurilor de capital detinute pentru tranzactionare, ale
ratelor dobanzii ~i ale cursului de schimb valutar.
·
Monitorizarea ~i administrarea indicatorilor riscului de piata se realizeaza pe baza a doua nivele ~i anume la nivel
Consiliului de Administratie (CA) /Comitetului de Directie (CD) ~i la nivel Comitetului pentru Administrarea Activelor ~i
Pasivelor (ALCO).
Pentru fiecare tip de rise de piata sunt efectuate periodic exercitii de simulare (teste de stres lunare).

36.2.1 Riscul valutar
Expunerea Tn valuta straina este limitata de catre BNM ~i Banca are stabilite limite interne (Tncadrate Tn limitele BNM)
pentru suma raporturilor pozitiilor valutare deschise Tn vederea semnalarii timpurii a cre~terii nivelului de rise valutar.
Tabelele de mai jos prezinta expunerea Bancii la riscul valutar la 31 decembrie 2019 ~i 31 decembri e 2018. Activele ~i
datoriile financiare ale Bancii sunt prezentate la valori cantabile, clasificate Tn functie de moneda.

63
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Note explicative la situatiile financiare
36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.2

Riscul de piata (continuare)

36.2.1 Riscul valutar (continuare)
31 Decembrie 2019

Tn mii lei

Note

MDL

EUR

USC

Alte valute

Total

789,055

305 ,683

25,830

4,445,613

1,782,780

919,871

10,768

2,713,4 19

Active financiare
4
5

Numerar ~i solduri cu Banca Na\ionala a Moldovei
Conturi curente ~i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clien\ilor
Alte active financiare

5
6
6
8
7
12

Total active financiare

3,325,046

226,716
2,950,578

226,716

21 4,291

3,164 ,870

13,048

13,048

2,636

623

3,258

2,559,347

927,803

177,839

13

3,665,002

70,872

29,395

15,139

336

115,743

8,921,528

3,743,947

1,645,248

36,947

14,347,669

Datorii financiare
Depozite de la banci
Depozite de la clien\i
Alte 1mprumuturi
Datorii privind leasingul operational

15
16
14
11
19

771

9,498

41,633

173

52,074

6,540,237

3,490,491

1,373,980

31,663

11,436 ,371

8,363

37,861

1,066

47,289

4,644

60,335

116

65,095

148,133

155,393

14,477

2,199

320 ,202

Total datorii financiare

6,702,148

3,753,579

1,431 ,272

34,035

11,921 ,031

Pozitia valutara neta

2,219,380

{9,631}

213,976

2,912

2,426,638

Alte datorii financiare
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MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE {CONTINUARE)
36.2

Riscul de piata {continuare)

36.2.1 Riscul valutar {continuare)
31 Decembrie 2018

Tn mii lei

Note

MDL

EUR

USD

Alte valute

Total

Active finan ciare
Numerar ~i solduri cu Banca Nationala a Moldovei

4

Conturi curente ~i plasamente la banci

5

Cont Nostro sechestrat

5

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat

6

4,106,237

659,600

343,694

22,779

5,132,310

1,779,417

739,441

49,727

2,568,585

229,238
2,662,768

229,238

39,107

2,701,876
246,379

Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

6

6,615

Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

8

245,775

604

Credite acordate clientilor

7
12

1,941,348

772,126

232,498

130,835

34,209

7,910

1,759

174,713

9,093,579

3,285,063

1,552,781

74,265

14,005,687

67,314

11,699,826

Alte active financiare
Total active finan ciare

6,615
2,945,972

Datorii financiare
Depozite de la banci

15

1,118

9,707

30,526

Depozite de la clienti

16

6,888,984

3,240,428

1,503,101

Alte imprumuturi

14

16,357

15,912

1,767

Alte datorii financiare

19

41,350
34,036

86,378

19,091

19,192

1,457

126,118

Total datorii financiare

6,992,837

3,285,137

1,554,586

68,771

11,901,330

Pozitia valutara neta

2,100,741

{75}

{1,805}

5,494

2,104,358

Alte valute includ in principal Rubia ruseasca , Hrivna ucraineana ~i Leul romanesc.
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MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.2

