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Abrevieri utilizate 

 

DPD Zile restante 

EAD Expunerea la default 

ECL Pierderi din creditare preconizata 

EIR Rata dobânzii efective 

FVOCI Valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global 

FVTPL Valoarea justă prin profit sau pierdere 

HTC Deținute pentru a colecta 

LGD Pierderea datorată nerambursării 

PD Probabilitatea de neplată 

SPPI Exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzilor 

aferente 
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 Acțiuni 

ordinare plasate 

Surplus de 

capital 
Alte rezerve 

Rezerve generale 

pentru riscuri 

bancare 

Rezerva privind 

investițiile disponibile 

în vederea vânzării 

Profit 

nedistribuit 
Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 
MDL’000 

 

 

Sold la 1 ianuarie 2019 
494,466 5 51,089 391,596 1,428 1,646,926 2,585,510 

Transferuri  - - - 66,579 - (66,579) - 

Tranzacții cu proprietarii 494,466 5 51,089 458,175 1,428 1,580,347 2,585,510 
        

Profit net al anului - - - - - 678,413 678,413 

Alte elemente ale rezultatului global, după 

impozitare 
       

Modificarea valorii juste a investițiilor 

disponibile în vederea vânzării 
- - - - 825 - 825 

Alte creșteri (diminuări) ale capitalurilor proprii 

prin alte elemente ale rezultatului global 

      
- - - - - (447) (447) 

Sold la 31 decembrie 2019 494,466 5 51,089 458,175 2,253 2,258,314 3,264,301 

        

Sold la 1 ianuarie 2020 494,466 5 51,089 458,175 2,253 2,258,314 3,264,301 

Transferuri  - - - (167,721) - 167,721 - 

Tranzacții cu proprietarii 494,466 5 51,089 290,454 2,253 2,426,034 3,264,301 

        

Profit net al anului - - - - - 432,191 432,191 

Alte elemente ale rezultatului global, după 

impozitare 
       

Modificarea valorii juste a activelor financiare 

prin alte elemente ale rezultatului global 
- - - - 477 - 477 

Alte creșteri (diminuări) ale capitalurilor proprii 

prin alte elemente ale rezultatului global 
- - - - - 2,458 2,458 

Sold la 31 decembrie 2020 494,466 5 51,089 290,454 2,730 2,860,683 3,699,427 

 

Notele anexate sunt parte integră a acestor situații financiare. 
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 Note 2020 2019 

  MDL’000 MDL’000 

Activitatea operațională    

Dobânzi încasate  865,159 977,190 

Plata dobânzilor  (281,145) (306,453) 

Încasări bănești din comisioane, net  385,377 352,202 

Venituri financiare și alte venituri operaționale, net  242,553 175,776 

Plăți bănești privind retribuirea muncii  (349,734) (317,462) 

Încasări din activele luate în posesie  20,545 - 

Plăţi bănești privind cheltuielile generale și administrative  (156,203) (170,144) 

Încasări înainte de modificările în capitalul circulant  726,552 711,109 

    

(Majorarea) / diminuare) activelor curente:    

Conturi curente și depozite plasate în BNM  (701,144) (88,989) 

    

Conturi curente și depozite plasate în alte bănci  1,405,906 (554,881) 

Valori mobiliare peste 90 de zile  (1,456,341) (580,929) 

Credite, net  (639,076) (1,113,758) 

Alte active  (11,817) 32,503 

Majorarea / (diminuarea ) obligațiunilor curente:    

Datorii către bănci  671 (23,083) 

Datorii către clienți  2,371,845 1,011,229 

Alte datorii  36,317 201,037 

Fluxul net de mijloace bănești din activitatea operațională 

până la impozitare  
1,732,913 (405,762) 

    

Plăţi privind impozitul pe venit  (72,241) (50,295) 

Fluxul net de mijloace bănești din activitatea operațională  1,660,672 (456,057) 

    

Activitatea investițională    

Plăţi bănești pentru procurarea imobilizări necorporale  (17,307) (7,588) 

Plăţi bănești pentru procurarea imobilizărilor corporale  (79,296) (129,967) 

Încasări bănești din vânzarea imobilizărilor corporale  87 235 

Plăți privind valorile mobiliare investiționale  (2,721) (8,144) 

    

Fluxul net de mijloace bănești din activitatea investițională  (99,237) (145,464) 

    

Activitatea financiară    

Încasări  aferente creditelor și împrumuturilor   167 183  194,725 

Plăţi aferente creditelor și împrumuturilor   (189 939) (158,669) 

Dividende plătite  - - 

Fluxul net de mijloace bănești din activitatea financiară  (22,756) 36,056 

 

Venituri/(pierderi) nerealizate din diferențele de curs valutar  12,361 686 

    

Fluxul net al mijloacelor bănești  1,551,040 (564,779) 

Soldul mijloacelor bănești la 1 ianuarie  6,751,711 7,316,490 

Soldul mijloacelor bănești la 31 decembrie     21 8,302,750 6,751,711 

 

  Notele anexate sunt parte integră ale acestor situații financiare. 
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1. Informații generale despre Bancă 

BC “Moldindconbank” SA (“Banca”) a fost înființată în octombrie 1991 și funcționează ca o bancă comercială și 

de economii, oferind o gamă largă de servicii și produse bancare, adresându-se tuturor categoriilor de clienți prin 

intermediul celor 64 de sucursale (2019: 64 sucursale). 

La sfârșitul anului 2020, Banca deținea licența eliberată de Banca Națională a Moldovei, care permite desfășurarea 

tuturor tipurilor de activități.  

Numărul efectiv de angajați ai Băncii la 31 decembrie 2020 este de 1,491 (1,499 angajați pe parcursul anului 

încheiat la data de 31 decembrie 2019). 

Adresa juridică a Băncii este – strada Armenească 38, Chișinău, Republica Moldova. Banca este listată la Bursa 

de Valori a Moldovei. 

Capitalul social al BC Moldindconbank SA este de MDL’000 496,779 împărțit în 4 967 794  acțiuni ordinare 

nominative de clasa I cu drept de vot la valoarea nominală de 100 lei/acțiune. Acțiunile ordinare nominative emise 

de Bancă ISIN: MD14MICB1008  sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată la Bursa de Valori a 

Moldovei (www.moldse.md).  

Structura acționarilor și a grupurilor de persoane acționând concertat, care dețin o cotă de participare în capitalul 

social al Băncii egală sau mai mare decât cota substanțială (1%) la situația din 31 decembrie 2020: 

 

Acționarii (persoane juridice), cota cărora depășește 1% 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

 Deținerea, % Deținerea, % 

“DOVERIE- INVEST” J.S.C. 77.63 77.63 

SC “MVI” SRL 3.61 3.61 
 81.24 81.24 

 

Acționarii (persoane fizice), cota cărora depășește 1% 

Mîrzac Valerian 9.11 9.11 

 9.11 9.11 

     

Acționarii , cota cărora nu depășește 1% 

Persoane juridice  5.08 5.09 

Persoane fizice  4.10 4.09 

 9.18 9.18 
   

Acţiunile de tezaur 0.47 0.47 

   

Total  100.00   100.00  

 

Conform Statutului Băncii, Consiliul Băncii este compus din 7 membri – persoane fizice, aleși de Adunarea 

Generală a acționarilor Băncii prin vot cumulativ pe un termen de 3 ani.  

 

 

 

 

http://www.moldse.md/
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1. Informații generale despre Bancă (continuare) 

La 31 decembrie 2020, componența Consiliului Băncii în exercițiu aleasă de Adunarea Generală Extraordinară a 

acționarilor din data de 29 ianuarie 2020, este după cum urmează: 

 Președinte al Consiliului Băncii: Herbert Stepic; 

 Vicepreședinte al Consiliului Băncii: Nikolay Nikolov; 

 Membrii Consiliului Băncii: Thomas Michael Higgins; Tamjid Hossain Basunia; Nikolaos Barlagiannis; 

Gaël de Pontbriand; Ana Spînu. 

Comitetul de conducere este Organul Executiv al Băncii care organizează, conduce și răspunde de activitatea 

curentă a Băncii. Comitetul de conducere este subordonat Consiliului Băncii. 

Comitetul de conducere al Băncii la situația din 31 decembrie 2020 este compus din 5 membri:  

 Președinte al Comitetului de conducere: Nikolay Borissov; 

 Prim-vicepreședinte al Comitetului de conducere: Victor Cibotar;u 

 Vicepreședinții Comitetului de conducere: Penka Kratunova; Andrei Suruceanu; Denis Cheptine. 

2. Bazele prezentării 

2.1 Declarație de conformitate  

Situațiile financiare ale Băncii au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară („IFRS”), emise de Consiliul International al Standardelor Contabile (CISC). 

Efectul pandemiei COVID-19 

Datorită răspândirii rapide a pandemiei COVID-19 la începutul anului 2020, majoritatea țărilor au luat măsuri 

restrictive, cum ar fi munca „la domiciliu” și „blocarea” afacerilor, care au afectat semnificativ atât activitățile 

sociale, cât și cele economice. 

Schimbările din mediul economic, descrise mai sus, nu au un impact semnificativ asupra operațiunilor băncii. Cu 

toate acestea, Banca continuă să evalueze efectul pandemiei și schimbarea condițiilor micro și macroeconomice 

asupra activităților sale, a poziției financiare și a rezultatelor financiare. Banca a aplicat următoarele practici 

internaționale în conformitate cu recomandările Consiliului International al Standardelor Contabile și ale 

Autorității Bancare Europene pentru a reflecta în mod adecvat incertitudinea asociată cu pandemia COVID-19: 

• revizuirea abordării de calcul a efectelor macroeconomice; 

• ajustări ale provizioanelor pe baza plății reprogramate pentru debitorii supuși restructurării. 

• ajustări ale perioadei de recuperare a gajului 

În plus, conform IFRS 9 Instrumente financiare, Banca actualizează periodic informații despre prognoze în 

modelele de pierderi de credit preconizate, inclusiv previziunile indicatorilor macroeconomici: 

• Scăderea veniturilor persoanelor fizice și a afacerilor cauzată de o activitate economică limitată; 

• Reducerea PIB-ului; 

• Previziuni pentru prețurile principalelor mărfuri și ratele de schimb ale monedei străine; 

• Măsuri de sprijin de stat pentru afaceri; 

• Impactul schimbărilor din mediul economic asupra diferitelor sectoare ale economiei. 

Conducerea băncii continuă să monitorizeze situația și ia toate măsurile posibile pentru a reduce posibilul impact 

negativ asupra băncii. 
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2. Bazele prezentării (continuare) 

2.2. Principii de evaluare 

Situațiile financiare sunt întocmite în baza costului istoric și/sau costului amortizat, cu excepția instrumentelor 

financiare derivative și a investițiilor financiare disponibile în vederea vânzării, care sunt evaluate la valoarea justa. 

Întocmirea situațiilor financiare pe baza principiului continuității activității presupune efectuarea de către 

management de judecăți, estimări și ipoteze privind veniturile, cheltuielile, activele, datoriile, fluxul de numerar, 

lichiditatea și cerința de capital. Incertitudinile cu privire la aceste ipoteze și estimări ar putea conduce la rezultate 

care necesită ajustări importante ale activelor, datoriilor și cerințelor de capital în perioadele viitoare. 

Banca a înregistrat un rezultat financiar net de MDL’000 432,191 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 

decembrie 2020, în timp rata fondurilor proprii totale, raportată conform reglementărilor Băncii Naționale a 

Moldovei, a fost de 31.69% (minimul fiind de 10%) la 31 decembrie 2020. Pe baza celor menționate mai sus, 

managementul Băncii a făcut o evaluare a capacității Băncii de a-si continua activitatea în viitorul apropiat, și a 

concluzionat că Banca va asigura activitatea în viitorul previzibil (cel puțin 12 luni de la data de 31 decembrie 

2020), în condiții normale și, prin urmare, situațiile financiare la data de 31 decembrie 2020 au fost întocmite în 

baza principiului continuității activității. 

2.3 Moneda funcțională și de prezentare 

Situațiile financiare sunt întocmite în lei moldovenești (“MDL”), care este moneda funcțională și moneda ţării în 

care operează Banca. Toată informația financiară prezentată în MDL a fost rotunjită la 1,000 unități, cu excepția 

cazurilor în care este indicat altfel.  

2.4 Raționamente și estimări semnificative  

Banca efectuează estimări și presupuneri care afectează valorile raportate a activelor și obligațiunilor ale anului 

următor. Estimările și presupunerile sunt revizuite periodic și sunt bazate pe experiența istorică, cât și alți factori, 

inclusiv așteptări ale evenimentelor viitoare care se presupun a fi rezonabile, rezultând din circumstanțele actuale. 

Estimările și ipotezele de bază sunt revizuite continuu. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în 

perioada în care estimarea este revizuită și afectează doar această perioadă sau în perioada revizuirii cât și în 

perioadele viitoare, dacă revizuirea afectează atât perioada curentă cât și perioadele viitoare. 

(i) Pierderi din deprecierea creditelor  

Banca revizuiește portofoliul de credite lunar pentru estimarea deprecierii valorii creditelor. Pentru a determina 

dacă o pierdere din deprecierea creditelor trebuie reflectată în raportului de profit și pierdere, Banca efectuează 

estimări în vederea existenței datelor măsurabile de scădere a fluxurilor viitoare estimate de numerar din portofoliul 

de credite înainte ca această scădere să fie identificată cu un credit individual din portofoliu. Aceste aspecte ar 

putea să indice date observabile de înrăutățire a serviciului de rambursare a unui debitor dintr-un grup, a condițiilor 

naționale sau economice care corelează cu pierderile din activele unui grup.  

La finele anului 2019, Banca, cu suportul entității de audit internațional Deloitte Romania, a verificat și a ajustat 

modelele de calcul ale provizioanelor IFRS 9, a actualizat valorile PD pe subportofolii și a modificat segmentarea 

pe DPD-buckets. Astfel, la moment Banca aplica PD pentru 4 DPD-buckets (0-30 DPD, 31-60 DPD, 61-89 DPD 

si mai mult de 90 DPD). Banca a aplicat această abordare inclusiv pe parcursul anului 2020. 

Managementul utilizează estimări bazate pe istoricul deprecierii activelor cu caracteristici de risc de credit și 

evidenţe obiective de depreciere similare cu cele din portofoliu în prognozarea fluxurilor viitoare de numerar. 

Metodologia și presupunerile utilizate pentru estimarea atât a mărimii, cât și a scadenţei fluxurilor viitoare de 

numerar sunt revizuite pentru a reduce diferențele dintre estimări și rezultatele actuale privind pierderile la credite. 

Când rezultatul final al acestor factori este diferit de valorile reflectate inițial, acestea pot afecta material 

provizionul pentru pierderi la credite a perioadei în care această determinare s-a produs. 
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2. Bazele prezentării (continuare) 

2.4 Raționamente și estimări semnificative (continuare) 

Creditele sunt depreciate după caracteristicele etapelor, după cum urmează: 

Caracteristicile stage 1: (pentru toate contractele care nu au marcaj de default alocat): 

• Toate contractele cu DPD între 0 și 30 (0<= DAYS_PAST_DUE <31) și nu sunt alocate în stage 3 sau 2 

declanșează stage 1. 

• De îndată ce un instrument financiar este creat/achiziționat sau nu se înregistrează un eveniment de default 

și nu există o creștere semnificativă a riscului de credit, pierderile de creditare sunt estimate pe baza unei 

perioade de 12 luni sunt recunoscute în profit sau pierdere și este constituit un provizion de pierdere. Sunt 

alocate pe baza parametrilor de risc disponibili în prezent, în portofoliile omogene. 

• Aceasta servește ca și aproximare pentru așteptările inițiale ale pierderilor de credit. 

• Pentru activele financiare, veniturile din dobânzi sunt calculate pe baza sumei brute (respectiv fără 

ajustare pentru pierderile de creditare estimate). 

 

Caracteristicile stage 2: (pentru toate contractele care nu au marcaj de default alocat) 

• Toate contractele cu DPD între 31 și 89 (31<= DAYS_PAST_DUE <=89) sau contractele cu marcaj de 

restructurare declanșează stage 2. 

• Activele debitorilor care au rating D și E se clasifică în stage 2. 

• Debitorul poate avea active clasificate în stage 1 și stage 2, în dependență de situație. 

• Dacă riscul sporește semnificativ și calitatea creditului rezultată nu este considerată a fi un risc cu credit 

situat în intervalul scăzut, sunt recunoscute pierderi de creditare estimate pe întreaga perioadă de viață a 

creditului. 

• Pierderile de creditare estimate pe întreaga perioadă sunt recunoscute  cu excepția cazului în care 

instrumentul financiar respectiv prezintă un risc de credit scăzut la o dată de raportare (low credit risk). 

• Calcularea veniturilor din dobânzi privind activele financiare rămâne aceeași ca pentru Stage 1. 

Caracteristicile stage 3: 

• Debitorul înregistrează cel puțin pe un contract mai mult de 90 zile restante;  

• Debitorul a înregistrat semne de default în ultimele 12 luni. 

• Dacă debitorul are un activ în stage 3, toate activele debitorului vor fi în stage 3. Toate contractele care 

au un marcaj de default declanșează stage 3. Dacă clientul are un contract în stage 3, toate contractele 

sale vor fi contaminate. 

• Dacă riscul de creditare al unui activ financiar crește până la punctul în care este considerat default, 

veniturile pe bază de dobândă sunt calculate pe baza costului amortizat.  

• Pierderile de creditare estimate pe întreaga durată a creditului sunt încă recunoscute la acele active 

financiare. 

IFRS 9 conține linii directoare privind cerințele de depreciere. Abordarea propusă diferențiază între pierderile de 

creditare așteptate la 12 luni și pierderile de creditare estimate pe întreaga durată de viață a creditului. Standardul 

determină dacă un provizion de pierdere ar trebui bazat pe pierderi de creditare estimate la 12 luni sau pierderi de 

creditare pe întreaga durată și depinde dacă a existat o deteriorare semnificativă a creditului instrumentului 

financiar de la recunoașterea inițială (sau data angajamentului). 

- pierderile de creditare estimate la 12 luni sunt porțiunea din pierderile de creditare estimate pe întreaga durată 

care reprezintă pierderile de creditare estimate și care rezultă din evenimentele de default la un instrument financiar 

care sunt posibile într-o perioadă de 12 luni după data de raportare (Stage 1). 

- pierderile de creditare estimate pe întreaga perioadă sunt pierderile de creditare estimate care rezultă din toate 

evenimentele de default posibile pe durata ciclului de viață estimat al unui instrument financiar (Stage 2 sau 3). 
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2. Bazele prezentării (continuare) 

2.4 Raționamente și estimări semnificative (continuare) 

(ii) Continuitatea activității 

Conducerea a evaluat capacitatea Băncii de a-și continua activitatea și consideră că Banca are resurse pentru a-și 

continua activitatea în viitorul previzibil. Mai mult, conducerea nu deține informații referitoare la existența unei 

incertitudini semnificative, care poate ridica dubii semnificative asupra capacității Băncii de a-și continua 

activitatea. Prin urmare, situațiile financiare sunt pregătite conform principiului continuității activității.  

(iii) Valoarea justă a instrumentelor financiare 

Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacționate pe piața activă este determinată utilizându-

se tehnici de evaluare. Conducerea alege în baza de estimări rezonabile metoda de evaluare ținând-se cont de faptul 

că acestea sunt făcute în baza condițiilor existente la data raportării. Evaluarea instrumentelor financiare, este 

descrisă în detaliu în Nota 32. 

 

3. Politici de contabilitate semnificative 

3.1 Modificarea politicilor de contabilitate 

Politicile contabile au fost aplicate consecvent de către Bancă pentru toate exercițiile financiare prezentate în aceste 

situații financiare. Politicile contabile aplicate de către Bancă pentru aceste situații financiare sunt aceleași ca și 

cele aplicate în situațiile financiare la 31 decembrie 2019.  

Natura și efectul acestor modificări sunt prezentate mai jos. Banca nu a adoptat mai devreme niciun alt standard, 

interpretare sau modificare care a fost emis, dar nu este încă efectiv. Alte câteva modificări și interpretări sunt 

aplicate pentru prima dată în 2020, dar nu au impact asupra situațiilor financiare ale băncii. 

Amendamente la IFRS 3: Definiția unei afaceri 

Modificarea IFRS 3 clarifică faptul că, pentru a fi considerat o afacere, un set integrat de activități și active trebuie 

să includă, cel puțin, un input și un proces de fond care împreună contribuie semnificativ la capacitatea de a crea 

output. Mai mult, a clarificat că o afacere poate exista fără a include toate intrările și procesele necesare pentru a 

crea rezultate. Aceste modificări nu au avut niciun impact asupra situațiilor financiare ale Băncii, dar pot avea 

impact asupra perioadelor viitoare în cazul în care Banca va încheia orice combinații de afaceri. 

Amendamente la IFRS 7, IFRS 9 și IAS 39: Reforma de referință a ratei dobânzii 

Modificările aduse IFRS 9 și IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare oferă o serie de scutiri, care 

se aplică tuturor relațiilor de acoperire care sunt direct afectate de reforma indicelui de referință al ratei dobânzii. 

O relație de acoperire este afectată dacă reforma dă naștere la incertitudini cu privire la calendarul și sau valoarea 

fluxurilor de numerar bazate pe criteriile de referință ale elementului acoperit sau ale instrumentului de acoperire. 

Aceste modificări nu au avut niciun impact asupra situațiilor financiare ale băncii. 

Amendamente la IAS 1 și IAS 8: Definiția de “semnificativ” 

Amendamentele oferă o nouă definiție a „semnificativului” care afirmă că „informațiile sunt semnificative dacă 

omiterea, denaturarea sau ascunderea acesteia ar putea, în mod rezonabil, să influențeze deciziile pe care utilizatorii 

principali ai situațiilor financiare cu scop general le iau pe baza acestor situații financiare, care furnizează 

informații financiare despre o anumită entitate raportoare”. Modificările clarifică faptul că materialitatea va 

depinde de natura sau amploarea informațiilor, fie individual, fie în combinație cu alte informații, în contextul 

situațiilor financiare. O denaturare a informațiilor este semnificativă dacă s-ar putea aștepta în mod rezonabil să 

influențeze deciziile luate de utilizatorii principali. Aceste modificări nu au avut niciun impact asupra situațiilor 

financiare și nici nu se așteaptă să aibă vreun impact viitor asupra băncii. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2 Sumarul politicilor de contabilitate semnificative  

a. Conversia valutei străine 

Situațiile financiare sunt prezentate în lei moldovenești ("MDL"), care este moneda funcțională și de prezentare a 

Băncii. 