Riscul de piata (continuare)

36.2.1 Riscul valutar (conti nuare)
Tabelul de mai jos prezinta sensibilitatea la Profit/ Pierdere 1n cazul unor eventuale modificari ale ratelor de schimb
aplicabile la 31 decembrie 2019 9i 31 decembrie 2018 in raport cu moneda functionala a Bancii, considerand ca toate
celelalte variabile ar ramane constante:

lmpactul in Profit sau Pierdere
2019
2018
(1,450)
(334)
1,450
334
5,704
(14,015)
(5,704)
14,015

in mii lei
Cre~terea EUR cu pana la 10%
Descre~terea EUR cu pana la 10%
Cre~terea USO cu pana la 10%
Oescre~terea USO cu pan a la 10%

36.2.2 Riscul de rata a dobanzii
Riscul de rata a dobanzii reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor 9i capitalului ca urmare a
unor modificari adverse ale ratelor dobanzii.
Scopul managementului riscului ratei dobanzii este de a stabili elementele principale legate de gestionarea riscului de
dobanda din activitati din afara portofoliului de tranzactionare 1n vederea obtinerii randamentelor scontate ale activelor,
1n condiliile unui management adecvat 9i adaptat la conditiile pietei 9i la dezvoltarea institutiei.
Principalele surse ale riscului de dobanda o reprezinta corelatiile imperfecte dintre data maturitatii (pentru ratele fixe
de dobanda) sau data actualizarii pretului (pentru rate de dobanda variabile) aferente activelor 9i pasivelor purtatoare
de dobanda, evolutia adversa a curbei ratei randamentului (evolu\ia neparalela a randamentului ratelor de dobanda a
activelor 9i pasivelor purtatoare de dobanda).
Activitatile de gestionare a activelor 9i datoriilor purtatoare de dobanda se desfa9oara 1n contextul expunerii Bancii la
fluctuatiile ratei dobanzii.
Riscul ratei dobanzii este gestionat 1n principal prin monitorizarea GAP-ului (necorelarilor) privind rata dobanzii 9i printrun sistem de limite 9i indicatori aprobati pe benzi (intervale de timp) de rea 9ezare a dobanzilor.
Monitorizarea acestor limite se face pe doua nivele: Consiliul de Administratie (CA)/ Comitetul de Directie (CD) 9i
Comitetul pentru Administrarea Activelor 9i Pasivelor (ALCO).
Gestionarea riscului de rata a dobanzii la limitele de decalaj ale ratei dobanzii este suplimentat de monitorizarea
senzitivita\ii activelor 9i pasivelor financiare ale Bancii la diferite scenarii standard de rate de dobanda.

In

analiza de senzitivitate privind variatia ratei de dobanda, Banca a calculat impactul fluctuatiilor potentiale ale
dobanzilor pe piata asupra marjei de dobanda aferenta urmatoarelor perioade de gestiune, 1n functie de data de
schimbare/rea~ezare a dobanzilor activelor ~i pasivelor bilantiere.
Modificarea potentiala a valorii economice a Bancii ca urmare a modificarilor:

in mii lei
Fonduri proprii
Declinul potential al valorii ec +/-200bp
Valoare absoluta
Impact tn fonduri proprii

31 Decembrie
2019

31 Decembrie
2018

1,652,361

1,482,871

26,938
1.63%

24,904
1.68%

Tabelele de mai jos prezinta expunerea Bancii la riscul ratei dobanzii la 31 decembrie 2019 9i 31 decembrie 2018. Tn
tabel sunt incluse activele 9i datoriile financiare ale Bancii la valorile lor cantabile, clasificate 1n functie de cea mai
apropiata data 1ntre data modificarii contractuale a dobanzii 9i data scadentei.
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MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.2

Riscul de piata (continuare)

36.2.2 Riscul de rata a dobanzii (continuare)
31 Decembrie 2019

Note

Pana la
6 luni

4
5
5
6

4,445,613
2,713,419
226,716
3,164,870

2,982,392
2,713,419
2,321,101

424,537

419,232

6
7
12

13,048
3,665,002
115,743

2,747
3,636,155
4,586

5,514
4,927

4,787
21,495

14,344,411

11,660,400

434,978

52,074
11,436,371
47,289
65,095
320,202

52,074
11,342,262
47,289

82,363

11,921,031

11,441,625

82,363

Decalaj dobanda

218,775

352,615

445,514

2,425

1,404,051

Decalaj dobanda cumulat

218,775

571,390

1,016,904

1,019,329

2,423,380

Tn mii lei

6-12 luni

1 - 5 ani

Peste
Sani

Elemente
nepurtatoare
de dobanda

Valoare
contabila

Active financiare
Numerar ~i soldu ri cu Banca Nationala a Moldovei
Conturi cu rente ~i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente
ale rezu ltatului global
Credite acordate clientilor
Alte active financiare

Total active financiare
Datorii financiare
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Alte imprumuturi
Datorii privind leasingul operational
Alte datorii financiare
Total datorii financiare

15
16
14
11
19

67

1,463,22 1
226,716

2,425
111,157

445,514

2,425

1,801,094

11,746
65,095
320,202
397,043
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (CONTINUARE)
36.2

Riscul de piata (continuare)

36.2.2 Riscul de rata a dobanzii (continuare)
31 Decembrie 2018
Elemente
Valoare

Tn mii lei

Pana la
6 luni

6-12 luni

1 - 5 ani

Peste

nepurtatoare

5 ani

de dobanda

Note

contabila

Numerar ~i soldu ri cu Banca Na\ionala a Moldovei

4

Conturi curente ~i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente
ale rezultatului global
Credite acordate clien\ilor
Alte active financiare

5

3,212,408
2,568,585

5
6

5,132,310
2,568,585
229,238
2,70 1,876

1,930,346

411,926

359,579

6
7
12

6,615
2,945,972
174,712

1,740
2,865,340

3,085
18,896
75

1,790
59,059
1,482

2,677

13,759,308

10,578,419

433,982

421,910

2,677

41,350
11,699,826
34,036
126 ,11 8

41 ,350
11,650,000
34,036

231

49,594

11,901 ,330

11,725,386

23.1

175,712

{1,146,967)

433,751

1,146,967

713,216

Active financiare

Total active fin anciare
Datorii financiare
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Alte imprumuturi
Alte datorii financiare
Total datorii finan ciare

15
16
14
19

Decalaj dobanda

Decalaj dobanda cumulat

68

1,919,902
229 ,238
25

173,1 55
2,322,320

126,1 18

421 ,910
291,306

2,677
288,629

2,146,608
1,857,979
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (continuare)
36.3

Riscul lichiditatii

Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor 9i capitalului, determinat de
incapacitatea Bancii de a- 9i indeplini obligatiile la scadenta acestora, generat de incapacitatea institutiei de a- 9i onora
datoriile exigibile la momentul scadentei acestora.
Riscul de lichiditate are doua componente principale: fie dificultati in procurarea fondurilor la scadentele aferente,
necesare pentru refinantarea activelor curente, fie incapacitatea de a transforma un activ in lichiditate la o valoare
apropiata de valoarea sa justa, intr-o perioada de timp rezonabila.
Scopul gestiunii riscului de lichiditate ii reprezinta obtinerea randamentelor scontate ale activelor, in conditiile unui
management corespunzator al lichiditatii, asumat con 9tient 9i adaptat conditiilor de piata 9i de dezvoltare a institutiei,
9i nu in ultimul rand in contextul cadrului legislativ actual.
Banca se preocupa continuu de managementul acestui tip de rise.
Banca incearca sa mentina un echilibru intre continuitatea 9i flexibilitatea atragerii de fonduri, prin contractarea de
datorii cu scadente diferite 9i in valute diferite. Banca controleaza in permanenta riscul de lichiditate identificand 9i
monitorizand modificarile de finantari 9i diversificand baza de finantare.
Managementul operativ al lichiditatii se realizeaza 9i intrada, astfel incat sa se asigure toate decontarile/platile asumate
de Banca, in nume propriu sau in numele clientnor, in lei sau valuta, pe cont sau in numerar, in limitele interne, legale
9i obligatorii.
Monitorizarea 9i administrarea indicatorilor riscului de lichiditate se realizeaza pe baza a doua nivele 9i anume la nivel
Consiliului de Administratie (CA) /Comietului de Directie (CD) 9i la nivel Comitetul pentru Administrarea Activelor 9i
Pasivelor (ALCO).
Comitetul pentru Administrarea Activelor 9i Pasivelor din cadrul Bancii este responsabil cu analiza periodica a
indicatorilor de lichiditate 9i cu stabilirea de masuri de corectie a structurilor bilantiere, astfel incat sa elimine abaterile
considerate inacceptabile, din perspectiva managementului riscului de lichiditate.
S-au elaborat simulari de criza pe multiple scenarii de diverse intensitati, cu probabilitati diferite de concretizare 9i pe
diferite perioade de mentinere. Acestea au ca scop identificarea / evaluarea pierderilor, a impactului ipotetic al
evenimentelor sau influentelor ce pot da na9tere unei crize de lichiditate.
Tabelele de mai jos prezinta o analiza a scadentelor activelor 9i datoriilor financiare, datoriilor 9i obligatiilor contingente
ale Bancii in grupuri cu scadenta relevanta, pe baza perioadei ramase de la data bilantului pana la data scadentei
contractuale, conform situatiilor din 31 decembrie 2019 9i 31 decembrie 2018. Platile care sunt supuse somarii sunt
tratate ca fiind solicitate imediat.
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINAN CIARE (continuare)
36.3