Tranzacțiile exprimate în valută străină sunt convertite în moneda funcțională la cursurile de schimb în vigoare la 

data tranzacțiilor.  La data bilanțului, activele și datoriile monetare denominate în valută sunt convertite folosind 

cursul de schimb de închidere stabilit de BNM. Diferențele de curs care provin din decontarea tranzacțiilor la 

cursuri diferite de cele de la data tranzacției, precum și din operațiuni de conversie ale activelor și datoriilor 

monetare nesoluționate, în valuta străina, sunt recunoscute în  contul de profit sau pierdere. 

Activele și datoriile nemonetare înregistrate la costul istoric denominate în valută străină sunt convertite folosind 

cursul de schimb la data tranzacției inițiale. Veniturile și pierderile în valută străină provenite din reevaluarea 

activelor și pasivelor monetare în valută străină se reflectă în contul de profit sau pierdere. 

Modificările în valoarea justă a titlurilor monetare denominate în valută clasificate ca disponibile pentru vânzare 

sunt analizate între diferențele rezultate din modificările în costul amortizat al titlului și alte modificări în valoarea 

contabilă a titlului. Diferențele de conversie legate de modificările în costul amortizat sunt recunoscute în contul 

de profit și pierdere, iar alte modificări în valoarea contabilă sunt recunoscute în capitalurile proprii. 

Ratele de schimb la sfârșitul anului  și ratele medii pe an  au constituit: 

 2020 2019 

 USD Euro USD Euro 

Media perioadei 17.3201 19.7436 17.5751 19.6741 

Finele perioadei 17.2146 21,1266 17.2093 19.2605 

 

b. Active financiare  

Banca clasifică activele sale financiare în următoarele categorii: active financiare la valoare justă prin contul de 

profit sau pierdere, active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (active financiare 

disponibile în vederea vânzării) și active financiare la cost amortizat (credite și creanțe, titluri de valoare). 

Conducerea Băncii determină clasificarea activelor la recunoașterea inițială a acestora. 

 (i) Active financiare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere 

Această categorie are două subcategorii: active financiare deținute pentru tranzacționare și cele desemnate la 

valoare justă prin contul de profit sau pierdere la recunoaștere inițială.  Un activ financiar este clasificat ca deținut 

pentru tranzacționare dacă este achiziționat sau înregistrat în principal cu scopul de a-l vinde sau de a-l răscumpăra 

pe termen scurt, sau este o parte a unui portofoliu de instrumente financiare identificate care sunt gestionate 

împreună și pentru care există probe privind modelul actual de încasare a beneficiilor pe termen scurt. Câștigurile 

și pierderile provenite din modificările în valoarea justă a derivatelor care sunt gestionate în legătură cu activele 

financiare sau datoriile financiare desemnate sunt incluse în veniturile nete din instrumente financiare desemnate 

la valoare justă.  

(ii) Active financiare la cost amortizat (Credite și creanțe) 

Creditele și creanțele reprezintă active financiare non-derivate, cu achitări fixe sau determinabile și care nu sunt 

cotate pe o piața activă în afară de: (a) acelea pe care banca intenționează să le vândă imediat sau într-un termen 

scurt, care sunt clasificate ca păstrate pentru comercializare, și acelea pe care banca  inițial le desemnează la valoare 

justă reflectate prin contul de profit și pierderi; (b) acelea pe care banca inițial le desemnează ca disponibile spre 

vânzare; sau (c) pentru care există posibilitatea ca posesorul să nu-și poată recupera o parte substanțială a 

investițiilor sale, din cauze altele decât deteriorarea creditului. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2. Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

(iii) Active financiare  la cost amortizat (Titluri de datorie) 

Titlurile de datorie sunt active financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile și cu o scadență fixă pe care 

conducerea Băncii are intenția pozitivă și capacitatea de a le păstra până la scadență. Dacă Banca ar vinde un 

număr semnificativ de active financiare deținute până la scadență, atunci întreaga categorie ar fi reclasificată ca 

”disponibile pentru vânzare”.  

La 31 decembrie 2020, Banca clasifică valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor și certificatele 

Băncii Naționale a Moldovei ca active financiare la cost amortizat păstrate până la scadență. 

 (v) Derecunoașterea activelor financiare și a datoriilor 

Activele financiare sunt derecunoscute în următoarele cazuri: 

 La stingerea dreptului de a încasa mijloace bănești de pe urma activului; 

 Banca își transferă dreptul de a încasa mijloace bănești de pe urma activului sau își asumă obligația de a 

rambursa mijloacele bănești respective, în totalitate și fără întârzieri semnificative, furnizorului, în 

conformitate cu acordurile de transfer „pass-through”; 

 Banca își transferă substanțial toate riscurile precum și recompensa de pe urma activului, sau Banca nu-și 

transferă și nici nu-și păstrează substanțial toate riscurile, precum și recompensa de pe urma activului dar își 

transferă controlul asupra activului.  

În cazul când Banca și-a transferat dreptul de a încasa mijloace bănești de pe urma activului sau cade sub efectul 

acordului pass-through și, în același timp, nu și-a transferat și nici păstrat substanțial toate riscurile precum și 

recompensa de pe urma activului și nici nu-și transferă controlul asupra activului, activul este recunoscut la nivelul 

implicării băncii în activ. Continuarea implicării respective, care ia forma unei garanții asupra activului transferat 

este recunoscută ca valoarea minimă între costul istoric al activului și valoarea maximă a considerației pe care 

Banca ar fi cerut să o plătească. 

c. Datorii financiare 

Banca clasifică datoriile financiare ca alte datorii, care sunt evaluate la cost amortizat. 

d. Deprecierea împrumuturilor 

Dacă există o dovadă obiectivă că Banca nu va putea recupera toate sumele scadente (suma creditului și dobânda) 

conform termenilor contractuali inițiali ai creditului / creanțelor privind leasing-ul financiar, aceste credite sunt 

considerate depreciate. Valoarea pierderii din depreciere reprezintă diferența între valoarea de bilanț a creditului / 

creanțelor privind leasing-ul financiar și valoarea prezentă a fluxurilor de mijloace bănești viitoare actualizate cu 

rata efectivă inițială a dobânzii sau este diferența între valoarea de bilanț a creditului / creanțelor privind leasing-

ul financiar și valoarea justă a gajului, dacă împrumutul / creanțele privind leasing-ul financiar dispun de gaj și 

executarea acestuia este probabilă. Deprecierea valorii și irecuperabilitatea sunt evaluate și recunoscute separat 

pentru creditele și creanțele semnificative din punct de vedere individual, și la nivel de portofoliu pentru un grup 

de credite și creanțe similare ce nu sunt identificate individual ca fiind depreciate valoric. Dacă Banca determină 

că nu există nici o dovadă obiectivă de deteriorare a valorii unui activ financiar evaluat separat, semnificativ sau 

nu, ea include acest activ în grupa activelor financiare cu caracteristici similare ale riscului de credit și estimează 

pentru acestea un provizion colectiv pentru deteriorarea valorii. Activele, care sunt estimate individual pentru 

depreciere a valorii și pentru care este sau continuă a fi recunoscută pierderea din deprecierea valorii, nu sunt 

incluse în estimarea colectivă a deprecierii valorii. 

Valoarea curentă a fluxurilor de numerar viitoare estimate este actualizată cu rata efectivă a dobânzii inițiale a 

activului financiar. Dacă creditul are o rată a dobânzii variabilă, rata discontului pentru estimarea pierderii din 

deteriorarea valorii este rata efectivă a dobânzii curentă. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2. Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

Valoarea de bilanț a unui activ este redusă la valoarea sa recuperabilă estimată prin recunoașterea în contul de 

profit și pierdere a provizionului pentru deprecierea creditului. Casarea este efectuată când creditul este considerat 

nerecuperabil, în întregime sau parțial. Casările sunt reduse din provizioanele  pentru deprecierea creditului 

formate  anterior și în același timp reduc valoarea de bilanț a creditului și plăților aferente. Recuperările de credite 

casate în perioadele anterioare sunt incluse în venituri prin intermediul mișcării în provizionul pentru deprecierea 

valorii creditului. 

Dacă valoarea pierderii aferente din depreciere scade,  iar descreșterea poate fi corelată obiectiv cu un eveniment 

ce apare după ce a fost recunoscută deprecierea (cum ar fi o îmbunătățire a ratingului de credit al debitorului), 

pierderea din depreciere recunoscută anterior se reia prin ajustarea contului de provizion pentru depreciere. 

Cu scopul evaluării colective a deprecierii, activele financiare sunt grupate în baza criteriilor interne ale Băncii de 

grupare a creditelor care țin cont de caracteristicilor riscului de credit așa ca industria, tipul gajului, statutul trecut 

și alți factori relevanți. Fluxurile viitoare de trezorerie pentru un grup de active financiare care sunt evaluate 

colectiv pentru depreciere sunt estimate în baza experienței anterioare cu active cu  caracteristici ale riscului de 

credit similare cu cele din grup. Metodologia și presupunerile folosite pentru estimarea fluxurilor viitoare de 

trezorerie sunt  revizuite periodic pentru a reduce orice diferențe între pierderea estimată și pierderea reală. 

e. Compensarea instrumentelor financiare 

Activele și obligațiile financiare sunt compensate și sunt prezentate la valoarea netă în bilanțul contabil, atunci 

când există un drept legal de a compensa valorile înregistrate și există intenția de a le deconta în bază netă, sau de 

a realiza activul și achita obligația simultan. 

f. Instrumente financiare derivative 

În cursul normal al activității sale Banca efectuează tranzacții cu instrumente financiare care reprezintă 

instrumente, care necesită investiții inițiale minore comparativ cu valoarea nominală a contractelor. Instrumentele 

financiare derivate utilizate includ contracte forward cu scadențe mici, monetare sau nemonetare, tranzacții la 

vedere precum și opțiuni pentru contracte forward. Aceste instrumente financiare sunt folosite de Bancă pentru 

hedging-ul riscurilor de rata dobânzii și cel valutar. Aceste instrumente nu au fost desemnate ca elemente de 

acoperire a riscurilor. 

Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute inițial în bilanțul contabil la valoarea justă și tratate ca activ 

când valoarea lor justă este pozitivă și ca obligații când valoarea lor este negativă. Valorile juste sunt bazate pe 

prețurile de piață, modelele bazate pe fluxurile de numerar decontate și modelelor de „option pricing” în 

dependență de caz. Aceste active și obligații sunt clasificate ca deținute pentru comercializare. Schimbările de 

valoare justă a derivatelor deținute pentru comercializare sunt reflectate în contul de profit și pierdere. 

g. Credite renegociate 

Când este posibil, Banca încearcă să restructureze creditele decât să ia în posesie gajul. Aceasta poate implica 

extinderea graficului de plată și renegocierea condițiilor de creditare. Odată ce au fost renegociate condițiile de 

creditare, creditul nu mai este considerat restant. Conducerea Băncii revizuiește în mod continu creditele 

renegociate pentru a se asigura că toate cerințele sunt respectate și plățile ulterioare vor avea loc. Creditele continuă 

să fie obiectul unei evaluării individuale sau colective a deprecierii. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2. Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

h. Veniturile și cheltuielile din dobânzi 

Veniturile și cheltuielile din dobânzi pentru toate instrumentele financiare purtătoare de dobândă, sunt recunoscute 

în contul de profit și pierdere utilizând metoda ratei dobânzii efective. Metoda ratei dobânzii efective este o metodă 

de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare și de alocare a veniturilor din 

dobânzi sau a cheltuielilor cu dobânda de-a lungul perioadei relevante.  

Rata dobânzii efective este rata care actualizează exact plățile sau încasările viitoare de numerar previzionate de-

a lungul duratei de viață estimate a instrumentului financiar sau, când este cazul, o perioadă mai scurtă la valoarea 

contabilă netă a activului financiar sau a datoriei financiare. Când calculează rata dobânzii efective, Banca 

estimează fluxurile de numerar luând în considerare toți termenii contractuali ai instrumentului financiar, fără a 

lua însă în calcul pierderile viitoare din creditare.  Calculul include toate comisioanele plătite sau încasate între 

părțile contractului care sunt parte integrantă a ratei dobânzii efective, a costurilor de tranzacționare sau a altor 

prime sau reduceri.  

Odată ce valoarea unui activ financiar sau unui grup de active financiare a fost redusă ca urmare a unei pierderi 

din depreciere, veniturile din dobânzi sunt recunoscute utilizând rata dobânzii efective utilizată pentru a reduce 

fluxurile viitoare de numerar cu scopul de a evalua pierderile din depreciere. 

Dobânda neîncasată aferentă bonurilor de trezorerie a fost calculată pe perioada dintre data achiziției lor și data la 

care sunt întocmite situațiile financiare aplicându-se rate de dobândă diferite pentru fiecare emisiune. Cheltuielile 

aferente dobânzii includ dobânda calculată aferentă depozitelor atrase, conturilor curente, conturilor Loro, 

împrumuturilor, precum și dobânda aferentă altor obligațiuni. 

i. Venituri din onorarii și comisioane 

Veniturile din onorarii și comisioane sunt contabilizate prin metoda sporirii la momentul prestării serviciului 

respectiv. Onorarii pentru creditele la termen sunt raportate pe perioadele viitoare (împreună cu costurile directe 

aferente) și sunt recunoscute ca ajustare la rata efectivă a dobânzii la credite. Comisioanele și onorarii datorate din 

negocieri, sau din participarea la negocierea unei tranzacții cu terțe părți – astfel ca aranjarea unei achiziții de 

acțiuni sau de alte participații, achiziții sau vânzării a unei participații – sunt reflectate la încheierea dății de 

finalizare a tranzacției. Atât comisioanele de portofoliu cât și cele de consultanta în management și alte servicii 

sunt recunoscute în baza contractelor de servicii, de obicei distribuite în timp. 

j. Imobilizări corporale  

Toate imobilizările  corporale sunt înregistrate în bilanț la costul istoric de achiziționare minus amortizarea 

acumulată și suma deprecierii. Costul istoric include cheltuieli care sunt direct atribuite achiziției acestora. 

Costurile ulterioare sunt incluse în valoarea de bilanț al activului, sau alternativ, recunoscute ca un activ separat, 

doar în cazurile când costul acestui element poate fi cu siguranță determinat și atunci când se estimează că Banca 

va beneficia de viitoarele beneficii economice asociate cu acest element. Toate celelalte cheltuielile legate de 

reparație și întreținere sunt incluse în alte cheltuieli operaționale în perioada apariției lor. Terenurile nu se 

amortizează. Amortizarea pentru alte active este calculată în baza metodei liniare pentru alocarea costului la 

valorile lor reziduale utilizând următoarele durate de exploatare: 

Imobilizări  corporale Mediu ani 

Clădiri 45 

Mobilier 5 

Vehicule 7 

Modernizări efectuate activelor închiriate 10 

Bancomate  10 

Pos-terminale 5 

Calculatoare și alte mobilizări corporale 3-5 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2. Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

Activele în curs de construcție nu se amortizează până la momentul punerii acestora în funcțiune. 

La fiecare dată de bilanț, valoarea reziduală și valoare de viață utilă al activului sunt revăzute, și dacă este necesar 

ele sunt ajustate. Activele care se amortizează sunt evaluate la depreciere de fiecare dată, când anumite evenimente 

sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă poate sa nu fie recuperată. Valoarea de bilanț a 

unui activ este casată imediat la valoarea lui recuperabilă, dacă valoarea de bilanț este mai mare decât valoarea 

recuperabilă estimată. Valoarea recuperabilă este valoarea mai mare dintre valoarea justă a activului diminuată cu 

cheltuielile de vânzare și valoarea în exploatare. Pierderile și câștigurile din ieșirea imobilizările corporale  sunt 

determinate prin referință la valoarea de bilanț. Acestea sunt incluse în raportul privind rezultatele financiare în 

costurile operaționale respective. 

k. Imobilizări necorporale 

Imobilizările necorporale sunt evaluate conform modelului bazat pe cost utilizând metoda liniară. Cheltuielile de 

achiziție a licențelor pentru programe informatice sunt capitalizate și includ cheltuielile de achiziție și costurile de 

aducere a activului în funcțiune. Aceste costuri sunt amortizate în baza duratei de exploatare estimate (de la doi la 

douăzeci ani) . 

Cheltuielile aferente îmbunătățirii sau menținerii aplicațiilor informatice sunt trecute la cheltuieli în momentul 

apariției lor. Costurile asociate în mod direct cu producerea softului unic și identificabil supravegheate de Bancă, 

și care, probabil, vor genera beneficii economice depășind costurile în mai puțin de un an, sunt valorificate ca 

active nemateriale. Costurile directe includ cheltuielile pentru personalul care elaborează softul și o porțiune 

cuvenită de cheltuieli relevante de întreținere.  

l. Contractele de leasing 

Contractele de leasing înregistrate de către Bancă sunt clasificate ca contracte primare de leasing operațional. Toate 

plățile efectuate în cea ce privește leasing-ul operațional sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în regim 

de consecutivitate pe toată perioada contractului de leasing. În cazul în care un contract de leasing operațional este 

reziliat înainte de termen, orice plată care ar trebui efectuată către arendator, în concept de penalitate, este 

recunoscută ca cheltuială în perioada de reziliere a contractului. 

m. Împrumuturi 

Împrumuturile sunt recunoscute inițial la valoarea lor justă diminuate cu cheltuielile aferente tranzacției suportate. 

Ulterior, împrumuturile sunt prezentate la costul amortizat și orice diferență între valoarea netă a mijloacelor atrase 

și valoarea la scadență este recunoscută în raportul privind rezultatele financiare pe perioada împrumutului, 

utilizând metoda ratei efective a dobânzii. 

n. Numerar și echivalente de numerar 

În scopurile raportului privind fluxurile mijloacelor bănești, mijloacele bănești și echivalentele cuprind solduri cu 

scadența de mai puțin de trei luni de la data de achiziție inclusiv numerar, solduri nerestricționate cu Banca 

Națională a Moldovei, hârtii de valoare de stat, disponibilități datorate altor bănci și plăţi cu sistemele rapide de 

transferuri bănești.  

o. Provizioane 

Provizioanele pentru costurile de restructurare și creanțele legale sunt reflectate atunci când Banca are o 

obligațiune legală curentă sau constructivă de a transfera beneficii economice ca rezultat al evenimentelor 

anterioare. Este mai mult probabil decât deloc, că un transfer de resurse va fi necesar pentru rambursarea obligației 

și suma obligației este estimată rezonabilă. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2. Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

În cazurile în care există obligații similare, probabilitatea că un transfer de resurse va fi necesar este determinată 

luând în considerație clasa obligației în ansamblu. Un provizion este recunoscut chiar dacă probabilitatea de 

transfer în legătură cu oricare element inclus în aceeași clasă de obligații este mică. 

Provizioanele sunt estimate la valoarea prezentă a cheltuielilor necesare pentru stingerea obligației utilizând o rată 

până la impozitare care să reflecte aprecierile curente de piață în ceea ce privește valoarea în timp a banilor și 

riscurile specifice a obligației. Mărirea provizionului ca rezultat al trecerii timpului este recunoscută ca cheltuială 

privind dobânzile. 

p. Acțiuni de tezaur 

Instrumentele de capital propriu ale Băncii care sunt căpătate de către ea sau de către o subsidiară (acțiuni de 

tezaur) sunt deduse din capital și reflectate la costul mediu ponderat. Recompensa achitată sau primită la procurare, 

vânzare, emisie, sau anulare a instrumentelor de capital ale Băncii sunt reflectate direct în capital. Nu se recunosc 

veniturile sau cheltuielile în contul de profit și pierderi rezultate din procurare, vânzare, emisie sau anulare a 

instrumentelor de capital. 

q. Beneficiile angajaților 

În cursul normal al activității sale, Banca face plăți către bugetul de stat al RM în numele angajaților săi pentru 

pensie, asigurări de sănătate și șomaj. Toți angajații Băncii sunt membri ai planului de pensii al statului. Banca nu 

operează cu nici o altă schemă de pensionare și, prin urmare, nu are nici o obligație adițională cu referire la pensii. 

Banca nu operează cu alte planuri de beneficii definite sau cu alte planuri de beneficii post pensionare. Banca nu 

are alte obligații de a presta servicii suplimentare pentru actualii sau foștii angajați. 

r. Impozitare 

Conform legislației fiscale aplicabile a Republicii Moldova, impozitul pe venit este recunoscut ca și cheltuială a 

perioadei de apariție a profitului. Pierderile fiscale raportate în perioadele ulterioare sunt recunoscute ca activ când 

există probabilitatea apariției profiturilor impozabile preconizate care vor fi utilizate pentru acoperirea pierderilor. 

Impozitul pe venit amânat este calculat în întregime, utilizând metoda obligației și în baza diferențelor temporare 

care apar între baza impozabilă a activelor și obligațiilor, și a valorilor lor contabile prezentate în situațiile 

financiare. Impozitul pe venit amânat este determinat folosind ratele de impozitare (și legile respective) care au 

fost în vigoare sau parțial în vigoare la data de bilanț și urmează a fi aplicate la momentul recunoașterii activului 

aferent impozitului pe venit amânat sau la soldarea obligației privind impozitul pe venit amânat. 

Principalele diferențe temporare sunt generate de amortizarea imobilizări corporale, provizioanelor pentru credite 

și a avansurilor către clienți și ale altor active și obligații. Ratele legiferate sau parțial legiferate la data de bilanț 

sunt utilizate pentru a determina impozitul pe venit amânat. Cu toate acestea impozitul pe venit amânat nu este 

recunoscut, dacă reiese din recunoașterea inițială a unui activ sau obligații în cadrul unei tranzacții alta decât o 

combinație de afacere, care la momentul tranzacției nu afectează nici profitul contabil, nici profitul sau pierderea 

impozabilă. Activele privind impozitul amânat sunt recunoscute când există probabilitatea că profitul impozabil 

preconizat va fi disponibil, contra căruia pot fi utilizate diferențele temporare. Cota standard a impozitului pe venit 

pentru 2020 este  de 12% (2019: 12%). 

s. Proprietăți investiționale 

Proprietățile investiționale sunt deținute cu scopul de a obține venituri din arendă și/sau pentru aprecierea valorii. 

După recunoașterea inițială proprietățile investiționale sunt contabilizate la cost minus uzura acumulată și orice 

pierderi din depreciere acumulate.  

Venitul din arendă și cheltuielile operaționale legate de proprietăți investiționale sunt raportate în venituri și alte 

cheltuieli respectiv. 
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3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.2. Sumarul politicilor de contabilitate semnificative (continuare) 

Politicile Contabile ale Băncii nu prevăd expres pragul de semnificație pentru elementele contabile. Întru 

asigurarea concordanței veniturilor și cheltuielilor operaționale legate de proprietățile investiționale pragul de 

semnificație se determină în baza raționamentului profesional, ținând cont de prevederile cadrului legal în vigoare. 

 La 31 decembrie 2020 și la 31 decembrie 2019, Banca nu deține proprietăți investiționale. 

t. Active și datorii contingente 

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare, dar sunt prezentate, cu excepția cazurilor în care 

există probabilitatea unei ieșiri de resurse pentru stingerea obligațiilor curente. 

Un activ contingent nu este recunoscut în situațiile financiare, dar este prezentat când este probabilă intrarea unui 

flux de beneficii economice. 

u. Entități afiliate 

Părțile sunt considerate afiliate cu Banca când una dintre părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații de 

familie sau în alt mod, are posibilitatea de a controla sau influența semnificativ, direct sau indirect, cealaltă parte 

în luarea deciziilor financiare și operaționale.  

Tranzacțiile cu entități afiliate reprezintă un transfer de resurse sau obligații între părțile afiliate, indiferent dacă 

este sau nu perceput un preț. 

v. Evenimente ulterioare datei bilanțului 

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt reflectate în situațiile financiare în caz că furnizează informații 

suplimentare despre situația Băncii la data bilanțului (evenimente ce necesita ajustări), sau indică faptul că ipoteza 

continuității exploatării nu este adecvată. Evenimentele ulterioare ce nu necesita ajustări sunt prezentate în note, 

în cazul în care sunt semnificative.  

3.3 Standarde noi și revizuite 

Noile și modificate standarde și interpretări emise, dar care nu sunt încă eficiente, până la data emiterii situațiilor 

financiare separate ale băncii sunt prezentate mai jos. Banca intenționează să adopte aceste standarde și interpretări 

noi și modificate, dacă este cazul, atunci când acestea intră în vigoare. 

 IFRS 17 Contracte de asigurare 

În mai 2017, IASB a emis IFRS 17 Contracte de asigurare (IFRS 17), un nou standard contabil cuprinzător pentru 

contractele de asigurare care acoperă recunoașterea și evaluarea, prezentarea și prezentarea. Odată cu intrarea în 

vigoare, IFRS 17 va înlocui IFRS 4 Contracte de asigurare (IFRS 4) care a fost emis în 2005. IFRS 17 se aplică 

tuturor tipurilor de contracte de asigurare (de exemplu, viață, non-viață, asigurări directe și reasigurare), indiferent 

de tipul de entități care le emit, precum și de anumite garanții și instrumente financiare cu caracteristici de 

participare discreționare. Se vor aplica câteva excepții de domeniu. IFRS 17 introduce noi cerințe contabile pentru 

produsele bancare cu caracteristici de asigurare care pot afecta determinarea instrumentelor sau componentelor 

acestora care vor intra în sfera IFRS 9 sau IFRS 17. 

Carduri de credit și produse similare care asigură acoperire de asigurare: majoritatea emitenților acestor produse 

vor putea continua tratamentul contabil existent ca instrument financiar în conformitate cu IFRS 9. IFRS 17 

exclude din domeniul său de aplicare contractele de card de credit (și alte contracte similare care oferă credit sau 

aranjamente de plată) care îndeplinesc definiția unui contract de asigurare dacă și numai dacă entitatea nu reflectă 

o evaluare a riscului de asigurare asociat cu un client individual în stabilirea prețului contractului cu clientul 

respectiv. 

 

 



 

BC “Moldindconbank” SA  

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE  

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 

19 

 

 

3. Politici de contabilitate semnificative (continuare) 

3.3 Standarde noi și revizuite (continuare) 

Atunci când acoperirea asigurării este furnizată ca parte a condițiilor contractuale ale cardului de credit, emitentul 

este obligat să: 

 Separe componenta acoperirii asigurării și să-i aplice IFRS 17; 

 Aplicați alte standarde aplicabile (cum ar fi IFRS 9, IFRS 15 Venituri din contracte cu clienți sau IAS 37 

Provizioane, datorii contingente și active contingente) celorlalte componente. 

Contracte de împrumut care îndeplinesc definiția asigurării, dar limitează compensația pentru evenimente asigurate 

la suma necesară altfel pentru decontarea obligației deținătorului poliței create prin contract: Emitenții unor astfel 

de împrumuturi - de exemplu, un împrumut cu renunțare la deces - au opțiunea de a aplica IFRS 9 sau IFRS 17. 

Alegerea se va face la nivel de portofoliu și ar fi irevocabilă. 

IFRS 17 este eficient pentru perioadele de raportare care încep la 1 ianuarie 2023 sau după aceasta, fiind necesare 

cifre comparative. Aplicarea anticipată este permisă, cu condiția ca entitatea să aplice de asemenea IFRS 9 și IFRS 

15 la sau înainte de data la care aplică IFRS 17. 

Banca nu are contracte care ar intra în sfera de aplicare a IFRS 17. 

 IFRS 9 Instrumente financiare 

 Taxe în testul „10%” pentru derecunoașterea pasivelor financiare Ca parte a procesului său de îmbunătățiri anuale 

2018-2020 la standardele IFRS, IASB a emis o modificare a IFRS 9. Modificarea clarifică taxele pe care o entitate 

include atunci când se evaluează dacă termenii unei datorii financiare noi sau modificate sunt substanțial diferite 

de termenii datoriei financiare inițiale. Aceste taxe includ doar cele plătite sau primite între împrumutat și creditor, 

inclusiv taxele plătite sau primite fie de împrumutat, fie de creditor în numele celuilalt. O entitate aplică 

modificarea datoriilor financiare care sunt modificate sau schimbate la sau după începutul perioadei de raportare 

anuală în care entitatea aplică modificarea pentru prima dată. Modificarea este eficientă pentru perioadele de 

raportare anuale care încep la 1 ianuarie 2022 sau după aceasta, permițându-se adoptarea mai devreme. Banca va 

aplica modificările pentru pasivele financiare separate care sunt modificate sau schimbate la sau după începutul 

perioadei anuale în care va aplica mai întâi modificarea și nu se așteaptă ca acest lucru să aibă un impact 

semnificativ asupra situațiilor sale financiare separate. 

Reforma de referință a ratei dobânzii - Amendamente de fază 2 la IFRS 9, IAS 39 IFRS 7, IFRS 4 și IFRS 16 În 

august 2020, IASB a emis Reforma de referință a ratei dobânzii - Amendamente de fază 2 la IFRS 9, IAS 39, IFRS 

7, IFRS 4 și IFRS 16, (reforma IBOR, faza 2) pentru a aborda problemele contabile care apar la înlocuirea unui 

IBOR cu un RFR. 

Faza 2 a reformei IBOR include o serie de scutiri și dezvăluiri suplimentare. Scutirile se aplică la tranziția unui 

instrument financiar de la un IBOR la o rată fără risc (RFR). Modificări ale bazei pentru determinarea fluxurilor 

de numerar contractuale ca urmare a reformei ratei dobânzii de referință sunt necesare ca un expedient practic 

pentru a fi tratate ca modificări ale ratei dobânzii variabile, cu condiția ca, pentru instrumentul financiar, trecerea 

de la rata de referință IBOR la RFR are loc pe o bază economic echivalentă. Banca va aplica faza 2 a reformei 

IBOR de la 1 ianuarie 2021. Banca este în proces de evaluare a impactului reformei IBOR asupra situațiilor sale 

financiare separate. 

4. Mijloace bănești și conturi la Banca Națională 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Numerar  1,260,940   1,207,047  

Cont curent la Banca Națională  3,572,525  4,073,713 

Minus: Reduceri pentru depreciere (4,108) (4,685) 

 4,829,357 5,276,075 
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4.1. Rezerva minimă obligatorie 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Rezerve obligatorii  1,412,213  722,946 

Cont curent la Banca Națională 10   4  

Minus: Reduceri pentru depreciere (1,624) (831) 

 1,410,599 722,119 

Cont curent și rezerve obligatorii 

Începând cu 16 ianuarie 2020 a intrat în vigoare noul Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, 

aprobat prin HCE al BNM nr. 302  din  „28” noiembrie 2019, care prevede extinderea spectrului de valute ale 

pasivelor băncilor din care pot fi constituite rezervele obligatorii în MDL și necesitatea flexibilizării modului de 

menținere a rezervelor obligatorii în valută prin instituirea regimului de “averaging” partial. 

La data de 31 decembrie 2020, rata de calcul a volumului de rezervă minim a constituit  32% pentru resursele 

atrase în MDL și valută străină, inclusă în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești și  

30%  pentru resursele atrase în valute convertibile, incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în 

USD și EUR (31 decembrie 2019: 42.5% pentru resursele atrase în MDL și valuta neconvertibilă și 17% pentru 

resursele atrase în valută convertibilă). 

Banca își menține rezervele sale obligatorii într-un cont curent deschis la BNM în valoare de 32% din fondurile 

atrase în MDL  și valută străină, supusă rezervării în lei moldovenești.  

Rezervele obligatorii în mărime de 30% din fondurile atrase în valute convertibile, incluse în baza de calcul și 

mărimea rezervelor obligatorii în USD și EUR sunt păstrate în conturi de rezervă obligatorie speciale ale BNM.  

O parte, 5 la sută din nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în USD și în EUR, este variabilă şi se menține în 

medie, iar cealaltă parte  este menținută într-un volum neschimbat. La data de 31 decembrie 2020 soldul în contul 

curent deschis la BNM era în suma de MDL ’000 3,572,152  (31 decembrie 2019: MDL’000 4,064,501) și include 

rezervele obligatorii  menținute în lei moldovenești în sumă de MDL’000 3,493,883. Soldul rezervat în conturile 

rezervelor obligatorii în USD și EUR a constituit USD’000 19,367 și EUR’000 51,064 respectiv (31 decembrie 

2019: USD’000 11,602 și EUR’000 27,169 ).  

Dobânda oferită de către BNM pentru fondurile conturilor rezervelor obligatorii pe parcursul anului 2020 a 

constituit 0.01% pe an la rezervele în valută străină și între 2.5% şi 0,15% la rezervele în MDL (pe parcursul anului 

2019 – între 0.01% și 0.36% în valută străină și între 2.5% şi 4.5%  la rezervele în MDL).  

Rezervele obligatorii deținute la conturi curente în Banca Națională pot fi folosite de către Bancă în operațiunile 

sale zilnice.  

5. Conturi curente și depozite la bănci 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Conturi curente total, dintre care cu rating (Moody's): 124,095 210,625 

A1  6,774  21  

Aa3  102,086  169,810  

B2  28  -    

B3  9,933  29  

Caa1  393  19,978  

Caa2  -    2,926  

Fără rating  4,881  17,861  

Mijloace plasate overnight în bănci, părți neafiliate 1,514,394 - 

Dintre care, rating Moody’s Aa3 1,514,394 - 

 1,638,489 210,625 
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 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Minus: Reduceri pentru depreciere (2,104) (5,141) 

Dintre care, majorări datorate inițierii și variații ale riscului 

de credit 

(2,104) (5,141) 

 1,636,385 205,484 

În scopul prezentării fidele a soldurilor altor împrumuturi şi pentru a asigura comparabilitatea între perioade, au 

fost regrupate valorile acestora aferente anului 2019. 

Pe parcursul anului 2020, în scopul optimizării rețelei de bănci corespondente și în scopul reducerii riscului de țară 

au fost închise 12 conturi corespondente, dintre care 7 conturi “NOSTRO” și 5 conturi “LORO”.  Concomitent, 

au fost deschise 7 conturi corespondente “NOSTRO”. 

Mijloace plasate overnight în bănci, în perioada precedentă, erau plasate la termen în bănci corespondente, iar pe 

parcursul anului 2020 au fost plasate ca overnight, datorita ratei dobânzii mai avantajoase (Nota 7). 

6. Titluri de datorie 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Titluri de datorie (Valori mobiliare de stat) 4,990,709  2,885,022  

Minus: Reduceri pentru depreciere  (66,681)  (27,544) 

Minus:  Sconturi  (92,120)  (47,718) 

 4,831,908 2,809,760 

Valorile mobiliare de stat la 31 decembrie 2020 reprezintă titluri de trezorerie în MDL cu scadența de la 91 la 1827 

zile, emise de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova cu rata dobânzii între 3.40% și 7.00% pe an. 

Certificatele Băncii Naționale emise de către BNM au o scadență de 14 zile cu rata dobânzii 2.65% pe an. La 31 

decembrie 2020, Banca nu deținea valori mobiliare investiționale gajate. 

Pierderile așteptate din deprecieri pentru valorile mobiliare de stat, pe parcursul anului 2020, au fost calculate 

aplicând o majorare a PD-ului inițial pentru acest segment, proporțională cu majorarea PD-ului pentru creditele 

corporate, ca urmare a prognozelor macroeconomice. 

7. Active financiare la costul amortizat (Credite și avansuri), net 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Credite 8,216,647 7,595,747 

Alte active financiare  65,038  1,538,979 

Credite, brut 8,281,685  9,134,726  

Minus: Reducere pentru pierderea valorii creditelor (465,165) (408,347) 

Minus: Reducere pentru pierderea valorii altor active 

financiare 
(107) (62,607) 

 7,816,414 8,663,772 

Diminuarea poziției “Alte active financiare” la finele anului 2020 faţă de aceeași perioada a anului precedent se 

datorează faptului că resurse libere disponibile in EUR şi USD au fost plasaţe overnight la finele anului 2020, în 

timp ce în anul 2019 ele au fost plasate la termen. Diminuarea „Reducerilor pentru pierderea valorii altor active 

financiare”, faţă de anul 2019, a fost cauzată de derecunoaşterea (stingerea din fondul de risc) a unor active 

financiare (plasări la termen scurt în bănci), în sumă de cca MDL’000 61,712.  
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7. Active financiare la costul amortizat (Credite și avansuri), net (continuare)  

Tabelul de mai jos reprezintă creditele acordate pe industrii. 

 2020 2019 

 
 Valoarea 

brută  

Depreciere 

pentru pierderi  

 Valoarea 

brută  

Depreciere 

pentru pierderi 
 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Agricultura   355,792  13,521   274,974  6,574  

Industria extractiva    345 2    160  1  

Industria prelucrătoare   830,543  58,290   883,576  60,131  

Prod. energie electrica, termica, 

gaze, apa 
9,896 1,887 5,935 66 

Distribuție apa, salubritate   1,177 10   22,685  1,207  

Construcții   223,447 6,915   240,935  5,734  

Comerțul cu autovehicule si piese 

auto 
  70,698  2,363   75,532  910  

Comerț cu ridicata al cerealelor, 

semințelor, furajelor si tutunului 

neprelucrat 

  116,621  4,205   124,058  20,052  

Comert cu produse alimentare   713,513  44,522   674,906  32,566  

Comert cu produse farmaceutice   243,804  35,518   236,489  28,876  

Comert cu materiale de construcție   245,928  6,333   237,784  19,942  

Comert cu carburanți   82,320  43,289   189,172  51,327  

Comert altele   455,630  56,443   366,209  14,524  

Transport   149,067 3,014   160,833  1,199  

Cazare si alimentație publica   27,324  9,039   27,121  9,508  

Informații si comunicații   103,916 4,204   153,082  2,746  

Activități financiare si asigurări   555,183  17,581   546,681  8,652  

Tranzacții imobiliare 137,212 7,456   75,151  14,184  

Activități profesionale, științifice 

si tehnice 
7,644  233    884 2 

Servicii administrative si suport 6,976  56   9,001  48  

Administrație publica 11,685  418   7,806  81  

învățământ 14,745  334   4,758  8  

Credite de consum persoane fizice 2,05, 468  66,673  1,795,924  43,145  

Credite imobiliare persoane fizice 1,725,130  17,744  1,399,419  13,865  

Sănătate si asistenta sociala 67,937  65,004   72,944  72,944  

Activități de agrement 6,046  79   8,519  50  

Alte servicii -  -      1,209  5  

Alte activități 599  31 -  -    

           8,216,847   465,165       7,595,747   408,347  

 

Conform Instrucțiunii Băncii Naționale a Moldovei, aprobată prin HCE ne.42 din 02.03.2018, la situația din 31 

decembrie 2020 în valoarea totală a activelor financiare la costul amortizat (credite și avansuri) au fost incluse și 

valoarea altor active financiare, inclusiv mijloacelor bănești plasate la termen în alte bănci, care constituie 

MDL’000 65,038.  
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8. Titluri de capital și de datorie la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global  
  2020 2019 

 Domeniul de activitate 
Cota, 

% 
MDL’000 

Cota, 

% 
MDL’000 

      

Depozitarul Central Unic Valori mobiliare 0.41 100 0.41 100 

Bursa de valori Valori mobiliare 2.56 7 2.56 7 

Visa INC Procesarea tranzacțiilor 0.00003 2,970 0.00003 2,554 

CA Auto – Siguranța SA Asigurări 0.43 77 0.43 77 

Compania SWIFT  Procesarea tranzacțiilor 0.01 1,326 0.01 1,142 

Biroul de credit SRL Centralizarea datelor 11.14 1,358 11.14 1,358 

BC„Mobiasbanca – OTP Group” 

SA 

Bancar N/A 1 N/A 0,915 

Valori mobiliare de stat 

disponibile pentru vânzare 

  18,936  16,774 

   24,775  22,013 

 

Titlurile de capital la valoarea justă  prin alte elemente ale rezultatului global, VISA INC sunt evaluate folosind 

o tehnica de evaluare bazata pe cotații de piață publicate de Bloomberg. Pentru determinarea valorii juste a acestor 

active Banca a folosit ierarhia de nivelul 1. 

Valoarea justă a investițiilor disponibile în vederea vânzării, acțiunile SWIFT este determinate anual după 

Adunarea Generală anuală a emitentului respectiv. 

Mișcarea în portofoliul titlurilor de capital şi de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global al Băncii este prezentată mai jos: 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Sold la 1 ianuarie 22,013  13,803  

Intrări 20,142  23,668  

Schimbarea valorii juste  477   806  

Ieșiri  (17,856)  (16,264) 

Sold la 31 decembrie 24,775 22,013 
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   9. Imobilizări corporale 

 

 Terenuri și 

clădiri 

Dreptul de utilizare a 

activelor primate în leasing 
Echipamente IT 

Instalații/ 

accesorii 

Active în curs de 

execuție 
Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost       

Sold la 1 ianuarie 2020 120,335 123,683 80,693 183,734 12,023 520,468 

Adiții 4,510  52,149                      6,630              21,600                      31,888  116,777  

Ieșiri - (7,573)                    (1,459)             (4,022)                   (35,829)    (48,883) 

Sold la 31 decembrie 2020              124,845  168,259 85,864  201,312                      8,082  588,362  

 
      

Amortizarea acumulata  

 

     

Sold la 1 ianuarie 2020                  26,803  33,342 66,846  91,543                             -        218,534  

Amortizarea pentru un  an 1,953  23,851 9,119  26,428  -       61,351  

Ieșiri                - (5,259)                    (1,459)             (3,856) -    (10,574) 

Sold la 31 decembrie 2020                28,756  51,934 74,506            114,115                             -       269,311  

Deprecierea       

Sold la 1 ianuarie 2020 12,448 - - - - 12,448 

       

Sold la 31 decembrie 2020 12,448 - - - - 12,448 

 

Sold la 31 decembrie 2019 81,084  90,341                  13,847  92,191  12,023     289,486  

Sold la 31 decembrie 2020 83,641  116,325 11,358  87,197  8,082     306,603  

 

La 31 decembrie 2020, costul imobilizărilor corporale uzate integral, dar încă utilizate de către Bancă a constituit MDL’000 45,780  (31 decembrie 2019: MDL’000 20,631).  

În scopul alinierii duratei de funcționare utilă aplicată la calculul amortizării imobilizărilor corporale aflate în gestiunea Băncii în contabilitatea financiară la durata de funcționare utilă 

conform reglementarilor fiscale pe parcursul anului 2020 a fost ajustata durata de funcționare utilă, inclusiv durata rămasă de funcționare utilă, pentru unele imobilizări corporale.  