Riscul lichiditatii (continuare)

31 decembrie 2019

ln mii lei

Note

Valoare
contabila

1-3 luni

Fara
maturitate

3-1 2 luni

1 - 5 ani

1,857,885
2,748

876,251
5,514

226,716
430,734
4,787

3,258
3,665,002
115,743

530,345
105,405

715,642
7,929

1,712,233
2,410

706,782

14,347,669

9,560,991

1,605,336

2,376,880

801,206

52,074
11,436,371
47,289
65,095
320,202

52,074
7,639,384
9,165
5
300,052

2,571,475
13,907
2,271
20 ,1 50

1,219,458
24,082
59,938

6,054
135
2,881

11,921,031

8,000,680

2,607,803

1,303,478

9,070

2,426,638

1,560,311

{1,002,467}

1,073,402

792,136

3,258

444,483

444,483

{1,002,467}

1,073,402

792,136

3,258

Peste 5 ani

Active financiare
Numerar i;,i solduri cu Banca Na\ionala a Moldovei
Conturi curente i;,i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global

4
5

Credite acordate clientilor
Alte active financiare

7

5
6
6
8
12

Total active fin anciare
Datorii finan ciare
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Alte imprumuturi
Datorii privind leasingul operational
Alte datorii financiare

15
16
14
11
19

Total datorii financiare
Pozitie net a
Obliga\ii de acordarea cred itelor i;,i garan\ii emise

31

Total extrabilant
Pozitie neta bilant ~i extrabilant

70

4,445,613
2,713,419
226,716
3,164,870
13,048

4,445,613
2,618,995

94,424

3,258

444,483

444,483

2,871,121

2,004,794

3,258
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36.

MANAG EMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (continuare)
36.3

Ri scul lichidita\ii (continuare)

31 decembrie 2018

Tn mii lei
Active financi are
Numerar i;;i solduri cu Banca Na\ionala a Moldovei
Contu ri curente i;;i plasamente la banci
Cont Nostro sechestrat
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat
Titluri de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
Titlu ri de capital evaluate la valoarea justa pri n alte elemente ale rezultatului global
Credite acordate clien\ilor
Alte active financiare

Note
4
5
5
6
6
8
7
12

Total active financiare

Valoare
contabila

1-3 luni

5,1 32,3 10

5, 132,310

2,568,585

2,476,514

3-12 luni

1 - 5 ani

Peste 5
ani

92,071

229 ,238

229,238

2,701,876

1,418,659

870,630

412,587

6,615

1,740

3,085

1,790

475,585

574,328

1,625,686

246,379
2,945,972

Fara
maturitate

24 6,379
270,372

174,712

153 ,694

12,639

8,379

14,005,687

9,658,502

1,460,682

2,277,680

362,443

41, 350

41,350

11,699,826

8,11 2, 161

2,305,386

1,278,096

4,1 84

34, 036

14,542

5,07 1

14,222

20 1

126 ,11 8

123,577

2,541

11,901,330

8,291,630

2,312,998

1,292,318

4,385

2,104,357

1,366,872

{852,316}

985,362

358 ,058

246,379

{852,316}

985,362

358,058

246,379

246,379

Datorii finan ciare
Depozite de la banci
Depozite de la clien\i
Alte i mprumuturi
Alte datorii financiare