La situația din 31 decembrie 2020 imobilizările corporale nu erau grevate de drepturi și nu serveau drept bunuri gajate.  
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      9. Imobilizări corporale (continuare) 

 

Terenuri și 

clădiri 

Dreptul de utilizare a 

activelor primate în leasing, 
Echipamente IT 

Instalații/ 

accesorii 

Active în curs de 

execuție 

 

Total 

 Cost  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

 Sold la 1 ianuarie 2019 146,601 - 77,841 179,027 4,768 408,237 

 Adiții  2,275 126,328 5,395 16,793 24,999 175,790 

 Ieșiri  (28,541) (2,645) (2,543) (12,086) (17,744) (63,559) 

 Sold la 31 decembrie 2019  120,335 123,683 80,693 183,734 12,023 520,468 
       

Amortizarea acumulata și        

Sold la 1 ianuarie 2019                38,628 -               64,283              83,660                                  -    
 

   186,571 

 Amortizarea pentru un an                 1,847  35,927                     5,083  19,014 -       61,871  

 Ieşiri            (13,672) (2,585)                 (2,520)          (11,131)  - 
    

(29,908)  

 Sold la 31 decembrie 2019               26,803 33,342                   66,846             91,543                                  -      218,534 

Deprecierea                                                          

Sold la 01 ianuarie  2019               12,448  -                -            -                      -      12,448  

Sold la 31 decembrie 2019                12,448  -                  -           -                    -     12,448  

       

Sold la 31 decembrie 2018 95,525 - 13,558 95,367 4,768 209,218 

Sold la 31 decembrie 2019 81,084 90,341 13,847 92,191 12,023 289,486 

 

La situația din 31 decembrie 2019 imobilizările corporale nu erau grevate de drepturi și nu serveau drept bunuri gajate.  
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10. Imobilizări necorporale  

 
 Programe informatice Licențe Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Cost    

Sold la 1 ianuarie 2020                                  53,488                   60,490               113,978  

Adiții 6,868  10,438                   17,306  

Ieșiri                                       (199) (10,609)                   (10,808) 

Sold la 31 decembrie 2020                                  60,157                   60,319               120,476  

 

Amortizare cumulată 
   

Sold la 1 ianuarie 2020                                  37,721                   23,640                 61,361  

Cheltuieli în cursul anului                                     7,007                      9,943                    16,950  

Ieșiri                                       (199) (2,609)                     (2,808) 

Sold la 31 decembrie 2020                                  44,529                   30,974                 75,503  

 

Deprecierea 
   

Sold la 1 ianuarie 2020 - 8,000                     8,000  

Cheltuieli în cursul anului - - - 
Ieșiri -                   (8,000)                           (8,000)          

Sold la 31 decembrie 2020 -                         -    -  

 

Valoare neta de bilanț 
   

La 31 decembrie 2020                                  15,628                   29,345                 44,973  

La 31 decembrie 2019                                    7,767                   36,850                 44,617  

 

Cost 
   

Sold la 1 ianuarie 2019                                  51,078                   56,390                 107,468  

Adiții 2,598                     5,017                    7,615  

Ieșiri                                       (188) (917)                                            (1,105) 

Sold la 31 decembrie 2019                                  53,488                   60,490                 113,978  

 

Amortizare cumulată 
   

Sold la 1 ianuarie 2019                                  32,831                  19,292                 52,123  

Cheltuieli în cursul anului 5,078  5,238                   10,316  

Ieșiri                                       (188) (890)                     (1,078) 

Sold la 31 decembrie 2019                                  37,721                  23,640                 61,361  

 

Deprecierea 
   

Sold la 1 ianuarie 2019                                    8,000                          -                     8,000  

Cheltuieli în cursul anului -                         -                           -    

Ieșiri                                          -                            -                           -    

Sold la 31 decembrie 2019                                    8,000                          -                     8,000  

 

Valoare neta de bilanț 
   

La 31 decembrie 2019                                    7,767                   36,850                 44,617  

La 31 decembrie 2018                                  10,247                   37,098                 47,345 

 

La 31 decembrie 2020 costul imobilizărilor necorporale complet amortizate a constituit MDL’000 21,811 

(31 decembrie 2019: MDL’000 1,938). În scopul alinierii duratei de funcționare utilă aplicată la calculul 

amortizării imobilizărilor necorporale aflate în gestiunea Băncii în contabilitatea financiară la durata de funcționare 

utilă conform reglementarilor fiscale pe parcursul anului 2020 a fost ajustata durata de funcționare utilă, inclusiv 

durata rămasă de funcționare utilă, pentru unele imobilizări necorporale. 

La 31 decembrie 2020 imobilizările necorporale nu au fost gajate.  
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11. Alte active 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Decontări cu alte persoane fizice și juridice 30,144  34,172  

Venituri calculate neaferente dobânzilor  7,871   5,745  

Decontări privind procurarea/vânzarea valutei  4,840   5,679  

Alte cheltuieli anticipate 3,163  3,360  

Decontări cu bugetul  21,624   22,946  

Transferuri internaționale și cecuri  24,826   16,758  

Alte stocuri de mărfuri și materiale 10,808   9,389  

Operațiuni cu carduri bancare   46,382   33,988  

Decontări aferente imobilizărilor necorporale  2,779   792  

Debitori pe investiții capitale 1,099  517  

Alte active   31,997   26,841  

 185,513 160,187 

Minus: reduceri pentru deprecierea altor active (28,518) (26,906) 

 156,997 133,281 

 

În componența altor active sunt incluse creanțele amânate privind impozitul pe venit  în sumă de MDL’000 28,273 

şi alte creanţe calculate ce urmează să fie primite, inclusiv aferente operațiunilor cu carduri bancare şi transferurilor 

internaţionale. 

12. Active imobilizate destinate cedării 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Active imobilizate destinate cedării  282,034   302,580  

  282,034   302,580  

Minus: Reduceri pentru depreciere (62,139) (32,254) 

 219,895 270,326 

Activele imobilizate destinate cedării reprezintă activele luate în proprietatea Băncii. Valoarea justă a acestora a 

fost reconfirmată de către Veridio Advisory SRL („Veridio”), prin raportul de evaluare efectuat la situația din 31 

decembrie 2020. Din componența activelor imobilizate destinate cedării pe parcursul anului 2020 au fost vândute 

active luate în proprietate (teren) în sumă de MDL’000 41,108, pentru care au fost recunoscute anterior reduceri 

pentru pierderi în sumă de MDL’000 5,877. Pe parcursul anului pentru activele destinate cedării (construcţii) au 

fost recunoscute reduceri pentru pierderi în sumă de  MDL’000 47,493. 

13. Datorii către bănci 

  Conturi Loro   

 

 
2020 2019 

Denumirea băncii MDL’000 MDL’000 

Interstate Bank,Moscova,  Rusia  3,611   2,940  

Dobânda calculată ce urmează să fie plătită 

Landesbank Baden-Wuerttemberg, Stuttgart, Germania 
352  385  

Total datorii către bănci 3,963 3,325 

   

 



 

BC “Moldindconbank” SA  

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE  

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 

28 

 

  14. Alte împrumuturi 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Împrumuturi DLC cu rata flotantă scadente 2020/2031 240,173 286,157 

Împrumuturi AID cu rata flotantă scadente 01/10/2020 - 98 

Împrumuturi FIDA cu rata flotantă scadente 2020/2029 14,865 15,761 

Împrumuturi MCA Moldova cu rata flotantă scadente    

17/10/2021 
1,136 6,459 

 256,174 308,475 

   

Datorii aferente dreptului de utilizare 108,983 80,610 

 365,157 389,085 

În scopul prezentării fidele a soldurilor altor împrumuturi şi pentru a asigura comparabilitatea între perioade, au 

fost regrupate valorile acestora aferente anului 2019. 

Banca nu a avut restanțe la plata principalului și a dobânzii, și a rambursat toate plățile conform graficului stabilit 

conform condițiilor contractuale.   

În componența altor datorii financiare sunt incluse datoriile  aferente dreptului de utilizare a activelor luate în 

leasing operațional în sumă de MDL’000 108,983, care cad sub incidenta IFRS 16, aplicabil și adoptat de către 

Bancă, începând cu 1 ianuarie 2019. Compartimentul datorii aferente dreptului de utilizare s-a majorat pe parcursul 

anului 2020 datorita noilor contracte aferente activelor luate în leasing operaţional. 

 

15. Datorii către clienți 

 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Persoane juridice   

Conturi curente 4,033,101 3,206,807 

Depozite la termen 471,204 456,465 

 4,504,305 3,663,272 

Persoane fizice   

Conturi curente 5,550,354 4,063,536 

Depozite la termen 6,405,702 6,367,147 

 11,956,056 10,430,683 

Total datorii către clienţi 16,460,361 14,093,955 

 

La situația din 31 decembrie 2020 primii 10 deponenți-persoane juridice au deținut o cota de circa  de 19.0% (31 

decembrie 2019: 17.9% ) din suma totală a depozitelor persoanelor juridice, ceea ce reprezintă echivalentul sumei 

de MDL’000 833,764 (31 decembrie 2019: MDL’000 655,663). 

Portofoliul depozitelor la termen al Băncii nu cuprinde depozite ce acordă dreptul de reziliere anticipată a 

contractului de depozit cu achitarea dobânzii calculate. Pentru astfel de depozite, în caz de reziliere anticipată a 

contractului, dobânda calculată nu se achită. 

Din portofoliul de depozite al persoanelor juridice, la situația din 31 decembrie 2020, MDL’000 29,809 constituie 

depozitele persoanelor juridice în proces de insolvabilitate, care sunt înregistrate în conturile special, care conform 

legislației în vigoare, sunt exceptate de la măsurile de executare silită. 
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15. Datorii către clienți (continuare) 

 

La situația din 31 decembrie 2020, primii 10 deponenți-persoane fizice au deținut o cota de circa  de 1.53% din 

suma totală a depozitelor persoanelor fizice (31 decembrie 2019: 1.76% ), ceea ce reprezintă echivalentul sumei de 

MDL’000 182,481 (31 decembrie 2019: MDL’000 183,337). 

Portofoliul depozitelor la termen ale persoanelor fizice nu cuprinde depozite ce acordă dreptul de reziliere anticipată 

a contractului de depozit cu achitarea dobânzii calculate. Portofoliul depozitelor la termen ale persoanelor fizice 

cuprinde următoarele depozite ce acordă dreptul de reziliere anticipată a contractului de depozit cu achitarea parțială 

a dobânzii calculate: 1) „Grandioso 60 luni”, pentru care, în caz de rezoluțiune a contractului de depozit după 12 

luni de la data constituirii depozitului, dobânda calculată se plătește parțial, în dependență de momentul rezoluțiunii, 

și anume: după 12 luni – 50%; după 24 luni – 60%; după 36 luni – 70%; după 48 luni – 80%; după 60 luni – 100%, 

și 2) „Pentru copii până la majorat”, pentru care, în caz de rezoluțiune a contractului de depozit după 12 luni de la 

data constituirii depozitului, dobânda calculată se plătește parțial, în mărime de 50%. 

 

Ratele anuale de dobândă acordate de Bancă la depozitele în lei moldovenești și valută străina pentru persoanele 

fizice și juridice au variat după cum urmează:  
2020 2019  

MDL Valută străină MDL Valută străină  
Min Max Min Max Min Max Min Max  

% % % % % % % % 

Persoane juridice         

Depozite la vedere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depozite la termen de până la 3 luni 0.50 1.25 - - 3.00 3.00 - - 

Depozite la termen >3 luni < 1 an 1.00 3.00 0.10 1.00 1.00 5.00 0.25 1.50 

Depozite la termen de peste 1 an 2.00 4.50 0.35 1.75 2.00 6.50 0.35 2.25 

     
    

Persoane fizice     
    

Depozite la vedere 0.00 2.00 0.00 0.20 0.00 3.00 0.00 0.20 

Depozite la termen de până la 3 luni 1.00 1.80  -  - 1.00 3.00  -  - 

Depozite la termen >3 luni < 1 an 2.50 4.00 0.10 0.80 3.00 5.50 0.10 2.00 

Depozite la termen de peste 1 an 3.50 5.25 0.45 1.30 4.75 7.00 0.30 3.00 
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16. Impozitare 

Componentele principale ale cheltuielilor pe impozite și reconcilierea cheltuielilor teoretice pe impozit în baza ratei 

efective în 2020 a impozitului pe venit de 12% (2019: 12%) și cheltuielile raportate pe impozit în profit sau pierderi 

sunt prezentate mai jos: 
 2020  2019  

 MDL’000 MDL’000 

Profit până la impozitare 469,897  758,268  

Rata de impozit pe venit în Republica Moldova 12%  12%  

Impozit pe venit teoretic (56,388) (90,992) 
   

Veniturile neimpozabile /cheltuieli nedeductibile 14,025  9,301  

Impactul aplicării facilităților fiscale - - 

Cheltuieli efective privind impozitul pe venit  (42,363) (81,691) 

Cheltuieli cu impozitul pe venit cuprinde:   

   

Cheltuieli cu impozitul curent (42,363) (81,691) 

Recalcularea impozitului anilor precedenți  -     -    

Cheltuieli cu impozitul amânat 4,658  1,836  

La 31 decembrie (37,705) 79,855  

 

 

  La 31 decembrie 2020 impozitele amânate provenite din diferențele temporare sânt prezentate după cum urmează: 

Creanțe (datorii) privind impozitul                  

amânat 

                        

2020 

       Recunoscute 

în profit și 

pierderi 

           

Recunoscute 

în capital 

                

2019 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000    MDL’000 

Active     

Imobilizări corporale (8,661) 1,595 - (10,256) 

Active financiare disponibile în vederea 

vânzării 
- - - 

 

Total active (8,661) 1,595 - (10,256) 

Datorii 
  

 
 

Provizioane pentru beneficiile angajaților 8,044 4,366 - 3,678 

Provizioane privind eventualele pierderi 28,890 (1,303) 2,458 27,736 

Total datorii 36,934 3,063 2,458 31,414 

 
  

 
 

    

Total creanțe (datorii) privind impozitul 

amânat  

 

28,273 

 

4,658 

 

2,458 

 

21,157 

Recunoscute ca: 
    

Creanțe privind impozitul amânat 28,273 1,803 2,458 24,012 

Datorii privind impozitul amânat - 2,855 - (2,855) 

 

Impozitul amânat a fost calculat aplicând cota standard a impozitului pe venit în vigoare pentru 2020 de 12% 

(2019:12%) și prevederile Legii nr.71 din 12.04.2015 prin care au fost operate modificări la art.31 alin (2) 

”Limitarea altor deduceri” din Codul Fiscal, privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente reducerilor 

pentru pierderi la active și alte angajamente. 
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17. Alte datorii 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Dobânda necâștigată primită 10 9 

Transferuri internaționale primite 9,505 3,952 

Sume cu caracter identificat 1,751 632 

Operațiuni cu carduri 21,484 13,637 

Alte decontări cu bugetul 113 163 

Decontări cu alte persoane fizice și juridice 4,931 3,309 

Provizion privind eventualele pierderi  (Nota 29) 249,199 235,393 

Decontări privind procurarea/vânzarea valutei - 40 

Creditori privind decontări documentare 35,197 28,128 

Decontări cu alte fonduri de stat 8,475 16,167 

Provizion pentru zilele de concediu nefolosite 67,031 30,651 

Pasive preluate de la băncile în proces de lichidare 21,532 22,461 

Alte pasive   325,645 292,519 

 744,874 647,061 

La situația din 31 decembrie 2020 Banca are recunoscute provizioane în suma de MDL’000 249,199, în mare parte 

reprezentând provizionul aferent unui litigiu care la moment este finalizat, dar nu pentru care decizia judecătorească 

nu s-a inițiat. 

În componența creditorilor privind decontările documentare au fost înregistrate blocarea/rezervarea mijloacelor 

bănești pentru emiterea garanțiilor bancare în scopul asigurării onorării obligațiunilor, suma cărora alcătuiește 

MDL’000 35,197.  

La 31 decembrie 2020 în componența pasivelor preluate de la băncile în proces de lichidare au fost înregistrate  

soldurile conturilor bancare ale clienților preluați de la băncile în curs de lichidare, suma cărora alcătuiește în total 

MDL’000 21,532 (31 decembrie 2019: MDL’000 22,461). Preluarea soldurilor conturilor bancare a fost efectuată 

în baza scrisorii Băncii Naționale a Moldovei nr.09-02114/315/3562 din 24 septembrie 2015 privind transferul 

obligațiunilor celor trei băncii în curs de lichidare și acordurile încheiate între bănci.  

În componența altor pasive la situația din 31 decembrie 2020 au fost înregistrate, în esență, datoriile față de foștii 

acționari, formate urmare vânzării acțiunilor nou-emise ale BC Moldindconbank SA in schimbul acțiunilor anulate, 

aparținând foștilor acționari, in mărime de 63.89% din capitalul social. Aceste datorii nu pot fi achitate in legătură 

cu restricțiile aplicate asupra mijloacelor bănești respective.  

Alte datorii în suma de MDL’000 10’563 sunt destinate pentru dezvoltarea activității în domeniul operațiunilor cu 

cardurile de plată. 

 

 18. Capital acționar 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Capitalul acționar consistă din:   

Acțiuni ordinare emise 496,779 496,779 

Acțiuni ordinare răscumpărate (2,313) (2,313) 

 494,466 494,466 
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18. Capital acționar (continuare) 

La 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 capitalul acționar al Băncii constituia MDL’000 496,779 și este divizat 

în 4,967,794 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de MDL 100 pe acțiune. 

Structura acționarilor Băncii 

Acționarii (persoane juridice), cota cărora depășește 1%  
2020 2019  

                   Deținerea, 

% 

 Deținerea, % 

“DOVERIE – INVEST” J.S.C 77.63 77.63 

SC “MVI” SRL 3.61 3.61  
81.24 81.24 

   

Acționarii (persoane fizice), cota cărora depășește 1% 2020 2019  
Deținerea, %                    Deținerea, % 

Mîrzac Valerian  9.11 9,11 

  
  

 
9.11 9.11 

Acționarii , cota cărora nu depășește 1% 
  

Persoane juridice  5.08 5.09 

Persoane fizice  4.1 4.09  
9.18 9.18 

 

Acţiunile de tezaur 0.47 0.47 

Total 100 100 

 

19. Alte rezerve 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Fond de rezerve  51,089   51,089  

Rezerve generale pentru riscuri bancare  290,454   458,175  

   

  341,543   509,264  

 

Fondul de rezerve reprezintă o alocare de profit cu destinația principală de a absorbi pierderile din activitățile Băncii, 

altele decât creditarea și/sau plata dobânzii sau alte venituri din investițiile Băncii și care conform cerințelor 

legislației reprezintă un minimum de 10% din capitalul social. Fondul de rezerve poate fi distribuit în cazul în care 

profitul nedistribuit al Băncii nu este suficient pentru a acoperi dividendele necesare.  

Rezervele generale pentru riscuri bancare includ sumele rezultate din diferențele dintre mărimea deprecierii 

activelor conform IFRS și mărimea calculată dar neformată a reducerilor pentru pierderi la active și angajamente 

condiționale, conform reglementărilor prudențiale (BNM). Aceste rezerve nu pot fi distribuite acționarilor, cu 

excepția profitului nedistribuit. care poate fi utilizat pentru plata dividendelor pentru acțiuni. 

La situația din 31 decembrie 2020 valoarea  rezervelor generale pentru riscuri bancare a fost diminuată datorită 

micșorării mărimii reducerilor pentru pierderi la active/angajamente condiționale calculate conform reglementărilor 

prudențiale ale BNM, fată de mărimea bilanțieră  a reducerilor pentru pierderi din deprecierea acelorași active şi a 

provizioanelor pentru pierderi la aceleași angajamente condiționale formate conform Standardelor Internaționale de 

Raportare, în suma de MDL’000 167,721. 
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20. Gestionarea capitalului 

Politica Băncii este de a menține o bază solidă de capital, astfel încât să răspundă încrederii investitorilor, creditorilor 

și a pieței, precum și susținerea dezvoltării viitoarei afaceri.  

Urmare aprobării și aplicării de către BNM a cadrului normativ nou, Banca monitorizează fondurile proprii, 

amortizoarele  și cerințele de capital ale băncilor începând cu 30 iulie 2018.  Prin aplicarea cerințelor noi, a fost 

redefinită structura Fondurilor proprii, precum și criteriile de eligibilitate pe care instrumentele de capital trebuie să 

le îndeplinească pentru a fi incluse în Fondurile proprii de nivel I de bază, nivel I suplimentar și Fonduri Proprii de 

nivel II. Totodată   au fost aplicate amortizoarele  de capital.   

La 31 decembrie 2020 Banca a îndeplinit toate cerințele de reglementare față de Fondurile proprii, inclusiv: 

- 5.5% pentru rata fondurilor de nivel I de bază; 

- 7.5% pentru rata fondurilor proprii de nivel I; 

- 10% pentru rata fondurilor proprii totale. 

De asemenea, Banca a asigurat la 31 decembrie 2020  menținerea corespunzătoare a amortizoarelor de capital, 

inclusiv: 

- Amortizorul de conservare a capitalului –  2.5% din cuantumul total al expunerii la risc a Băncii; 

- Amortizorul anticiclic de capital specific băncii – 0% din cuantumul total al expunerii la risc a Băncii; 

- Amortizorul de risc sistemic  – 3% din expunerile la risc ale Băncii, situate în Republica Moldova; 

- Amortizorul altor societăți de importanță sistemică (O-SII) – 1.0% din cuantumul total al expunerii la risc 

a Băncii;  

Banca gestionează în mod dinamic baza de capital, prin monitorizarea ratelor de fonduri proprii reglementate 

anticipând modificările corespunzătoare necesare obiectivelor strategice. 

Nivelul Fondurilor proprii, cerințele și amortizoarele de capital la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel: 

 

 
2020 

MDL’000 

2019 

MDL’000 

Fonduri proprii de nivel 1 de bază 2,840,768 2,040,144 

Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar - - 

Fonduri proprii de nivel 2 - - 

Fonduri proprii totale 2,840,768 2,040,144 

  
 

Cuantumul expunerii pentru riscul de credit 7,235,912 6,780,025 

Cuantumul expunerii pentru riscul de poziție și  riscul valutar  86,576 40,844 

Cuantumul expunerii pentru riscul operațional 1,642,222 1,554,251 

Cuantumul total al expunerii la riscuri 8,964,710 8,375,120 

  
 

Rata fondurilor proprii totale (%) 31.69% 24.36% 

  
 

Amortizorul de conservare a capitalului 224,118 209,378 

Amortizorul anticiclic de capital specific băncii - - 

Amortizorul de risc sistemic 243,064 225,420 

Amortizorul altor societăți de importanță sistemică la nivel consolidat  
 

Amortizorul altor societăți de importanță sistemică 89,647 83,751 

Cerința privind amortizorul combinat 556,829 518,549 

Fondurile proprii de bază sunt fonduri de reglementare care sunt calculate conform Regulamentului cu privire la 

fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital aprobat de către BNM. În 2020, rata amortizorului de risc 

sistemic a fost crescută de la 1% la 3% conform reglementărilor BNM, potrivit cărora amortizorul de risc sistemic 

a crescut cu 2% pentru băncile controlate de entități din sectorul nefinanciar. 
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21. Mijloace bănești 

În scopul întocmirii raportului privind fluxul mijloacelor bănești, mijloacele bănești cuprind următoarele solduri cu 

scadența de până la 90 de zile: 

 Note           Soldul la 31 decembrie Mișcarea 
  2020 2019 2020 2019 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Numerar 4 1,260,940 1,207,047 (53,893) (118,385) 

Conturi la Banca Națională 4 3,568,416 4,069,028 (500,612) 470,495 

Conturi curente și depozite la 

bănci   
34.6 1,636,385 205,484 1,430,901 (179,902) 

Titluri de datorie la cost 

amortizat 
34.6 1,812,183 1,253,394 558,789 (719,529) 

Alte active  11 24,826 16,758 8,068 (17,474) 

  8,302,750 6,751,711 1,551,039 (564,795) 

 

 

22. Venituri din/și cheltuieli privind dobânzile 

  
2020 2019 

 
MDL’000 MDL’000 

Veniturile din dobânzi calculat utilizând metoda dobânzii 

efective 

  

Numerar și echivalente de numerar 24,722 131,674 

Credite și avansuri acordate clienților 656,444 575,367 

Titluri de datorie la cost amortizat 211,984 193,875 

Titluri de investiții la FVOCI 1,057 804 

Total venituri din dobânzi 894,207 901,720    

Cheltuieli cu dobânzile 
  

Depozite de la bănci (8,640) (9,675) 

Depozite de la clienți: (256,52) (289,049) 

      inclusiv dobânzi negative (306) - 

Alte cheltuieli cu dobânzile: (17,373) (15,381) 

      inclusiv dobânzi negative (7,661) (7,563) 

Cheltuieli totale cu dobânzile (282,537) (314,105) 

Venitul net din dobânzi 611,670 587,615 

 

În scopul prezentării fidele a cheltuielilor cu dobânzile și pentru a asigura comparabilitatea între perioade, au fost 

regrupate valorile acestora aferente anului 2019. 
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23. Venituri din onorarii și comisioane, net 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Venituri din onorarii și comisioane   

Tranzacții cu carduri de debit 254,810 201,427 

Comisioane aferente garanțiilor 7,260 6,765 

Deservirea conturilor clienților 76,570 77,846 

Comisioane retragere și depunere de numerar 97,890 99,318 

Altele  86,234 82,317 

 522,764 467,673 

 

Cheltuieli din onorarii și comisioane   

Tranzacții cu carduri de debit (119,208) (107,285) 

Comisioane atribuite de către băncile corespondente (44,994) (51,072) 

Alte comisioane (6,804) (5,382) 

 (171,006) (163,739) 

Venituri din onorarii și comisioane, net 351,758 303,934 

 

În componența altor venituri din onorarii şi comisioane în sumă de MDL’000 86,234 se includ în principal veniturile 

din comisioane aferente transferurilor rapide  în suma de MDL’000 47,564 şi serviciilor de creditare şi asigurare în 

sumă de  MDL’000 12,178.  

 

24. Alte venituri din exploatare 

2020 2019 

MDL’000 MDL’000 

Venituri aferente dividendelor la acțiuni disponibile pentru 

vânzare 274 420 

Venituri de la servicii de încasare 13,853 15,983 

Alte venituri din operațiuni cu carduri 5,019 4,642 

Alte venituri 512 1,052 

Amenzi, penalități și alte sancțiuni primite 9,427 19,220 

Alte venituri din exploatare 29,085 41,317  

 

Managementul Băncii in scopul de a susține debitorii afectați de consecințele economice negative generate de 

COVID 19 a luat decizia de a nu aplica penalități de întârziere la plata creditului in perioada 17-31 martie 2020 

pentru persoane fizice şi a împuternicit Comitetul de credite, in competența sa, de a storna penalitățile calculate 

persoanelor juridice pentru neplata in termen a creditelor. 

 

25. Venituri din activitatea financiara 
 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Venituri din operațiuni cu valute 220,582 159,838 

Câștiguri din curs de schimb valutar (12,361) (686) 

Venituri din comercializarea valorilor mobiliare de stat - 4 

Câștiguri din derecunoașterea activelor nefinanciare (6,697) (15,579) 

Venituri din activitatea financiara 214,918 143,577 
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26. Deprecierea/reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la 

valoarea justă prin profit sau pierdere 
 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Pierderi pentru depreciere aferente activelor financiare   

Credite: depreciere suplimentara (94,906) (22,771) 

Credite: recuperări 47,753  256,545  

Alte active financiare: depreciere suplimentară (39,137) (673) 

Alte active financiare: recuperări 4,137  (9,849) 

Alte active (7,276) 4,068  

Depreciere/ reluarea pierderilor (89,428) 227,320  

În scopul prezentării fidele a cheltuielilor privind deprecierea/reluarea pierderilor cauzate de deprecierea activelor 

financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru a asigura comparabilitatea între 

perioade, au fost regrupate valorile acestora aferente anului 2019. 

27. Cheltuieli aferente retribuirii muncii 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Salarii și premii 240,308 235,638 

Asigurare sociala și contribuții 43,687 43,368 

Asigurare medicala 10,921 10,853 

Alte beneficii 91,206 46,683 

 386,122 336,542 

Banca calculează și achită contribuții /alocații în Fondul de Pensii al Republicii Moldova, calculate fiind ca o cotă 

procentuală din salariul brut. Această contribuție este înregistrată în raportul privind rezultatele financiare în 

perioada în care salariul respectiv a fost câștigat de salariat. Pe parcursul anului 2020 numărul efectiv al angajaților 

Băncii a scăzut cu 9 angajați. Compartimentul “Alte beneficii” includ cheltuieli aferente altor plăți  (ajutor material, 

Contracte individuale de muncă, îndeplinirea unei singure lucrări, indemnizații pentru incapacitate de 

muncă,  achitate de patron, ș.a.). Majorarea față de anul 2019, reprezintă majorarea salariilor și acordarea primelor 

ordinare si a primelor pentru situații excepționale. 

28. Alte cheltuieli din exploatare 

 2020 2019 
 MDL’000 MDL’000 

Cheltuieli de amortizare a activelor de mică valoare și scurtă 

durată 

4,782 3,617 

Cheltuieli de reparație și întreținere 18,789 18,897 

Cheltuieli aferente imobilului 38,705 45,145 

Contribuții în Fondul Garantare a Depozitelor 28,931 22,771 

Impozite și taxe 1,163 1,017 

Cheltuieli aferente consulting și audit 4,815 2,563 

Cheltuieli aferente personalului 940 908 

Cheltuieli de deplasare de serviciu 391 2,078 

Cheltuieli de reprezentare 1,293 1,506 

Cheltuieli de telecomunicații, poștă și telegraf 14,866 12,268 

Cheltuieli de birou, tipografie 2,995 3,297 

Cheltuieli de reclamă și binefacere 7,653 6,497 

Alte cheltuieli operaționale 6,901 4,335 

Cheltuieli pentru menținerea active nemateriale  8,531 9,235 

Alte cheltuieli     1,054  1,648 

Provizioane privind eventualele pierderi          11,776  1,409 

Alte venituri operaționale   (34) (90) 

Alte cheltuieli din exploatare  153,551  137,101 
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28. Alte cheltuieli din exploatare (continuare) 

Alte cheltuieli din exploatare pe parcursul anului 2020 s-au majorat cu MDL 000 16,450 comparativ cu 2019, 

datorită recunoașterii formării unor provizioane aferente eventualelor pierderi așteptate la angajamente condiționale 

şi acoperirii altor pierderi, în sumă de MDL 000 11,776.  

29. Datorii contingente și angajamente   

Pentru a satisface necesitățile financiare ale clienților, Banca își asumă diferite angajamente și datorii contingente. 

Deși astfel de obligațiuni nu sânt recunoscute în bilanțul contabil, ele poartă un risc de creditare și de aceea fac parte 

din riscul general al Băncii. Valoarea agregată a angajamentelor și datoriilor contingente existente la 31 decembrie 

2020 și 2019 constituie: 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Datorii contingente   

Garanții bancare  381,782  341,463  

Angajamente   

Angajamente de finanțare și altele 470,570 347,220 

 852,352 688,683 

Datorii contingente și angajamente conform termenilor de scadență: 

31 decembrie 2020 

Până la o 

lună 

De la 1 

luna la 3 

luni 

De la 3 luni 

la 12 luni 

De la 1 an la 

5 ani Peste 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Garanții bancare 672 45,933 56,225 276,850 2,102 381,782 

Acreditive 

documentare - - - - - - 

Angajamente de 

finanțare și altele 
470,570 - - - - 470,570 

Total 471,242 45,933 56,225 276,850 2,102 852,352 

       

31 decembrie 2019 

Până la o 

lună 

De la 1 

luna la 3 

luni 

De la 3 luni 

la 12 luni 

De la 1 an la 

5 ani Peste 5 ani Total 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Garanții bancare 601 41,082 50,287 247,613 1,880 341,463 

Acreditive 

documentare 
- - - - - - 

Angajamente de 

finanțare și altele 
347,220 - - - - 347,220 

Total 347,821 41,082 50,287 247,613 1,880 688,683 

 

Datorii contingente 

Acreditivele și garanțiile bancare angajează Banca să efectueze plăţi din partea clienților, în cazul unui eveniment 

sau act specific, în mod general legate de tranzacțiile de import sau export al bunurilor. Garanțiile și acreditivele 

deschise poartă același risc de creditare ca și creditele. În cazul apariției obligației Băncii legată de garanție datorată 

insolvabilității clientului, aceste instrumente de asemenea poartă un grad de risc de lichiditate.  

Angajamente de finanțare 

Angajamentele de finanțare reprezintă angajamente contractuale de a oferi împrumuturi și linii de creditare. În 

general, angajamentele au date fixe de expirare, sau alte clauze de terminare. Deoarece, angajamentele pot expira 

fără a fi executate, suma totală a contractelor nu reprezintă în mod necesar cerințele viitoare de numerar. 
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29. Datorii contingente și angajamente (continuare) 

Angajamente de arendă operațională       

În cazul în care Banca este locatar, plățile minime viitoare pentru arendă conform contractelor de leasing operațional 

aferente clădirilor și vehiculelor sunt următoarele: 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Până la un an - 5,729 

De la 1 an până la 5 ani 46,734 52,421 

Mai mult de 5 ani 62,249 144,866 

 108,983 203,016 

Angajamente de capital 

La 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 Banca nu a avut angajamente de capital.  

Reclamații juridice  

La data de 31 decembrie 2020, Banca era implicată, în calitate de pârât, într-un număr de procese de judecată apărute 

ca rezultat al activității sale operaționale ordinare, pe unele dintre care interesele Băncii în instanțe judecătorești 

fiind reprezentate de avocații externi.   În opinia  Conducerii Băncii, Departamentului legalitate și a Departamentului 

credite problematice, precum si a avocaților externi (referitor la litigii în care reprezintă interesele Băncii), 

probabilitatea de a pierde aceste procese de judecată la data de referință nu este înaltă. 

30. Câștiguri pe acțiune    

Calculul câștigurilor pe acțiune este bazat pe următoarea informație: 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Profitul net al perioadei atribuibil acționarilor ordinari 432,191 678,413 

Numărul mediu al acțiunilor ordinare de clasa I 4,944,664 4,944,664 

Rezultatul pe acțiune de bază (MDL) 87 137 

În scopul calculării rezultatul pe acțiune pentru anii 2020 și 2019, numărul de acțiuni cuprinde numărul mediu 

ponderat de acțiuni aflate în circulație pe parcursul anului. 

 

31. Dividende distribuite și propuse 

În anul 2020 și 2019 nu au fost declarate spre a fi îndreptate către plată dividende pentru acțiuni ordinare.  

 

32. Valoarea justă a instrumentelor financiare 

Pentru instrumentele financiare necotate pe piețe active, valoarea justă este estimată utilizând modele de actualizare 

a fluxurilor de numerar sau alte tehnici de stabilire a prețurilor, după caz. Modificările în prezumțiile utilizate, 

inclusiv ratele de actualizare și fluxurile de numerar viitoare estimate afectează semnificativ estimările. Prin urmare, 

estimările valorii juste de piață nu pot fi realizate într-o vânzare curentă a unui instrument financiar. Banca folosește 

următoarea ierarhie pentru determinarea și prezentarea valorii juste a instrumentelor financiare în funcție de metoda 

de evaluare:  

Nivel 1: prețuri cotate (neajustate) pe piețe active pentru active și datorii identice; 

Nivel 2: alte metode de evaluare pentru care toate datele de intrare care au un efect semnificativ asupra valorii juste 

recunoscute sunt observabile, fie direct sau indirect,  

Nivel 3: metode de evaluare care utilizează date de intrare cu efect semnificativ asupra valorii juste recunoscute, 

care nu sunt bazate pe date observabile de piață. 

Instrumentele financiare evaluate la valoarea justă în bilanț sunt prezentate detaliat în Notele 8 şi 12. 
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32. Valoarea justa a instrumentelor financiare (continuare)       

 

Tabelul de mai jos combină valoarea de bilanț a acelor active și pasive financiare pe fiecare nivel ierarhic care nu sunt reprezentate în bilanțul contabil la valoarea justă: 

 

 2020 2019 

 

Valoarea de 

bilanț Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Valoarea 

justă 

Valoarea 

de bilanț Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Valoarea 

justă 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Active financiare 
          

Mijloace bănești şi conturi la 

BNM 
4,829,357 - 4,829,357 - 4,829,357 

 

5,276,075 

 

- 

 

5,276,075 

 

- 
 

5,276,075 

Conturi curente şi depozite la 

bănci 
1,636,385 - 1,636,385 - 1,636,385 

 

205,484 

 

- 

 

205,484 

 

- 
 

205,484 

Titluri de datorie la cost 

amortizat/Investiții financiare 

păstrate până la scadență 
4,831,908 4,826,347 - - 4,826,347 

 

2,809,760 

 

2,818,204 

 

- 

 

- 
 

2,818,204 

Credite, net 7,816,414 - - 7,150,307 7,150,307 8,663,773 - - 8,029,019 8,029,019 

           

Datorii financiare           

Datorii către bănci 3,963 - 3,963 - 3,963 3,325 - 3,325 - 3,325 

Alte împrumuturi 365,157 - 359,260 - 359,260 389,085 - 379,617 - 379,617 

Datorii către clienți 16,460,361 - 16,442,645 - 16,442,645 14,093,955 - 14,072,677 - 14,072,677 
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32. Valoarea justă a instrumentelor financiare (continuare) 

Instrumente financiare înregistrate la valoare justă 

Mai jos este prezentată o descriere a modului de determinare a valorii juste a instrumentelor financiare care sunt 

înregistrate la valoarea justă prin utilizarea unor tehnici de evaluare. Acestea includ estimarea Băncii referitor la 

ipotezele pe care un participant la piață le utilizează când evaluează aceste instrumente.  

(i) Credite și avansuri băncilor 

Creditele și avansurile la bănci includ plasamentele și creditele inter-bancare. Valoarea justă a plasamentelor cu 

rata flotantă și a depozitelor overnight se aproximează valorii lor de bilanț. Valoarea justă estimată a plasamentelor 

purtătoare de dobânzi cu rată fixă se calculează în baza fluxului de mijloace bănești scontate, utilizând rata 

dobânzilor prevalate pe piață monetară pentru datoriile cu același risc de creditare și cu scadența rămasă. 

(ii) Titluri de datorie la cost amortizat 

Investițiile în valori mobiliare conțin numai active purtătoare de dobândă păstrate până la scadență, la fel ca și 

activele disponibile în vederea vânzării sunt evaluate la valoarea justă. Valoarea justă a activelor păstrate până la 

scadență se calculează în baza prețului de piață sau a cotațiilor brokerilor/dealerilor. Când această informație nu 

este disponibilă, valoarea justă este calculată folosind cotările de piață a valorilor mobiliare cu valoarea, scadența 

și dobânzile similare.  

(iii) Credite și avansuri acordate clienților 

Creditele și avansurile sunt reflectate la valoarea netă contabilă, ajustate cu reducerile pentru pierderile la credite. 

Valoarea justă estimată a creditelor și avansurilor reprezintă suma scontată a fluxului de mijloace bănești estimat 

de a fi obținut în viitor. Pentru a determina valoarea justă, fluxurile mijloacelor bănești preconizate sunt scontate 

la ratele curente de piață. Rata dobânzilor ce prevalează pe piața produselor similare variază în felul următor: 

pentru creditele pe termen de până la 1 an, 6.63%, pentru creditele cu termen de maturitate de la 1-5 ani, 7.66%,  

pentru creditele cu termen de maturitate mai mare de 5 ani, 6.80%. 

(iv) Împrumuturile, incluzând datoriile către alte bănci și către clienți 

Valoarea justă a împrumuturilor cu rata dobânzii flotantă este aproximativă valorii de bilanț. Justa valoare estimată 

la depozitele cu dobândă fixă și alte împrumuturi fără o cotare a prețului de piață, se bazează pe fluxurile bănești 

scontate, utilizând ratele dobânzilor pentru datoriile cu scadența rămasă similară. 
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33. Părți afiliate 

In cursul activității economice ordinare pe parcursul anului 2020, Banca a desfășurat o serie de tranzacții bancare și nebancare cu părți afiliate.  

Mai jos sunt prezentate soldurile tranzacțiilor cu părțile afiliate  la situaţia din 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019, precum şi veniturile/ cheltuielile rezultate pe 

parcursul anului 2020 din aceste tranzacții: 

 

Părți afiliate  

Credite 

neachitate 

la finele 

anului, net 

Angajamente 

financiare 

extra-

bilanțiere 

Depozite 

la finele 

anului 

Venituri 

din 

dobânzi 

Cheltuieli 

cu 

dobânzile 

Venituri 

din onorarii 

și 

comisioane 

Cheltuieli 

privind 

onorarii şi 

comisioane 

Cheltuieli 

cu chiria (în 

calitate de 

locatar) 

Dividende 

primite 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

           

Acționari > 1 % și 

persoanele afiliate 

lor 

2020 - - 21,454 156 254 86 - 434 - 

Acționari > 1 % și 

persoanele afiliate 

lor 

2019 7,480 - 4,030 853 4 43 - 455 - 

Alte părți afiliate 2020 858 72 8,572 48 125 75 - - - 

Alte părți afiliate 2019 416 19 1,810 17 27 32 - - - 

           

Total 2020 858 72 30,026 204 379 161 - 434 - 

Total 2019 7,896 19 5,840 870 31 75 - 455 - 

 

Diminuarea pe parcursul anului 2020 a  soldului creditelor se datorează în mare parte rambursărilor. În acelaşi timp, majorarea soldului depozitelor în anul de gestiune se 

datorează în mare parte deschiderii depozitelor noi şi/sau completării celor existente. 
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33. Părți afiliate (continuare) 

Remunerarea muncii și contribuțiile sociale aferente Managementului executiv, Consiliului Băncii pentru anul 

2020 și 2019 care este considerat personal cheie de conducere se reprezintă în tabelul de mai jos: 

 2020 2019 

 MDL’000 MDL’000 

Managementul executiv   

Remunerarea muncii 20,927  6,751  

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 3,767   1,215  

Prime de asigurări obligatorii de asistenta medicală  942  308  

  25,636   8,274  

   

Membrii Consiliului    

Remunerarea muncii 15,899 3,498 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 166 630 

Prime de asigurări obligatorii de asistență medicală  41 158 

 16,106 4,286 

 

34. Managementul riscului 

Activitățile Băncii o expun la o varietate de riscuri financiare, activități ce includ analiza, evaluarea, acceptarea 

și gestionarea unui tip de risc, sau o combinare a acestora. Scopul Băncii este de a atinge o balanța adecvată între 

risc și venit, și de a minimiza efectele adverse posibile asupra performanței financiare a Băncii. 

Politicile Băncii de gestionare a riscului sunt elaborate cu scopul de a identifica și de a analiza aceste riscuri, de 

a stabili limitele și controalele adecvate, de a monitoriza riscurile și de a le apropia limitelor stabilite prin 

intermediul sistemelor informaționale moderne și sigure. Banca regulat revizuiește politicile sale de gestionare a 

riscului pentru a reflecta schimbările pe piețe, a produselor, de a elabora cele mai bune practici.  

34.1 Riscul de creditare 

În activitatea sa zilnică, Banca asigură riscul creditelor sale față de creditele și avansurile plătite clienților, față de 

plasamentele sale pentru alte împrumuturi financiare și alte elemente extra-bilanțiere. De asemenea, Banca poate 

fi afectată de pierderile legate de concentrarea riscului într-o anumită grupă economică în contextul schimbărilor 

economice în Moldova. Gestionarea riscului de credit este realizată prin monitorizarea limitelor creditelor, 

evaluarea calității debitorilor și aplicarea unor politici conservatorii față de constituirea provizioanelor. 

Banca structurează nivelele riscului de credit prin stabilirea limitelor pe sumele de risc acceptate vis-a-vis de un 

debitor, o grupă de debitori sau segmente de industrii. Asemenea riscuri sunt monitorizate în continuu și sunt 

supuse unei revizuiri anuale, sau mai frecvente. Limitele riscului de credit pe produs și pe sector de industrie sunt 

aprobate trimestrial de către Consiliul Băncii.  

Riscul de credit reprezintă riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor și a capitalului ca urmare a 

neîndeplinirii de către debitor sau contraparte a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea 

celor stabilite în contract.  
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Riscul de credit al contrapărții este o subcategorie a riscului de credit, care reprezintă riscul de afectare a 

profiturilor și a capitalului în situația când o contraparte la o tranzacție intră în stare de nerambursare (default) 

înainte de decontarea finală a fluxurilor de mijloace bănești aferente tranzacției. 

Riscul de decontare este riscul de pierdere cauzat de diferența între prețul de decontare convenit și valoarea de 

piață curentă pentru tranzacțiile în care instrumentul de datorie, titlul de capital sau valuta rămân nedecontate 

după data de livrare scadentă. 

Stabilitatea financiară a Băncii este direct influențată de modul de abordare a administrării riscurilor. Având în 

vedere că activitatea de creditare deține o pondere importantă în activitatea desfășurată de Bancă, un sistem 

eficient de administrare a riscului de credit generează efecte pozitive atât pentru Bancă, cât și pentru clienții săi. 

Pentru Bancă, efectele pozitive constau în diminuarea nivelului pierderilor rezultate din credite neperformante. 

Pentru clienți, efectele pozitive constau în optimizarea tarifelor, sporirea calității, a gradului de diversificare a 

serviciilor și operativității prestării lor, majorarea gradului de protecție a intereselor clienților. 

Evaluarea modelului de afaceri privind portofoliul de instrumente financiare al Băncii  

Numerar și echivalente de numerar 

Banca deține numerar în casierii, numerar în tranzit, numerar la biroul de schimb valutar, numerar în alte 

subdiviziuni, în bancomate și bancnote și monede comemorative și de jubileu.  

Conturi Nostro   

Sub acest titlu, Banca deține în „Contul „Nostro” în BNM”, deschis la Banca Națională a Moldovei, mijloace 

bănești în monedă națională și în alte conturi „Contul „Nostro” în bănci”, deschise la băncile licențiate din 

Republica Moldova și în străinătate, mijloace bănești în valută străină. 