15
16
14
19

Total datorii financiare
Pozitie neta
Obliga\ii de acordarea creditelor i;;i garantii emise

31

Total extrabilant
Pozitie neta bilant ![Ii extrabilant

71

434,11 5

434, 115

434,115

434,115

2,538,472

1,800,987
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36.

MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (continuare)
36.3

Riscul lichidita1ii (continuare)

Tabele de mai jos prezinta datorii financiare analizate pe baza perioadei ramase pana la data contractuala a scaden\ei la 31 decembrie 2019 ~i 31 decembrie 2018:

31 Decembrie 2019

Tn mii lei
Datorii financiare
Depozite de la banci
Depozite de la clien\i
Alte imprumuturi
Datorii privind leasingul operational
Alte datorii financiare
Obliga\ii de acordarea creditelor ~i garan\i i emise

Nota
15
16
14
11
19
31

Total datorii financiare

Valoare
contabila

Valoare bruta
(ie,iri)

Pana la 3 luni

3 luni-1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

52,074
11,436,371
47,289
65,095
320,202

(52 ,074)
(11 ,581,630)
(49,650)
(65,095)
(320,202)
(444,483)

(52 ,074)
(7,654,280)
(12,638)
(5)
(300,052)
(444,483)

(2,643,066)
(13,626}
(2,271)
(20,1 50)

(1,276,007)
(23,247)
(59,938)

(8,277)
(139)
(2,881)

11,921,031

(12,513,134}

(8,463,532}

(2,679,113}

(1,359,192)

(11,298}

Valoare
contabila

Valoare bruta
(ie,iri}

Pana la 3 luni

3 luni-1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

(2,364,489}
(5,645)
(2 ,541 )

(1,41 9,694)
(1 4,990}

(4, 391)
(23 1)

2,372,675

1,434,684

31 Decembrie 2018

Tn mii lei
Datorii financiare

Nota

Depozite de la banci

15

41,350

(41 ,350)

(41,350)

Depozite de la clien\i
Alte i mprumuturi
Alte datorii fi nanciare

16
14
19

11,699,826
34, 036
126,11 8

(11 ,920,811 )
(35 ,429)
(126,11 8)

(8 ,1 32,237)
(14,563)
(123,577)

Obliga\ii de acordarea creditelor ~i garan\ii emise

31
11,901,330

12,557,823

Total datorii financiare

(434,115)

72

(434,11 5)

8,745,842
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MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE (continuare)
36.4

Managementul capitalului

Gestionarea capitalului - respectarea cerintelor de capital
Banca Nationala a Moldovei monitorizeaza cerintele de capital ?i impune mentinerea ratei fondurilor proprii la un
nivel minim de:
•

5.5 % pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza;

•

7.5 % pentru rata fondurilor proprii de nivel 1;

•

10 % pentru rata fondurilor proprii totale.

De asemenea, Banca tine cont ?i de amortizoarele de capital impuse de Banca Nationala a Moldovei:
•

amortizorul de conservare a capitalului in cuantum de 2.5% din valoarea totala a expunerilor ponderate
la rise;

•

amortizorul de rise sistemic in cuantum de 1% din valoarea totala a expunerilor ponderate la rise;

•

amortizorul altor societati de importanta sistemica la nivel consolidate in cuantum de 1% din valoarea
totala a expunerilor ponderate la rise.

Cerinte minime de capital ?i amortizoarele de capital au intrat in vigoare la data de 31 iulie 2018.
Pentru determinarea cerintelor reglementate de fonduri proprii Banca folose?te urmatoarele metode de calcul:
•

Riscul de credit: metoda standardizata;

•

Riscul de piata: pentru calculul cerintelor de fonduri proprii aferente riscului valutar ?i pentru portofoliul de
tranzactionare este utilizata metoda standard;

•

Riscul operational : pentru calculul cerintelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operational este
utilizata metoda indicatorului de baza.