Depozite interbancare 

Banca are două categorii de depozite interbancare: plasamente pe termen scurt cu scadențe de 1 lună și mai puțin 

de 1 lună și plasamente pe termen scurt cu scadențe mai mult de 1 lună și până la 1 an inclusiv. 

Rezerva minimă la BNM 

Banca este obligată să dispună de mijloace bănești plasate și menținute ca rezerve obligatorii ale Băncii la un cont 

special la BNM, în corespundere cu prevederile actelor normative. 

Obligațiuni de trezorerie și obligațiuni 

Această categorie constă din titluri de valoare pe termen scurt emise de Banca Națională a Moldovei și de către 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și titluri de stat pe termen mediu.  

Credite și avansuri către clienți  

Banca oferă o gamă largă de produse care pot fi prezentate după cum urmează: 

1. Carduri de credit 

2. Overdraft-uri  

3. Credite ipotecare 

4. Credite pentru necesități personale 

5. Factoring 

6. Credite pentru mijloace circulante 

7. Credite investiționale 

Creditele sunt acordate în MDL, EUR și USD. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Obiectivul principal al Băncii în legătură cu Creditele sale și portofoliul de avansuri către clienți este să dețină 

pentru încasare fluxuri de numerar contractuale. Acesta este clar identificat în modelul său de afaceri bancar de 

gestionare, monitorizare și organizațional. În plus, activitățile de creditare principale ale Băncii derivă credite 

pentru a furniza profituri de bază din dobânzi care sunt încasate în numerar.  

 

Model de afaceri Principalii factori pentru această clasificare 

Numerar și 

echivalente de 

numerar HTC 

1. Modelul de afaceri derivă din natura activelor financiare (numerar) – având o 

caracteristică pe termen scurt 

2. Performanța este monitorizată pe baza costului amortizat 

3. Nu există istoric al vânzărilor – după cum este de așteptat pentru acest tip de active 

financiare 

Conturile 

„Nostro” HTC 

1. Modelul de afaceri derivă din natura activelor financiare - având o caracteristică pe 

termen scurt 

2. Performanța este monitorizată pe baza costului amortizat 

3. Nu există istoric al vânzărilor – după cum este de așteptat pentru acest tip de active 

financiare 

Depozite 

interbancare 

HTC 

1. Riscurile principale ale modelelor de afaceri sunt conforme cu un model de afaceri 

de active deținute pentru încasare, cu accent pe riscul de credit și riscul privind rata 

dobânzii. Nu este acordată importanță riscului privind prețul sau valoarea justă.  

2. Nu există istoric al vânzărilor 

3. Performanța este monitorizată pe baza costului amortizat 

Obligațiunile de 

trezorerie și 

obligațiunile 

HTC  

1. Riscurile principale ale modelelor de afaceri sunt conforme cu un model de afaceri 

de active deținute pentru încasare, cu accent pe riscul de credit și riscul privind rata 

dobânzii. Nu este acordată importanță riscului privind prețul sau valoarea justă.  

2. Nu există istoric al vânzărilor 

3. Performanța este monitorizată pe baza costului amortizat 

 

Rezerva minimă 

la BNM HTC  

1. Modelul de afaceri derivă din natura activelor financiare - având o caracteristică pe 

termen scurt 

2. Performanța este monitorizată pe baza costului amortizat 

3. Nu există istoric al vânzărilor – după cum este de așteptat pentru acest tip de active 

financiare 

Credite și 

avansuri către 

clienți HTC  

1. Riscurile principale ale modelelor de afaceri sunt conforme cu un model de afaceri 

de active deținute pentru încasare, cu accent pe riscul de credit și riscul privind rata 

dobânzii. Nu este acordată importanță riscului privind prețul sau valoarea justă.  

2. Nu există istoric al vânzărilor 

3. Performanța este monitorizată pe baza costului amortizat 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

34.1.1 Analiza calității activelor financiare  

 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

În mii MDL Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Total 

Numerar și solduri cu Banca 

Națională a Moldovei 
 4,833,465  - -  4,833,465  5,280,760 

Conturi curente și plasamente la 

bănci  
 1,638,488  - -  1,638,488  210,625 

Titluri de datorie la cost 

amortizat  
 4,898,589  - -  4,898,589  2,837,304 

Credite acordate clienților  6,475,604  1,181,568   559,476   8,216,648  7,595,747 

Alte active financiare  65,038  -  -     65,038  1,538,980 

Alte active  15, 640  -  26,670   180,310  160,186 

Ajustări pentru depreciere  (198,642)  (33,754)  (333,299)  (565,695) (535,229) 

Valoarea de bilanț 17,866,180  1,147,814   252,847   19,266,841  17,088,373 

 

 31 decembrie 2020 31 decembrie 2019 

În mii MDL Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Total 

Numerar și solduri cu Banca 

Națională 
4,833,465 - - 4,833,465 5,280,760 

Curent 4,833,465 - - 4,833,465 5,280,760 

Restant ≤ 30 de zile - - - - - 

Restant > 30 de zile ≤ 90 de zile - - - - - 

Restant > 90 de zile - - - - - 

Ajustare pentru depreciere (4,108) - - (4,108) (4,685) 

Valoarea de bilanț 4,829,357 - - 4,829,357 5,276,075 

      

Conturi curente și depozite la 

bănci  
1,638,489 

- - 
1,638,489 210,625 

Curent 1,638,489 - - 1,638,489 210,625 

Restant ≤ 30 de zile  - - - - 

Restant > 30 de zile ≤ 90 de zile  - - - - 

Restant > 90 de zile  - - - - 

Ajustare pentru depreciere (2,104) - - (2,104) (5,141) 

Valoarea de bilanț 1,636,385 - - 1,636,385 205,484 

 
    

 

Titluri de datorie la cost 

amortizat  
4,898,589 - - 4,898,589 2,837,304 

Curent 4,898,589 - - 4,898,589 2,837,304 

Restant ≤ 30 de zile 0 - - - - 

Restant > 30 de zile ≤ 90 de zile 0 - - - - 

Restant > 90 de zile 0 - - - - 

Ajustare pentru depreciere (66,681) - - (66,681) (27,544) 

Valoarea de bilanț 4,831,908 - - 4,831,908 2,809,760 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

34.1.1 Analiza calității activelor financiare (continuare) 

 

 31 Decembrie 2020 31 decembrie 2019 

În mii MDL Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total Total 

Credite acordate clienților 6,475,604 1,181,568 559,476 8,216,647 7,595,747 

Curent 
6,235,565 1,043,623 289,468 7,568,656  

6,914,804 

Restant ≤ 30 de zile 
240,068 90,198 88,219 418,486  

447,199 

Restant > 30 de zile ≤ 90 de 

zile 

- 47,736 32,926 80,662  

88,550 

Restant > 90 de zile 
- - 148,844 148,844  

145,194 

Ajustare pentru depreciere (124,777) - (306,633) (465,164) (408,347) 

Valoarea de bilanț 6,350,856 1,147,804 252,824 7,751,483 7,187,400 

 

  

- 

   
Alte active financiare 65,038 - - 65,038 1,538,980 

Curent 65,038  - - 1,478,058  

Restant ≤ 30 de zile - - - - - 

Restant > 30 de zile ≤ 90 de 

zile 
-  - - - 

Restant > 90 de zile - - - - 60,922  

Ajustare pentru depreciere (107) - - - (62,607) 

Valoarea de bilanț 64,931 - - - 1,476,373 

 

    

- 

 
Alte active  153,425 5,421 26,670 185,516 160,186 

Curent 153,425 5,413 15,774 174,612 148,557 

Restant ≤ 30 de zile - 8 - 8 45 

Restant > 30 de zile ≤ 90 de 

zile 
- - 36 36 42 

Restant > 90 de zile - - 10,860 10,860 11,542 

Ajustare pentru depreciere (865) (987) (26,666) (28,519) (26,905) 

Valoarea de bilanț 152,560 4,434 4 157,997 133,281 

 

 

Următoarele tabele arată efectul modificării provizioanelor pentru pierderi identificate la nivelul grupurilor de 

active financiare și angajamente condiționale.  

 

În mii MDL 
 

 
 

2020 2019 

Numerar și echivalente de numerar    
Sold la 1 ianuarie 5,276,075 

 
4,923,965 

Variația netă datorată modificărilor fără derecunoaștere (4,108) 
 

(4,685) 

Majorări datorate inițierii și achiziției (442,610) 
 

356,795 

Alte ajustări (inclusiv influența cursului valutar) - 
 

- 

Sold la 31 decembrie 4,829,357   5,276,075 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

34.1.1 Analiza calității activelor financiare (continuare) 

În mii MDL 2020  2019 

Plasamente în bănci    

Sold la 1 ianuarie 205,484  385,386 

Variația netă datorată modificărilor fără derecunoaștere (2,104)  (5,141) 

Majorări datorate inițierii și achiziției 1,433,005  (174,761) 

Alte ajustări (inclusiv influența cursului valutar) -  - 

Sold la 31 decembrie 1,636,385   205,484 
    
 

Titluri de datorie la cost amortizat 
2020  2019 

Sold la 1 ianuarie 2,809,760  2,930,007 

Variația netă datorată modificărilor fără derecunoaștere (66,685)  (27,544) 

Majorări datorate inițierii și achiziției 2,088,829  (92,703) 

Alte ajustări (inclusiv influența cursului valutar) -  - 

Sold la 31 decembrie 4,831,908   2,809,760 

    

Titluri de datorie la valoarea justă prin alte elemente ale 

rezultatului global 
2020  2019 

Sold la 1 ianuarie 22,013  13,803 

Variația netă datorată modificărilor fără derecunoaștere -  - 

Majorări datorate inițierii și achiziției 2,762  8,210 

Alte ajustări (inclusiv influența cursului valutar) -  - 

Sold la 31 decembrie 24,775   22,013 

 

34.1.2 Analiza calității creditelor 

Creditele sunt depreciate după caracteristicelor etapelor, după cum urmează: 

Caracteristicile stage 1: (pentru toate contractele care nu au marcaj de default alocat): 

 Toate contractele cu DPD între 0 și 30 (0<= DAYS_PAST_DUE <31) și nu sunt alocate în stage 3 sau 2 

declanșează stage 1. 

 De îndată ce un instrument financiar este creat/achiziționat sau nu se înregistrează un eveniment de default și 

nu există o creștere semnificativă a riscului de credit, pierderile de creditare sunt estimate pe baza unei perioade 

de 12 luni sunt recunoscute în profit sau pierdere și este constituit un provizion de pierdere. Sunt alocate pe 

baza parametrilor de risc disponibili în prezent, în portofoliile omogene. 

 Aceasta servește ca și aproximare pentru așteptările inițiale ale pierderilor de credit. 

 Pentru activele financiare, veniturile din dobânzi sunt calculate pe baza sumei brute (respectiv fără ajustare 

pentru pierderile de creditare estimate). 

 

Caracteristicile stage 2: (pentru toate contractele care nu au marcaj de default alocat) 

 Toate contractele cu suma acordată egală cu 0 declanșează alocarea în stage 2. Această regulă identifică 

overdraft-ul neautorizat și acest tip de contract trebuie să fie în stage 2.  A se nota că toate contractele cu suma 

principală acordată egală cu 0 au fost excluse de la calcularea matricelor de migrare. 

 Toate contractele cu DPD între 31 și 89 (31<= DAYS_PAST_DUE <=89) sau contractele cu marcaj de 

restructurare declanșează stage 2. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

34.1.2 Analiza calității creditelor (continuare) 

 

 Activele debitorilor care au rating D și E se clasifică în stage 2. 

 Debitorul poate avea active clasificate în stage 1 și stage 2, în dependență de situație. 

 Dacă riscul sporește semnificativ și calitatea creditului rezultată nu este considerată a fi un risc cu credit situat 

în intervalul scăzut, sunt recunoscute pierderi de creditare estimate pe întreaga perioadă de viață a creditului. 

 Pierderile de creditare estimate pe întreaga perioadă sunt recunoscute  cu excepția cazului în care instrumentul 

financiar respectiv prezintă un risc de credit scăzut la o dată de raportare (low credit risk). 

 Calcularea veniturilor din dobânzi privind activele financiare rămâne aceeași ca pentru Stage 1. 

 

Caracteristicile stage 3:  

 Debitorul înregistrează cel puțin pe un contract mai mult de 90 zile restante;  

 Debitorul a înregistrat semne de default în ultimele 12 luni. 

 Dacă debitorul are un activ în stage 3, toate activele debitorului vor fi în stage 3. Toate contractele care au un 

marcaj de default declanșează stage 3. Dacă clientul are un contract în stage 3, toate contractele sale vor fi 

contaminate. 

 Dacă riscul de creditare al unui activ financiar crește până la punctul în care este considerat default, veniturile 

pe bază de dobândă sunt calculate pe baza costului amortizat.  

 Pierderile de creditare estimate pe întreaga durată a creditului sunt încă recunoscute la acele active financiare. 

IFRS 9 conține linii directoare privind cerințele de depreciere. Abordarea propusă diferențiază între pierderile de 

creditare așteptate la 12 luni și pierderile de creditare estimate pe întreaga durată de viață a creditului. Standardul 

determină dacă un provizion de pierdere ar trebui bazat pe pierderi de creditare estimate la 12 luni sau pierderi de 

creditare pe întreaga durată și depinde dacă a existat o deteriorare semnificativă a creditului instrumentului 

financiar de la recunoașterea inițială (sau data angajamentului). 

- pierderile de creditare estimate la 12 luni sunt porțiunea din pierderile de creditare estimate pe întreaga durată 

care reprezintă pierderile de creditare estimate și care rezultă din evenimentele de default la un instrument 

financiar care sunt posibile într-o perioadă de 12 luni după data de raportare (Stage 1). 

- pierderile de creditare estimate pe întreaga perioadă sunt pierderile de creditare estimate care rezultă din toate 

evenimentele de default posibile pe durata ciclului de viață estimat al unui instrument financiar (Stage 2 sau 3). 

 

Pierderi de credit estimate la 12 luni Pierderi de credit estimate pe întreaga perioadă 

        ECL la 12 luni sunt pierderile care rezultă din 

evenimentele de default la instrumentul financiar 

care sunt posibile într-o perioadă de 12 luni după 

data de raportare.

        ECL pe întreaga perioadă sunt pierderile care 

rezultă din toate evenimentele de default posibile în 

perioada estimată a instrumentului financiar.

        Deficiențele de numerar pe întreaga perioadă 

care vor rezulta dacă un default apare în cele 12 luni 

de la data raportării (sau o perioadă mai scurtă dacă 

durata estimată a instrumentului financiar este mai 

mică de 12 luni), ponderată după probabilitatea 

apariției default-ului.

        Pierderile din depreciere sunt măsurate la ECL pe 

întreaga perioadă dacă riscul de credit al unui instrument 

a sporit semnificativ de la recunoașterea inițială. 



        Dacă o creștere semnificativă a riscului de credit nu 

mai este observata într-o perioadă ulterioară, măsurarea 

provizioanelor de depreciere va reveni la ECL pe 12 luni 

(cu excepția instrumentelor depreciate achiziționate sau 

emise).
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

 

 
Stage_1   Stage_2   Stage_3   TOTAL 2020  TOTAL 2019  

În mii MDL MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Bănci      

A+ 64,772 - - 64,772 1,468,822 

E  - - - - 60,913 
 64,772 - - 64,772 1,529,735 

Pierderi din depreciere  (55) - - (55) (62,374) 

Valoare contabila 64,717 - - 64,717 1,467,361 

 

  Stage_1   Stage_2   Stage_3   TOTAL 2020  TOTAL 2019  

În mii MDL MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Creanțe din leasing      

A   2, 078     -       2     2,081    6,455 

B   9,160     9     35     9,204    6,887 

C   -       5,413     3     5,416    10,122 

D   -       -       1,239     1,239    517 

E   -       -      20,801 20,801 26,094 

  11,238 5,421 22,081 38,740 50,075 

Pierderi din depreciere  (5,498) (987) (22,080) (28,565) (27,139) 

Valoare contabila 5,740 4,434 1 10,175 22,936 

 

Aceste prezentări au fost evaluate la costul amortizat.  

Alocarea pe etape a expunerilor față de băncile corespondente, a creditelor și a altor active 

 Stage_1   Stage_2   Stage_3   TOTAL 2020  TOTAL 2019  

În mii MDL MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

  Credite      

A 3,898,747 262,308 - 4,161,055 3,971,495 

B 2,576,876 783,031 - 3,359,907 2,718,193 

C 10 136,218 134,798 271,026 426,413 

D - - 336,296 336,296 342,153 

E - - 88,363 88,363 137,493 
 6,475,634 1,181,557 559,456 8,216,647 7,595,747 

Pierderi din depreciere  (124,778) (33,753) (306,633) (465,165) (408,347) 

Valoare contabila 6,350,856 1,147,804 252,823 7,751,483 7,187,400 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Creditele și avansurile Băncii: 

  Stage 1   Stage 2   Stage 3   TOTAL 2020   TOTAL 2019 

În mii MDL   MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Credite      

Curente  6,235,565   1,043,623   289,468  7,568,656 6,914,804 

Restante  <30 zile  240,068   90,198   88,219  418,486 447,199 

Restante  >30 zile  -     47,736   181,769  229,505 233,744 
  6,475,634   1,181,557   559,456   8,216,647  7,595,747 

Pierderi din depreciere  (124,778) (33,753) (306,633) (465,165) (408,347) 

Valoare contabila 6,350,856 1,147,804 252,823 7,751,483 7,187,400 

       

Titluri de investiții      

 A 4,981,010 - - 4,981,010 2,870,562 

  - - - - - 
 4,981,010 - - 4,981,010 2,870,562 

Pierderi din depreciere  (66,681) - - (66,681) (27,544) 

Valoare contabila 4,914,329 - - 4,914,329 2,843,018 

       

Angajamente de creditare      

A  222,981     -       -       222 981    230,638 

B  157,661     14,674     -       172 335    113,486 

C  20     75,210     10     75 241    2,989 

D  -       -      - - 103 

E  -       -       13     13    4 

  380,662     89,884     24     470,570    347,220 

Pierderi din depreciere     0 - 

Valoare contabila 401,652 235,820 273 637,745 347,220 

       

       

Contracte de garanții financiare      

A 153,492 5,522 - 159,015 164 253  

B 187,214 30,447 - 217,661 176 780 

C - 4,677 - 4,677 - 

D - - 430 430 430 

E 
   

- - 

  340,707 40,645 430 381,782 341,463 

Pierderi din depreciere  (7, 310) (919) (215) (8, 444) (3,264) 

Valoare contabila 333,397 39,726 215 373,338 338,199 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Garanții deținute 

Banca SA  deține garanții / gaj pentru anumite active expuse riscului de credit de credit. Tabelul următor prezintă 

principalele tipuri de garanții deținute pentru diferite tipuri de active financiare expuse riscului de credit și 

procentul expunerii acoperite de aceste. 

Gradul de acoperire cu gaj a creditelor acordate de Bancă: 

 

Tip Client  Credite acordate 2020, % 2019, %  Tip gaj  

PI  Carduri de credit  1.1 1.2   

PI  Credite de consum  17.2 23.2 Bunuri imobile 

PI  Credite ipotecare  98.6 97.7 Imobil locativ 

CORPORATE  Facilitați overdraft  12.5 7.5   

CORPORATE  Factoring  0 -   

CORPORATE  Linii de credit  67.3 67.5 Bunuri imobile și mobile 

 

Împrumuturi asigurate cu ipotecă rezidențială 

Următorul tabel prezintă expunerile de credit pentru creditele ipotecare și avansurile acordate clienților în baza 

termenului Loan-to-Value (LTV). Valoarea LTV este calculată ca raport între valoarea brută a împrumutului - 

sau suma angajată pentru angajamentele de împrumut raportată la valoarea garanției. Evaluarea garanției exclude 

orice ajustări pentru obținerea și vânzarea garanției. Valoarea garanției pentru împrumuturile ipotecare 

rezidențiale se bazează pe valoarea garanției inițiale, actualizată pe baza modificărilor indicilor prețurilor  

locuințelor. Pentru creditele / activele depreciate sau care înregistrează semne de depreciere, valoarea garanției se 

bazează pe cele mai recente evaluări. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Gradul de acoperire a creditelor ipotecare cu gaj 

Raport LTV 2020 2019 
 MDL’000 MDL’000 

Mai mic de 50% 163,824 81,894 

51% - 70% 352,644 179,701 

71% - 90% 611,921 470,168 

91% - 100% 189,758 154,994 

Mai mult decât 100% 386,350 499,902 

 1,704,496 1,386,659 
   

 2020 2019 

Creditele depreciate MDL’000 MDL’000 

Mai mic de 50% 10,227 5,666 

51% - 70% 4,557 8,232 

71% - 90% 8,551 4,700 

91% - 100% 2,253 779 

Mai mult decât 100% 1,623 8,641 

 27,211 28,018 
   

 2020 2019 

Angajamente pentru credite ipotecare MDL’000 MDL’000 

Mai mic de 50% 8,839 5,115 

71% - 90% 721 771 

Mai mult decât 100% 50 - 

 9,610 5,886 

 

 

Credite acordate clienților corporate 

Capacitatea de rambursare a datoriei / onorare a obligațiunilor a unui client corporativ tinde să fie cel mai relevant 

indicator al calității creditului unui împrumut acordat acestuia. Cu toate acestea, garanția suplimentară (gajul) 

oferă o securitate suplimentară, iar Banca solicită, în general, debitorilor corporativi să furnizeze acest aspect. 

Banca poate lua garanții sub forma oricăror proprietăți imobiliare. 

 

Creșteri semnificative ale riscului de credit 

Atunci când se stabilește dacă riscul de neplată al unui instrument financiar a crescut semnificativ de la 

recunoașterea inițială, Banca consideră informații rezonabile și suportabile relevante și disponibile fără costuri 

sau eforturi nejustificate. Acestea includ informații și analize cantitative și calitative, bazate pe experiența istorică 

a Băncii și pe evaluarea experților de credit și incluzând informații prospective. 