Banca a respectat reglementarile de mai sus, nivelul indicatorului de adecvare a capitalului la riscuri, depa?ind cu
mult limitele minime imp use de legislatie: pentru anul 2019 nivelul mediu era 32.42% (pentru perioada 31.07 .201831.12.2018 nivelul mediu era 30.86%).
Consiliul de Administratie ia decizii cu privire la directiile de urmat in procesul adecvarii capitalului, stabile~te
principalele proiecte in domeniu care vor fi realizate precum ?i obiectivele principale ce trebuie i ndeplinite in
vederea unui control cat mai bun al corelarii riscurilor la care este expusa Banca ?i capitalul propriu necesar
acoperirii lor ~i dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor.

35.5

Riscul operational

Riscul operational este riscul inregistrarii unor pierderi cauzate de procese inteme inadecvate sau nefunctionale,
comportament uman inadecvat, sisteme nefunctionale sau evenimente externe. Tn scopul identificarii, evaluarii,
monitorizarii si diminuarii riscului operational banca asigura:
•

integrarea procesului de evaluare ?i dirijare a riscului operational i n cadrul procesului de luare a deciziilor;

•

evaluarea produselor, proceselor si sistemelor in vederea determinarii nivelelor de rise asociate si a
masurilor de eliminare/diminuare a acestora la nivelele acceptate;

•

controlul ~i transferul riscurilor operationale.

Strategia Bancii pentru diminuarea expunerii la riscuri operationale se bazeaza in principal pe: conformarea
permanenta a actelor normative la reglementarile legale ~i conditiile pietei, pregatirea personalului , eficienta
sistemelor de control intern, imbunatatirea continua a solutiilor informatice ?i consolidarea sistemelor de securitate
informationala ale bancii, utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor (incheierea de polite de
asigurare specifice impotriva riscurilor), aplicarea de masuri pentru limitarea ?i reducerea efectelor incidentelor de
riscuri operationale identificate precum: standardizarea activitatii curente, automatizarea unui numar cat mai mare
de procese; evaluarea produselor, proceselor ~i sistemelor in vederea determinarii celor semnificative in ceea ce
prive~te riscul operational inerent, valorificarea recomandarilor ~i concluziilor rezultate ca urmare a controalelor
efectuate de organisme inteme ?i exteme de control in domeniul riscurilor operationale, asigurarea elaborarii ?i
implementarii planurilor de continuitate a activitatii.
Procesul de evaluare a riscurilor operationale este strans corelat cu procesul global de management al ris
bancii, rezultatul acestuia este parte integranta a proceselor de monitorizare ?i control a riscurilor operaf-<"'...J11,. X~ =-..:~
are drept scop mentinerea nivelului minim de expunere a bancii la riscurile operationale.
~
CZI
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37.

EVENIMENTE ULTERIOARE
La sfar?itul anului 2019, au aparut primele ?tiri din China despre COVID-19 (Coronavirus).
Un numar limitat de cazuri de infectare cu un virus necunoscut a fost raportat la Organizatia Mondiala a Sanatatii
la sfar?itul anului. In primele luni ale anului 2020, virusul s-a raspandit rapid la nivel globai, iar impactul negativ 'a
fost unul major.
La 11 martie 2020 Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie de coronavirus, iar Parlamentul Republicii
Moldova a declarat stare de urgenta pe Tntreg teritoriul tarii Tncepand cu 17 martie 2020 pana la 15 mai 2020.
La 15 mai 2020, Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica a declarat starea de urgenta in sanatate
publica pe intreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai 2020 - 30 iunie 2020.
Ca raspuns la unele riscuri potentiale majore pentru sanatatea publica cauzate de COVID-19, autoritatile Republicii
Moldova au luat masuri pentru a opri raspandirea virusului , inclusiv introducerea unui regim special de intrare ?i
ie?ire din tara, a unui regim special de mi?care Tn interiorul tarii, introducerea carantinei ?i a alter masuri sanitare
?i anti-epidemiologice, stabilirea unui regim de lucru special pentru entitati, interzicerea Tntrunirilor, demonstratiilor
publice ?i a alter actiuni Tn masa ?i, Tn caz
necesitate, ordonarea rationalizarii consumului de produse alimentare
?i altor produse de prima necesitate etc. lncepand cu 10 martie 2020, Ministerul Educatiei, Culturii ?i Cercetarii a
emis un ordine privind suspendarea procesului educational Tn institutiile de Tnvatamant publice ?i private, gradinite,
primare, secundare, tehnice, superioare, extra-curriculare ?i speciale pe tot teritoriul tarii. Unele companii au
ordonat angajatilor sa stea acasa, reducand sau suspendand operatiunile comerciale.

9e

lmpactul economic mai larg a acestor evenimente ar putea include:
Perturbarea operatiunilor de afaceri ?i a activitatii economice Tn Moldova, cu impact asupra lantului de
aprovizionare;
Perturbarea activitatii economice pentru unele sectoare, atat in Moldova cat ?i in unele piete cu o
dependenta majora fata de aprovizionarea din exterior, cat ?i a afacerilor orientate spre export ce au o
depindenta mare fata de pietile straine. Sectoarele afectate includ comertul ?i transportul, calatoriile ?i
turismul, divertisment, producerea, constructiile, vanzarile cu amanuntul, asigurarile, educatia ?i sectorul
financiar;
Scaderea cererii pentru produsele ?i serviciile neesentiale;
Cre?terea gradului de incertitudine economica, reflectat Tntr-o volatilitate mai mare a pretului la active ?i
a cursului de schimb.
Autoritatile Republicii Moldova au implementat un mecanism de subventionare, cu scopul de a reduce impactul
negativ al COVID-19 asupra economiei, pentru entitatile comerciale ?i necomerciale afectate. Subventiile sunt
destinate acoperii platilor aferente ?omajului tehnic ?i a stationarii.
Banca Nationala a Moldovei a anuntat o serie de decizii cu scop de a preveni un posibil impact negativ cauzat de
COVID-19:
Pentru clientii care invoca dificultati (financiare ?i nefinanciare) la plata din cauza COVID-19, bancilor
comerciale le-a fost permis: i) pentru creditele persoanelor fizice sa amane dupa iunie 2020 platile
scadente pana la 31 mai 2020 ?iii) pentru creditele persoanelor juridice sa amane dupa iulie 2020 platile
scadente pana Tn iunie 2020. Astfel de concesii nu vor avea ca efect automat reclasificarea acestor
expuneri intr-o categorie mai rea decat cea existenta la momentul concesiei.
A diminuat rata de baza aplicata la principalele politici monetare pe termen scurt cu 1.25 puncte
procentuale, pana la 3.25% anual. Tn acela?i timp, rata la creditele ?i la depozitele overnight a fost
diminuata pana la 6.25% ?i 0.25% anual, respectiv. Rata rezervelor obligatorii Tn lei moldovene?ti ?i Tn
valuta neconvertibila a fost diminuata cu 2.5% puncte procentuale, pana la 38.5%, Tn timp ce rata
rezervelor obligatorii Tn valuta liber convertibila a crescut cu 1 punct procentual. Ulterior a fost luata o alta
decizie ?i rata rezervelor obligatorii in lei moldovene?ti ?i Tn valuta neconvertibila a fost setata la 34%
pentru perioada de aplicare 16 aprilie 2020 - 15 mai 2020.
A fost recomandat bancilor comerciale sa se abtina de la plata dividendelor ?i alte forme de distribuire a
capitalului catre actionari, eel putin pana la 30 septembrie 2020.
Conducerea considera aceasta epidemie drept un eveniment ulterior datei de raportare, care nu conduce la
ajustarea situatiilor financiare.
Tn martie ?i aprilie 2020, Conducerea Bancii a implementat o serie de masuri Tn legatura cu:
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EVENIMENTE ULTERIOARE (CONTINUARE)
Activitati generale (e.g. monitorizarea zilnica a unor indicatori operationali 9i de rise, revizuirea ratelor de
dobanda fn contextul diminuarii de catre Banca Nationala a Moldovei a rate de baza etc.)
De9i ne confruntam cu o situatie fn plina evolu\ie la data aprobarii situa\iilor financiare, pana fn prezent nu a existat
niciun impact evident asupra situatiei financiare a Bancii, cu toate acestea, efectele viitoare nu pot fi prevazute.