Obiectivul evaluării este de a identifica dacă a avut loc o creștere semnificativă a riscului de credit pentru o 

expunere prin compararea probabilității de  default (PD) la data raportării   cu durata rămasă a perioadei de viață 

pe termen lung, estimată la momentul recunoașterii inițiale a expunerii (ajustată, dacă este cazul, pentru 

modificările anticipate). 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Nivele de risc de credit 

Banca evaluează riscul de credit aferent fiecărui activ, expus la riscul de credit, ținând cont de anumiți factori, în 

dependență de care activele sunt repartizate pe etape (stages) de la 1 la 3. Criteriile de bază utilizate pentru alocarea 

pe etape sunt: 

 Zilele restante 

 Clasificarea conform normelor prudențiale ale Băncii Naționale a Moldovei 

 Rating-ul intern, pentru expunerile persoanelor juridice 

 Înregistrarea default-ului pe parcursul ultimelor 12 luni ș.a. 

Etapele riscului de credit sunt definite și calibrate în așa mod încât riscul de default să fie măsurat și calculate în 

mod exponențial, astfel încât diferența de risc de credit între stage 1 și 2 este mai mica decât diferența de risc de 

credit între stage 2 și 3. 

Fiecare active expus la riscul de credit este alocată unui grad de risc de credit la recunoașterea inițială pe baza 

informațiilor disponibile despre debitor. Expunerile sunt supuse unei monitorizări continue, ceea ce poate duce la 

o expunere care să fie transferată la o altă clasă de risc de credit în timp. De obicei, monitorizarea implică utilizarea 

următoarelor date: 

Pentru expunerile corporate: 

 Informațiile obținute din analiza situațiilor financiare prezentate trimestrial 

 Rating-uri interne 

 Datele furnizate de agențiile de creditare, de articolele de presă, de modificările aduse ratingurilor externe de 

credit 

 Modificări semnificative și așteptate semnificative în mediul politic, de reglementare și tehnologic al 

împrumutatului sau în activitățile sale comerciale 

Pentru expunerile retail: 

 Date colectate despre comportamentul clienților 

 Informații privind veniturile oficiale ale debitorilor 

Pentru toate expunerile  

 Istoria de credit internă și pe sistemul financiar bancar 

 Modificări existente și prognozate în condițiile afacerii, financiare și economice 

Tabelul de mai jos oferă o descriere orientativă a gradului de corelare a riscului intern al Băncii cu PD pentru 

portofoliul angro, cu rating-urile externe și clasificarea prudențială BNM. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Corelarea PD cu rating-ul internațional și clasificarea prudențială a BNM 

Clasificarea băncilor 

PD mediu 

12 luni 

Valoare 

prezentă netă 

PD mediu 

12 luni 

Rating 

extern 

Valoare 

prezenta neta 

  MDL’000   MDL’000 

A+ 0.200161 52,096 0.200161 A2,A,A 44,116 

A+ 0.046667 12,676 0.046667 Aa3,AA-,AA- 11,896 

      

Clasificarea  CORPORATE      

A 5.07  654,608    1.98  1,017,935 

B 5.05  3,206,566    2.19  2,579,797 

C 58.33  221,616    27.37  389,198 

D 100.00  300,390    100.00  309,081 

E 100.00  54,870    100.00  104,393 

  4,438,049   4,400,404 

      

Clasificarea  RETAIL      

A 1.4  3,506,447    1.4  2,953,560 

B 5.3  153,341    5.3  138,396 

C 35.1  49,411    35.1  37,214 

D 100.00  35,906    100.00  33,072 

E 100.00  33,492    100.00  33,101 

  3,778,598   3,195,343 

 

Portofoliul Băncii este clasificat în segmente cu profil de risc identic sau similar, denumite grupuri omogene. 

Pentru a reflecta nivelul diferit al riscurilor, o divizare a fost realizată pentru expunerea Corporate, segmentele 

sunt bazate pe nivelul sumei acordate (in EUR). Expunerile retail și corporate au fost clasificate în conformitate 

cu specificitatea produsului reflectată de segmentarea Grupului de Conturi. 

Contractele retail au fost împărțite în următoarele segmente: Retail Altele, Retail Credit Cards, Retail Consum 

TL, Retail Consum TM, Retail Consum TS, Retail Ipotecare și Retail Overdraft. Astfel, au fost formate șase 

grupuri omogene și un grup de alte contracte retail etichetate “Retail Altele”. Acest din urmă grup este compus 

din produse care nu ar putea forma o distribuire pe baza ratelor de default istorice semnificative din următoarele 

motive: puține contracte, produse care nu mai sunt disponibile în ultimele evidențe ale portofoliului.  

Clienții Corporate au fost împărțiți în două sub-segmente: Clienți Corporate  => 140k și Corporate < 140k. Pentru 

a realiza diviziunea, suma acordată a fost transformată în EUR și agregată la nivel de client.  

Banca a utilizat modele statistice pentru a analiza datele colectate și pentru a genera estimări ale expunerii rămase 

pe durata de viață a expunerilor și modul în care acestea se așteaptă să se schimbe ca rezultat al trecerii timpului 

Calculele ECL (expected credit loss sau pierderile de credit așteptate) sunt bazate pe următorii parametri: 

 Structura la termen a Probabilității de default (PDt),  

 Structura la termen a Pierderea aferenta default (LGD), 

 Structura la termen a Expunerii la default (EADt), 

 Valoarea discount-ului. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Probabilitate de default  

PD sunt informații critice atât pentru calcularea ECL cât și pentru evaluarea dacă a avut loc o creștere 

semnificativă a riscului de credit. Valorile PD au fost alocate pe baza segmentării și alocării grupurilor DPD (zile 

restante).  

Segmentarea riscurilor luată în considerare pentru toate segmentele este bazată pe zilele de la întârziere (DPD) 

deoarece nu sunt disponibili alți factori determinanți ai riscurilor sau modele statistice (de exemplu, rating).  

Grupurile DPD au fost alocate pe baza următoarelor abordări: client sau contract. 

 Banca consideră că o creștere semnificativă a riscului de credit are loc nu mai târziu de momentul în care 

un activ depășește 30 de zile. Zilele scadente se determină prin numărarea numărului de zile de la cea 

mai scurtă perioadă scadentă pentru care nu a fost primit plata integrală. Datele scadente sunt determinate 

fără a lua în considerare orice perioada de gratie care ar putea fi disponibila debitorului. 

 În cazul în care există dovezi că nu mai există o creștere semnificativă a riscului de credit în raport cu 

recunoașterea inițială, atunci calculul pierderilor așteptate ale unui instrument revine la măsurarea valorii 

ECL pe 12 luni. Unii indicatori calitativi ai creșterii riscului de credit pot indica o creștere a riscului de 

neplată care persistă după ce indicatorul însuși a încetat să mai existe. În aceste cazuri, Banca determină 

o perioadă de probă în care activul financiar trebuie să demonstreze un comportament bun pentru a 

dovedi că riscul său de credit a scăzut suficient. Atunci când condițiile contractuale ale unui împrumut 

au fost modificate, dovada că criteriile de recunoaștere a duratei de viață ECL nu mai sunt îndeplinite 

include un istoric al performanței de plată actualizate față de termenii contractuali modificați. De regulă, 

perioada respectivă este de 12 luni. 

Banca monitorizează eficacitatea criteriilor utilizate pentru a identifica creșteri semnificative ale riscului de credit 

prin revizuiri periodice pentru a confirma că: 

 criteriile nu se aliniază la momentul în care un activ devine 30 de zile mai târziu; 

 timpul mediu dintre identificarea unei creșteri semnificative a riscului de credit și a neplății pare 

rezonabil; 

 expunerile nu sunt, în general, transferate direct din evaluarea ECL pe 12 luni către persoanele cu 

deficiențe de credit; și 

 nu există nici o volatilitate nejustificată în indemnizația de pierdere din transferurile între PD pe 12 luni 

(stage 1) și PD pe durata de viață (stage 2). 

Definiția default 

Banca consideră că un activ financiar este în incapacitate de plată / stare de default atunci când: 

- debitorul este puțin probabil să-și achite integral obligațiile de credit față de Bancă, fără a recurge la acțiuni 

precum realizarea gajului (dacă acesta există); 

- debitorul are mai mult de 90 de zile restante pentru orice obligație semnificativă de credit către Bancă. 

- debitorul a înregistrat stare de default efectivă pe parcursul ultimelor 12 luni (în conformitate cu definiția de 

default Basel III) 

- devine probabil ca împrumutatul să restructureze activul ca urmare a falimentului datorită incapacității 

debitorului de a-și achita obligațiile de credit. 

 

Pentru a evalua dacă un debitor este în incapacitate de plată (stare de default), Banca ia în considerare inclusivi 

indicatori care pot fi: 

- calitativi: de ex. încălcarea condițiilor contractuale; 

- cantitativi: de ex. neplata unei alte obligații a aceluiași debitor către Bancă; și 

- pe baza datelor elaborate intern și obținute din surse externe. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Includerea informațiilor de tip forward-looking 

Banca include informații de tip forward-looking atât în evaluarea riscului de credit al instrumentelor pentru care 

acesta a crescut semnificativ de la recunoașterea sa inițială cât și în măsurarea ECL. 

Banca formulează trei scenarii economice: un scenariu de bază (baseline), care reprezintă scenariul median cu o 

probabilitate de apariție de 50%, și două scenarii mai puțin probabile, unul pozitiv și unul negativ (pesimistic and 

optimistic scenarios), fiecare atribuind o probabilitate de 25% să apară.  

Scenariul de bază este aliniat cu informațiile utilizate de Bancă în alte scopuri, cum ar fi planificarea strategică și 

bugetarea. Informațiile externe luate în considerare includ date și previziuni economice publicate de organisme 

guvernamentale și autorități monetare din Republica Moldova și specialiști din sectorul financiar. 

Periodic, Banca efectuează teste de stres cu șocuri extreme pentru a-și evalua stabilitatea financiară. O revizuire 

cuprinzătoare este efectuată cel puțin o dată pe an cu privire la proiectarea scenariilor de către un grup de experți 

ai Băncii. 

Banca a identificat și a documentat principalii factori determinanți ai riscului de credit și a pierderilor din credite 

pentru fiecare portofoliu de instrumente financiare și, utilizând o analiză a datelor istorice, a estimat relațiile dintre 

variabilele macroeconomice și riscul de credit și pierderile din credite. 

Principalele motoare generatoare ale riscului de credit pentru portofoliile de angro sunt: creșterea PIB, rata 

șomajului și ratele dobânzilor. Pentru expunerile la anumite industrii și / sau regiuni, factorii-cheie includ, de 

asemenea, prețurile relevante pentru bunuri și / sau imobiliare. Principalele motoare generatoare ale riscului de 

credit pentru portofoliile de retail sunt: rata șomajului, prețurile locuințelor și ratele dobânzilor. 

Derecunoașterea creditelor / activelor  

Pe parcursul anului 2020 din bilanțul contabil au fost derecunoscute (1) soldurile creditelor, dobânzilor, 

comisioanelor şi taxelor de stat calculate în baza contractelor de credit în sumă de  MDL’000 45,564 şi (2) alte 

creanțe şi plățile aferente lor în sumă de MDL’000 5,154 care au depășit termenul de 360 zile pentru credite 

neasigurate şi de 1080 zile pentru creditele asigurate ale persoanelor fizice şi juridice.  

Derecunoasterea a fost cauzată de expirarea drepturilor la fluxurile de trezorerie din recuperarea gajurilor, precum 

și de faptul că restanțele au fost mai mari de 360 zile pentru credite neasigurate şi mai mari de 1080 zile pentru 

creditele asigurate ale persoanelor fizice şi juridice şi efectuată în  conformitate cu  prevederile  de derecunoastere 

ale IFRS 9 „Instrumente financiare”. Creditele sau activele pentru care au fost formate provizioane conform IFRS 

9 în volum de 100% din valoarea lor contabilă, astfel încât valoarea netă a acestora este nulă, pot fi analizate în 

vederea derecunoașterii acestora  (trecere la pierderi). Creditele sau activele respective vor fi trecute la pierderi 

dacă Banca nu mai are așteptări rezonabile de a recupera în termeni rezonabili activele în cauză. Un criteriu 

suplimentar utilizat pentru constatarea lipsei așteptărilor rezonabile ale Băncii de a recupera activele respective 

este înregistrarea a peste 360 zile restante aferente activelor analizate. 

Prelungirea/ renegocierea creditelor 

Următoarele criterii sunt stabilite de către banca pentru prelungirea/ renegocierea creditelor: 

 Banca renegociază / prelungește împrumuturi către clienți cu dificultăți financiare pentru a maximiza 

oportunitățile de colectare și pentru a minimiza riscul de neplată. În conformitate cu Regulamentul privind 

prelungirea și renegocierea creditelor acordate de către Bancă, în cazul constatării obiectivității cauzelor care 

duc la imposibilitatea onorării graficului existent de rambursare a creditului, Banca inițiază examinarea 

posibilității de prelungire sau renegociere a creditului solicitând de la client documentele de bază necesare 

analizei. La discreția Băncii pot fi solicitate orice documente relevante pentru ca Banca să dispună de întreaga 

informație necesară pentru a lua o decizie obiectivă și corectă. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

 Termenii contractuali revizuiți includ, de obicei, extinderea scadenței, modificarea calendarului plăților de 

dobânzi și modificarea termenilor contractului de credit. Atât împrumuturile către debitorii persoane fizice, 

cât și cele pentru întreprinderi sunt supuse politicii de prelungire și renegociere. Organele de decizie ale 

Băncii analizează periodic rapoartele privind activitățile de prelungire și renegociere a creditelor acordate de 

către Bancă. 

 Pentru activele financiare modificate ca parte a politicii de prelungire și renegociere a Băncii, estimarea PD 

reflectă dacă modificarea a îmbunătățit sau a restabilit capacitatea Băncii de a colecta dobânda și principalul 

și experiența anterioară a Băncii cu acțiuni similare de prelungire sau renegociere. Ca parte a acestui proces, 

Banca evaluează performanța plăților debitorului față de termenii contractuali modificați și ia în considerare 

diverși indicatori comportamentali. 

 Drept criteriu de bază, existența unei prelungiri sau renegocieri este un indicator calitativ al unei creșteri 

semnificative a riscului de credit. Un client trebuie să demonstreze capacitate înaltă de plată și onorare a 

obligațiunilor contractuale în mod constant într-o perioadă de timp îndelungată înainte ca expunerea sa să nu 

mai fie considerată ca fiind afectată de riscul de credit înalt și aceasta să poată fi evaluată din nou drept o 

expunere purtătoare a unui risc de credit, corespunzător stage / stage 1. 

Indicatorul LGD reprezintă valoarea pierderii probabile, dacă există probabilitatea acesteia. BC Moldindconbank 

SA estimează parametrii LGD în baza istoricului ratelor de recuperare a creanțelor față de contrapartidele 

implicate. Valorile LGD iau în considerare structura, garanția, vechimea creanței, industria contrapartidei și 

costurile de recuperare a oricăror garanții care sunt parte integrantă a activului financiar.  

EAD reprezintă expunerea preconizată în caz de default. BC Moldindconbank SA  derivă EAD din expunerea 

curentă a contrapărții și modificările potențiale ale valorii curente permise în cadrul contractului și care decurg 

din amortizare. EAD a unui activ financiar este valoarea contabilă brută la momentul neîndeplinirii obligațiilor. 

Pentru angajamentele de creditare, EAD sunt eventualele sume viitoare care pot fi atrase în cadrul contractului, 

care sunt estimate pe baza observațiilor istorice și a previziunilor prospective.  

După cum este descris mai sus, și în condițiile în care se utilizează un PD maxim de 12 luni pentru activele 

financiare de stage 1, BC Moldindconbank SA măsoară ECL luând în considerare riscul de neplată pe durata 

contractului maxim (inclusiv opțiunile de extindere a împrumutatului) asupra cărora este expus la credit risc, chiar 

dacă, pentru gestionarea riscului de credit, BC Moldindconbank SA  consideră o perioadă mai lungă. Perioada 

contractuală maximă se extinde până la data la care BC Moldindconbank SA are dreptul de a solicita rambursarea 

unui avans sau de a rezilia un angajament sau o garanție de împrumut. 

În cazul în care modelarea unui parametru se efectuează în mod colectiv, instrumentele financiare sunt grupate pe 

baza unor caracteristici comune de risc care includ: 

- tipul de  

instrument; 

- clasificarea riscului de credit; 

- tip de garanție; 

- raportul LTV pentru ipotecile cu amănuntul; 

- data recunoașterii inițiale; 

- termenul rămas până la scadență; 

- industrie
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Solduri de deschidere și închidere, precum și migrări între etape                                                                                                                                                                     MDL’000 

  2020 2019 

  Stage 1  Stage 2  Stage 3   Total   Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Sold de deschidere 1 Ianuarie  58,743 10,866 338,738 408,347 138,066 90,641 687,948 916,655 

Transfer stage 1  2,184 (1,128) (1,057) - 54,869 (52,138) (2,731) - 

Transfer stage 2  (9,470) 10,093 (623) - (3,098) 5,835 (2,737) - 

Transfer stage 3  (1,114) (1,386) 2,500 - (203) (3,648) 3,851 - 

Majorări datorate inițierii 52,301 5,245 4,016 61,562 94,143 13,177 618 107,938 

Diminuări datorate derecunoașterii (21,828) (4,959) (24,863) (51,650) (45,167) (18,889) (52,457) (116,513) 

Variații datorate modificării riscului de 

credit (net) 
41,803 14,464 39,473 95,741 (69,088) (10,505) 40,590 (39,003) 

Diminuări datorate scoaterii în afara 

bilanțului 
(34) - (52,726) (52,760) - - (334,506) (334,506) 

Modificarea modelelor   - - - - (111,099) (13,878) - (124,977) 

Alte ajustări 2,194 555 1,176 3,925 322 271 (1,840) (1,247) 

Sold de închidere 31 Decembrie 124,781 33,750 306,634 465,165 58,745 10,866 338,736 408,347 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

 

Solduri de deschidere și închidere, precum și migrări între etape                                                                                                                                                                            MDL’000 

  2020 2019 

CORPORATE Stage_1 Stage_2 Stage_3 Total Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

Sold de deschidere 1 Ianuarie 42,047 8,078 301,212 351,337 130,699 87,582 652,543 870,824 

Transfer stage 1 430 (430) - - 51,275 (51,106) (169) - 

Transfer stage 2 (7,771) 7,803 (31) - (2,842) 5,265 (2,423) - 

Transfer stage 3 (883) (367) 1,251 - (32) (2,263) 2,295 - 

Majorări datorate inițierii 40,705 4,826 3,926 49,457 89,107 12,653 256 102,016 

Diminuări datorate derecunoașterii (19,338) (3,975) (18,552) (41,865) (43,783) (18,226) (46,236) (108,245) 

Variații datorate modificării riscului de credit (net) 34,313 8,414 14,149 56,876 (64,183) (11,319) 20,852 (54,650) 

Diminuări datorate scoaterii în afara bilanțului - - (38,977) (38,977) - - (324,033) (324,033) 

Modificarea modelelor - - - - (118,518) (14,779) - (133,297) 

Alte ajustări 2,191 555 1,174 3,920 323 271 (1,872) (1,278) 

Sold de închidere 31 Decembrie 91,694 24,902 264,151 380,748 42,046 8,078 301,213 351,337 

 

Solduri de deschidere și închidere, precum și migrări între etape                                                                                                                                                                            MDL’000 

  2020  2019 

RETAIL  Stage_1  Stage_2  Stage_3   Total   Stage 1  Stage 2 Stage 3  Total 

  Sold de deschidere 1 Ianuarie  16,697 2,788 37,525 57 010 7,366 3,058 35,405 45,829 

  Transfer stage 1  1,754 (698) (1,057) - 3,594 (1,032) (2,562) - 

  Transfer stage 2  (1 699) (2,291) (592) - (256) 571 (315) - 

  Transfer stage 3  (231) (1,019) 1,249 - (172) (1,384) 1,556 - 

  Majorări datorate inițierii 11,596 279 90 11 965 5,036 32 362 5,430 

  Diminuări datorate de recunoașterii (2,400) (844) (6,311) -9 555 (1,269) (171) (6,218) (7,658) 

  Variații datorate modificării riscului de credit (net) 7,400 6,050 25,324 38 774 (5,020) 813 19,738 15,531 

  Diminuări datorate scoaterii în afara bilanțului (34) - (13,749) -13 783 - - (10,472) (10,472) 

  Modificarea modelelor - - - - 7,419 901 - 8,320 

  Alte ajustări 3 - 2 5 (1) - 31 30 

Sold de închidere 31 Decembrie 33,087 8,848 42,482 84,417 16,697 2,788 37,525 57,010 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.1 Riscul de creditare (continuare) 

Efectul pandemiei COVID-19 

Banca ia în considerare informații rezonabile și acceptabile privind condițiile economice actuale și viitoare 

preconizate, atunci când evaluează pierderile așteptate din deprecierea creditelor. Astfel, Banca actualizează în 

mod regulat scenarii și modele macroeconomice utilizate pentru calcularea elementelor cheie, care sunt luate în 

considerare la determinarea pierderilor așteptate din deprecierea creditelor. Pentru a evalua impactul negativ 

preconizat al COVID-19, precum și scăderea PIB-ului, Banca și-a revizuit proiecțiile macroeconomice în modelele 

de ajustări macroeconomice, estimând în același timp pierderile așteptate din deprecierea creditelor. Pierderile 

așteptate din deprecierea creditelor au fost estimate luând în considerare disponibilitatea rezervelor de stat pentru 

a sprijini măsurile economice, efectul diferențiat al modificărilor asupra diferitelor industrii și specificul activelor 

băncii supuse provizionării în conformitate cu IFRS 9. Modificările menționate au condus la creșterea 

provizioanelor recunoscute. 

Evaluarea provizioanelor aferente pierderilor așteptate din depreciere pentru activele financiare măsurate la costul 

amortizat și activele financiare măsurate la valoarea justă prin alte rezultate globale (FVOCI) reprezintă o arie care 

necesită utilizarea unor modele complexe și ipoteze semnificative cu privire la condițiile economice viitoare, 

precum și comportamentul debitorului (de ex. probabilitatea ca clienții să nu mai poată respecta condițiile 

contractuale și respectiv poate rezulta eventuale pierderi). Raționamente semnificative sunt, de asemenea, necesare 

la aplicarea cerințelor contabile pentru măsurarea ECL, cum ar fi: 

 Determinarea criteriilor pentru creșterea semnificativă a riscului de credit; 

 Alegerea modelelor și ipotezelor adecvate pentru măsurarea ECL; 

 Stabilirea numărului și ponderărilor relative ale scenariilor anticipative pentru fiecare tip de 

subportofoliu și ECL-ul asociat; 

 Actualizarea matricelor lunare de migrare pentru modelele PD 

 Condițiile de “forborne” 

Banca face estimări și judecăți, care sunt analizate în mod constant pe baza datelor statistice, a informațiilor reale 

și prognozate, precum și a experienței managementului, inclusiv așteptărilor cu privire la evenimentele viitoare 

care sunt rezonabile în circumstanțele actuale. 