Conducerea va continua sa monitorizeze impactul potential 9i va lua toate masurile posibile pentru atenuarea
efectelor.
Rata de adecvare a capitalului Bancii la 31 martie 2020, pe baza de cifre neauditate, era de 33.33% (31 decembrie
2019: 34.43%), media sistemului este de 24.95% (31 decembrie 2018: 25.25%), iar cerinta minima a Bancii este
de 14.5% (inclusiv amortizor de rise sistemic).
La 31 martie 2020, pozi\ia de lichiditate a Bancii este putemica, indicatorul de lichiditate curenta fiind de 65% (31
decembrie 2019: 64. 77% ), media sistemului ban car 50.31 % (31 decembrie 2019: 50.65%) cerinta impusa de BNM
fiind minim 20%.
lndicatorul de lichiditate pe termen lung la 31 martie 2020 era 0.71 (31 decembrie 2019: 0.65), media sistemului
0.73 (31 decembrie 2019: 0.72), iar cerinta de maxim 1.
La 31 decembrie 2019, aproximativ 87% din totalul datoriilor Bancii sunt acoperite de active lichide, numerar 9i
solduri la Banca Nationala a Moldovei, conturi curente si plasamente fn banci, instrumente de datorie (certificate
emise de Banca Nationala a Moldovei, titluri de stat ale Republicii Moldova, Romaniei 9i obligatiuni emise de
organiza\ii intema\ionale de finan\are).
in baza informa\iilor disponibile publicului la data aprobarii acestor situatii financiare, conducerea Bancii a luat fn
considerare o serie de scenarii dure, dar plauzibile, fn ceea ce prive 9te dezvoltarea poten\iala a pandemiei 9i
impactul preconizat asupra Bancii ~i asupra mediului de afaceri fn care opereaza Banca, inclusiv masuri luate deja
de Banca Na\ionala a Moldovei 9i de Guvernul Moldovei.
Scenari ile considerate se refera fn general la calitatea activelor, evolu\ia portofoliilor de credite ~i de depozite 9i a
ratelor de dobanda, planurile de investi\ii etc.
Avand fn vedere testul de stres efectuat de Banca, fn general, efectele negative ale implica\iilor COVID-19 ar putea
ft absorbite de fondurile proprii ale Bancii, fntrucat rata de adecvare a capitalului va ramane peste cerinta minima
a Bancii de 14.5%. De asemenea, Banca a efectuat o simulare, luand fn considerare o ie9ire accelerata de
lichiditati, conform careia indicatorii de lichiditate sunt fn conformitate cu cerintele Bancii Na\ionale a Moldovei.
Deoarece situatia se modifica permanent, conducerea Bancii considera imposibila oferirea unei estimari cantitative
privind impactul potential al acestei epidemii asupra Bancii. lmpactul potential va fi fncorporat fn reducerile pentru
pierderi din depreciere a9teptate aferente riscului de credit la nivelul Bancii fn anul 2020.
La data aprobarii acestor situa\ii financiare, conducerea Bancii nu poate estima posibilitatea daca extinderea
perioadei de carantina, fnasprirea unor astfel de masuri sau impactul negativ al acestor masuri asupra mediului
economic fn care activeaza Banca, ar putea avea un efect negativ asupra Bancii, asupra pozi\iei financiare 9i a
rezultatelor operationale pe termen mediu 9i lung. Conducerea Bancii continua sa monitorizeze atent situatia 9i va
actiona ca sa diminueze impactul unor astfel de evenimente ~i circumstante pe masura apari\iei lor.
La data aprobarii acestor situatiilorfinanciare, conducerea Bancii a evaluat ca Banca opereaza conform principiului
continuita\ii activitatii, oferind toate serviciile catre clien\ii 9i partenerii Bancii.

75