Banca și-a actualizat abordarea privind elementele macroeconomice utilizate la calcularea PD-urilor pe debitori, 

astfel încât ajustările macroeconomice să reflecte mai adecvat condițiile economice actuale. 

Impactul condițiilor macroeconomice actualizate, matricele de migrare lunare actualizate pentru modelele PD, 

condițiile forborne, utilizând abordările descrise mai sus, au fost principalii factori pentru creșterea semnificativă 

a costului riscului în 2020. Ca urmare, pe parcursul anului încheiat la 31 decembrie 2020 s-a reflectat o creștere / 

cheltuieli suplimentare datorate CODID-19, a pierderilor așteptate din deprecierea creditelor în valoare de         

MDL ‘000 83,400. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.2 Riscul de țară și riscul de parteneriat 

Administrarea riscului de țară și de transfer se efectuează prin aplicarea unui mecanism de apreciere și revizuire a 

categoriei de risc, stabilită pentru țara respectivă, în baza unui complex de factori de limitare a expunerii băncii 

față de fiecare țară. Limitele stabilite sunt revizuite periodic și ajustate. Respectarea limitelor de țară se 

monitorizează zilnic, fiind calculate în baza unui rating. Ca bază la evaluarea proprie, Banca utilizează evaluările 

și ratingul agențiilor internaționale Standard & Poor’s, Moody’s și Fitch. 

În ceea ce privește riscul de țară și de transfer, Banca urmărește încadrarea într-un profil de risc redus. 

 

34.3 Riscul operațional 

Banca urmărește stabilirea unui cadru de administrare a riscului operațional care să acopere apetitul și toleranța la 

riscul operațional prin crearea unor politici și procese de identificare, evaluare, monitorizare, raportare, control și 

diminuare a riscului operațional. 

Riscul operațional se identifică și se evaluează pentru fiecare activitate, produs sau serviciu bancar existent, 

precum și pentru cele noi introduse, la nivelul fiecărei unități a Băncii. 

Strategia de administrare a riscului operațional stabilește cerințele generale de elaborare a politicilor și procedurilor 

interne ale Băncii prin prisma abordării acestui risc, având în vedere încadrarea în profilul de risc și raportul 

considerat acceptabil între profit și risc, în condițiile asigurării continuității activității pe baze sănătoase și 

prudente. 

Strategia de administrare a riscului operațional urmărește reducerea evenimentelor generatoare de risc operațional, 

rezultate din procese interne, sisteme inadecvate sau eronate, incluzând atât fraudele interne și externe, cât și 

procesările defectuoase ale datelor legate de clienți, tratamentul aplicat clienților și contrapărţilor comerciale sau 

funcționările defectuoase ale sistemelor informatice. 

Banca posedă o echipă administrativă cu experiență vastă și bine organizată. Aceasta include o structură 

organizațională clară cu responsabilități bine definite, o depistare eficientă, transparentă și coerentă a riscului, 

administrare, monitorizare și raportare ale proceselor și ale mecanismului adecvat de control intern, care include 

administrare corespunzătoare și proceduri contabile. 

Toată informația referitoare la administrarea riscului operațional banca o poate obține din regulamente și alte 

documente, precum și din recomandările emise de BNM.  

34.4 Riscul valutar    

Riscul valutar este riscul pierderilor rezultate din diferențele de curs valutar apărute în urma operațiilor de schimb 

valutar. Banca menține o poziție echilibrată și de durată între active și datorii în valută cu scopul de a se asigura 

de efectele riscului valutar. Banca monitorizează și limitează depozitele în valută ale persoanelor fizice. 

Defalcarea activelor și datoriilor băncii pe valute străine, precum și analiza sensibilității expunerii băncii la riscul 

valutar este reprezentată în tabelul de mai jos:  

Analiza sensibilității riscului valutar 

Banca efectuează analiza sensibilității riscului valutar la care ea este expusa la 31 Decembrie 2020, arătând efectul 

posibilelor schimbări în ratele valutare asupra contului de profit și pierdere. 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.4 Riscul valutar (continuare) 

Tabelul de mai jos arată valutele pentru care Banca are expuneri semnificative la riscul valutar la 

31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019, pentru posturile bilanțului contabil, care sunt sensibile la modificările 

ratelor valutare. Analiza demonstrează efectul unor schimbări posibile și rezonabile în ratele valutare, luând în 

vedere pozițiile valutare nete pentru valutele respective, volatilitatea zilnică a cursului de schimb a valutelor 

menționate mai jos (pe un an),coeficientul de corelație intre ratele de schimb respective (pe un an). Simularea se 

face la un orizont de 10 zile necesar pentru corectarea poziției valutare, recomandat de Comitetul de Supraveghere 

Bancară de la Basel. 

 2020 2019 

Pe valute Efectul Venit/(pierderi) Efectul Venit/(pierderi) 

 MDL’000 MDL’000 

   

EUR (1,737) (2,178) 

USD (307) (1,015) 

RUB (3) (4) 

   

Structura bilanțului contabil pe valute 

 31 decembrie 2020 

 Total MDL USD EUR Altele 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE      

Mijloace bănești și conturi la 

Banca Națională 

4,829,357 4,247,404 119,965 399,481 62,508 

Conturi curente și depozite la 

bănci 

1,636,385 - 387,883 1,243,456 5,046 

Titluri de datorie la cost amortizat 4,831,908 4,831,908 - - - 
Credite, net 7,816,414 6,017,855 435,557 1,363,002 - 

Rezerva minima obligatorie 1,410,599 - 333,024 1,077,575 - 

Titluri de capital evaluate la 

valoarea justa prin alte elemente 

ale rezultatului global 

24,775 20,480 2,969 1,326 - 

Imobilizări corporale, net  306,603 306,603 - - - 

Imobilizări necorporale, net 44,973 44,973 - - - 

Alte active  156,997 111,778 19,283 24,890 1,046 

Active imobilizate destinate 

cedării 

219,895 219,895 - - - 

Total active 21,277,906 15,800,896 1,298,682 4,109,730 68,600 

      

PASIVE      

Datorii către bănci  3,963 3,611 - 352 - 

Alte împrumuturi 365,157 248,620 25,565 90,972 - 

Datorii către clienți 16,460,361 11,335,265 1,331,868 3,773,822 19,406 

Impozit pe venit 4,125 4,125 - - - 

Alte datorii 744,874 469,473 16,210 257,773 1,419 

Total pasive 17,578,480 12,061,093 1,373,643 4,122,918 20,825 

DECALAJ 3,699,427 3,739,802 (74,961) (13,188) 47,775 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.4 Riscul valutar (continuare) 

Structura bilanțului contabil pe valute (continuare) 

 

 31 decembrie 2019 

 Total MDL USD EUR Altele 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

ACTIVE      

Mijloace bănești și conturi la 

Banca Națională 

5,276,075 4,816,773 122,011 299,750 37,541 

Rezerve obligatorii  

205,484 

 

- 

 

89,131 

 

108,045 

8,308 

Conturi curente și depozite la 

bănci  

2,809,760 2,809,760 - - - 

Investiții păstrate până la 

scadență 

8,663,772 5,364,104 855,009 2,444,659 - 

Credite, net  722,119 - 199,665 522,454 - 

Investiții disponibile în vederea 

vânzării 

22,013 18,317 2,554 1,142  

- 

Imobilizări corporale, net  289,486 289,486 - - - 

Imobilizări necorporale, net 44,617 44,617 - - - 

Alte active  133,281 88,972 18,270 25,992 47 

Active imobilizate destinate 

cedării, net 

270,326 270,326  

- 

 

- 

 

- 

Total active 18,436,933 13,702,355 1,286,640 3,402,042 45,896 

      

PASIVE      

Datorii către bănci  3,325 3,325 - - - 

Alte împrumuturi 389,085 234,214 38,508 116,363 - 

Datorii către clienți 14,093,955 9,610,925 3,259,370 1,202,390 21,270 

Impozit pe venit 39,206 39,206 - - - 

Alte datorii 647,061 624,573 12,410 9,922 156 

Total pasive 15,172,632 10,512,242 3,310,288 1,328,676 21,426 

DECALAJ 3,264,301 3,190,113 (2,023,648) 2,073,366 24,470 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.5 Riscul ratei dobânzii 

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul aferent schimbărilor în ratele dobânzilor. Riscul ratei dobânzii apare din 

cauza modificărilor ratei dobânzii de pe piață interbancară și a riscul de decalaj între scadențele activelor și 

pasivelor purtătoare de dobândă. 

Fluctuațiile ratei dobânzii pot afecta profitul Băncii, valoarea de piață a activelor, pasivelor și pozițiilor extra-

bilanțiere. Astfel, perioada efectivă a ratei dobânzii stabilită pentru un instrument financiar indică expunerea Băncii 

către riscul aferent ratei dobânzii. Pentru instrumentele financiare racordate la rata dobânzii variabilă de piață, 

valoarea justă a lor nu diferă mult de valoarea de bilanț. 

Banca acordă credite și acceptă depozite atât la rata dobânzii fixă cât și variabilă. Creditele la rata variabilă acordate 

clienților, precum și la depozitele de la clienți reprezintă instrumente pentru care Banca deține dreptul de a 

modifica unilateral rata dobânzii în conformitate cu modificările posibile ale ratelor de piață. Banca notifică cu 15 

zile înainte ca modificarea să ia loc. Prin aceste instrumente Banca a asigurat suplimentar expunerea la riscul ratei 

dobânzii și poate gestiona impactul pieței asupra venitului Băncii. 

Conform evoluției interne și externe a pieței financiare Banca prognozează evoluția ratelor dobânzii pentru activele 

și pasivele sale și impactul acestor posibile schimbări asupra venitului net din dobânzi. Banca estimează o 

fluctuație de +/- 100 și +/-50 de puncte procentuale de bază pentru 31 decembrie 2020 și 2019. 

În contextul pandemiei Covid -19, modificările aferente politicii monetare efectuate de către Banca Națională a 

Moldovei, Rezerva Federală (FED) şi Banca Centrală Europeană (ECB), a afectat negativ marja băncii, care s-a 

diminuat la 3.61% la 31 decembrie 2020, de la 4.17% la 31 decembrie 2019. Diminuarea rezervelor obligatorii 

denominate în MDL, a contribuit la creșterea lichidităților disponibile, care în contextul unei activități economice 

reduse şi a incertitudinilor din prima jumătate de an, au fost plasate în active mai putin riscante, precum valori 

mobiliare de stat şi certificatele Băncii Naționale a Moldovei, care au o rentabilitate mai mică comparativ cu 

creditele. Măsurile FED şi ECB au diminuat rentabilitatea plasamentelor overnight, în contextul în care ajustarea 

politicii de preţ a fost efectuată treptat, iar alternativele investiționale a resurselor denominate în EUR şi USD pe 

piaţa locala sunt limitate.   

 

Sensibilitatea veniturilor nete proiectate din dobânzi: 

 100bp 100bp 50bp 50bp 

  parallel parallel Majorare Descreștere 

  Majorare Descreștere După 1 an După 1 an 

La 31 decembrie 2020 

        Minim (5 344) 5 344 (2 672) 2 672 

Efectiv (7 751) 7 751 (3 875) 3 875 

Maxim (7 751) 7 751 (3 875) 3 875 

La 31 decembrie 2019 

        Minim (5 279)    5 279 (2 640)  2 640 

        Efectiv (8 255)    8 255    (4 127)  4 127 

        Maxim (9 537)    9 537    (4 768)  4 768 

 

O ilustrare a activelor și datoriilor Băncii expuse sub influența riscului ratei dobânzii la 31 decembrie 2020 și 31 

decembrie 2019 este reprezentată mai jos. Activele și datoriile Băncii sunt incluse în tabel la valoarea de bilanț, 

structurate după datele de schimbare a prețului contractual, în ordine cronologică și după termenul de scadență.
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.5 Riscul ratei dobânzii (continuare) 

 

31 decembrie 2020 Note Valoare 

contabila 

până 3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1 - 5 ani peste 5 ani Neafectate 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Mijloace bănești și conturi la Banca 

Națională 
4                  

4,829,356  

 

2,944,946  

-  -  -  -                         

1,884,410  

Rezerve obligatorii 4.1                 

1,410,599  

                  

1,177,967  

-  -  -  -                            

232,632  

Conturi curente și depozite la bănci  5  

1,636,385  

                   

1,522,557  

-  -  -  -                            

113,828  

Titluri de capital evaluate la 

valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 

8                      

24,775  

                         

8,326  

                  

7,575  

                         

3,036  

-  -                                

5,838  

Titluri de datorie la cost amortizat 6                  

4,831,908  

                   

1,890,069  

            

1,442,134  

                  

1,499,705  

-  -                                      

-    

Credite și avansuri acordate 

clienților 
7                  

7,816,414  

                   

7,493,863  

                

78,369  

                       

14,036  

                 

69,371  

               

53,779  

                          

106,996  

         20,549,437           15,037,728          1,528,078               1,516,777               69,371            53,779      2,343,704  

         

Datorii către bănci  13  (3,963)  (352)  -     -       (3,611) 

Alte împrumuturi 14  (365,157)  (103,556)  (91,660)  (9,536)  (97,738)  (62,024)  (644) 

Datorii către clienți  15  (16,460,361)  (9,355, 280)  (475,616)  (1,083,271)  (1,522)  -     (5,544,671) 

   (16, 829,481)  (9,459,188)  (567,276)  (1,092,807)  (99,260)  (62,024)  (5,548,926) 

         

Decalaj  3,719,956  5,578,540   960,802   423,970   (29,889)  (8,245)  (3,205,222) 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.5 Riscul ratei dobânzii (continuare) 

31 decembrie 2019 Note Valoare 

contabila 

până 3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1 - 5 ani peste 5 ani Neafectate 

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

Mijloace bănești și conturi la Banca 

Națională 
4 5,276,075 3,448,561 - - - - 1,827,514 

Rezerve obligatorii 4.1 722,119 509,732 - - - - 212,387 

Conturi curente și depozite la bănci  5 205,484 72,272 - - - - 133,212 

Titluri de capital evaluate la 

valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 

8 22,013 7,481 6,445 2,848 - - 5,239 

Titluri de datorie la cost amortizat 6 2,809,760 1,550,286 777,729 481,745 - - - 

Credite și avansuri acordate 

clienților 
7 8,663,772 8,191,744 143,646 60,133 90,655 73,164 104,430 

  17,699,223 13,780,076 927,820 544,726 90,655 73,164 2,282,782 

         

Datorii către bănci  13 (3,325) (385) - - - - (2,940) 

Alte împrumuturi 14 (389,085) (152,205) (153,477) (3,521) (25,779) (51,698) (2,405) 

Datorii către clienți  15 (14,093,955) (8,365,692) (481,612) (1,131,239) (4) - (4,115,408) 

  14,486,365 (8,518,282) (635,089) (1,134,760) (25,783) (51,698) (4,120,753) 

         

Decalaj  3,212,858 5,261,794 292,731 (590,034) 64,872 21,466 (1,837,971) 
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34. Managementul riscului (continuare) 

34.6 Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de 

incapacitatea Băncii de a-și îndeplini obligațiile la scadența acestora, generat de incapacitatea de a-și onora 

datoriile exigibile la momentul scadenței acestora. În conformitate cu regulamentul Băncii Naționale a Moldovei, 

Banca monitorizează indicii aferenți lichidității calculați în conformitate cu trei principii stabilite de către Banca 

Națională a Moldovei. Primul principiu analizează corelația între activele și pasivele de lungă durată. Al doilea 

principiu calculează lichiditatea curentă a Băncii, raportând activele lichide la totalul activelor pe Bancă. 

Indicatorul lichidității pe benzi de scadență (Principiul III) se calculează ca raport între lichiditatea efectivă și 

lichiditatea necesară pentru fiecare bandă de scadență: lichiditatea efectivă se determină prin însumarea, pe fiecare 

bandă de scadență a activelor, iar lichiditatea necesară se determină prin însumarea, pe fiecare bandă de scadență 

a datoriilor. 

Lichiditatea Băncii la data de 31 decembrie 2020, calculată în conformitate cu principiile întâi și doi a constituit 

0.64 și 60.48%, la 31 decembrie 2019 – 0.70 și 53.95%. Cerințele prudențiale impun un nivel minim de 20% pentru 

lichiditatea curentă calculate în conformitate cu principiul doi, și un nivel maxim de 1 pentru lichiditatea calculată 

conform principiului întâi la data de 31 decembrie 2020 și, respectiv, la 31 decembrie 2019. 

În anul 2020 Banca Naţională a Moldovei a introdus un nou indicator de lichiditate, efectiv din luna octombrie, şi 

anume Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate, cunoscut la nivel internațional ca LCR (Liqudity 

coverage ratio). Acesta măsoară gradul de acoperire a amortizorului de lichiditate a potențialelor ieșiri într-o 

situaţie excepţională pentru o perioadă de 30 zile. La 31 decembrie 2020 valoarea LCR era de 988.26%. Un nivel 

atât de ridicat al acestuia se datorează cuantumului activelor de înaltă calitate (Certificatele Băncii Naţionale, 

valorile mobiliare de stat, şi numerarul), luate în considerație în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale 

a Moldovei.  

Pe parcursul anului 2020, în contextul pandemiei Covid-19, Banca nu a întâmpinat dificultăți în a-şi îndeplini 

obligațiunile faţă de clienţi. Amortizorul de lichiditate, denominat, atât în moneda națională, cât şi în valute străine 

a permis Băncii să treacă perioada cea mai volatilă fără careva perturbări. Ulterior măsurile BNM, şi anume 

diminuarea ratei de rezervare a contribuit la un aflux suplimentar de lichiditate, pe care Banca la direcționat, 

inclusiv la calibrarea amortizorului. 

Rata activelor lichide față de activele totale ale Băncii la data de raportare și în timpul perioadei de raportare a 

fost, după cum urmează: 

 2020 2019 

La 31 decembrie   

Media perioadei 58.05% 57.55% 

Maximul perioadei 60.48% 60.32% 

Minimul perioadei 56.06% 53.27% 

 

Banca asigură un nivel al indicatorului lichidității, calculat în conformitate cu principiul trei mai mare ca 1 pentru 

fiecare bandă de scadență. 

Tabelul de mai jos reflectă profilul scadențelor datoriilor financiare ale Băncii la data de 31 decembrie 2020, 

bazându-se pe obligațiunile de rambursare contractuale fără scont. Plățile ce urmează a fi efectuate în baza 

notificărilor de la clienți sunt tratate ca fiind spre plată. Totuși, Banca presupune că nu mulți clienți vor cere 

rambursarea banilor înainte de termen și tabelul nu reflectă fluxul mijloacelor bănești estimat bazându-se pe 

istoricul deținerii depozitelor.  
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34. Managementul riscului (continuare)  

34.6 Riscul de lichiditate (continuare) 

  
Valoare 

contabilă  

Valoare brută 

(intrări/ieșiri)  
până la 1 lună  1-3 luni  3 luni -1 an   1-5 ani  > 5 ani  

 Fără 

maturitate  

  MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

31 Decembrie 2020 

Obligațiuni financiare pe tipuri 
        

Obligațiuni bilanțiere         

Datorii către bănci 3,963 3,963 3,963 - - - - - 
Alte împrumuturi 365,157 379,613 11,481 5,919 76,217 215,604 70,392 - 
Datorii către clienți   16,460,361 16,586,563 10,217,060 893,152 4,022,634 1,425, 887 27,830 - 
Alte datorii 748,999 740,311 490,288 6,832 17,635 4,971 - 220,585 

  17,578,480 17,710,450 10,722,792 905,903 4,116,486 1,646,462 98,222 220,585 

Obligațiuni extrabilanțiere         

Obligațiuni de acordare a creditelor 

și garanții emise 
208,523 208,523 34,536 35,662 136,088 2,138 100 - 

         

Active financiare pe tipuri 
        

Active bilanțiere 
        

Mijloace bănești și conturi la Banca 

Națională 
4,829,357 4,833,465 4,833,465 - - - - - 

Conturi curente și depozite la bănci 1,636,385 1,638,490 1,638,490 - - - - - 

Titluri de datorie la cost amortizat 4,831,908 5,004,216 1,143,038 669,145 3,076,704 115,329 - - 

Credite și avansuri acordate 

clienților 
7,816,414 10,649,144 338,013 540,841 2,327,401 4,871,639 2,431,155 140,095 

Rezerve obligatorii 1,410,599 1,412,223 1,412,223 - - - - - 

Titluri de capital evaluate la 

valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 

24,775 21,959 1,433 3,191 9,104 6,241 1,990 - 

Alte active   156,997 170,828 92,699 24 55,851 4,951 4,835 12,468 

  20,706,435 23,730,325 9,459,361 1,213,201 5,469,060 4,998,160 2,437,980 152,563 

Nota: 

Reieșind din faptul că majoritatea garanţiilor  nu se execută şi Banca constituie provizioane pentru pierderi aşteptate la angajamentele condiţionale, care se include în 

cadrul altor datorii financiare, valoarea garanţiilor emise nu este calificată ca flux financiar.  

Obligaţiunile de acordare a creditelor au fost incluse în raport în dependenţă de tipul  creditului (ordinar, revolving, linii de credit ş.a.) şi graficul de rambursare.  
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34. Managementul riscului (continuare)  

34.6 Riscul de lichiditate (continuare) 

 

 

 
Valoare 

contabilă 

Valoare brută 

(intrări/ieșiri) 
până la 1 lună 1-3 luni 3 luni -1 an 1-5 ani > 5 ani 

Fără 

maturitate 

 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 MDL’000 

   31 Decembrie 2019 

Obligațiuni financiare pe tipuri 
        

Obligațiuni  bilanțiere         

Datorii către bănci 3,325 3,700 3,212 488 - - - - 

Alte împrumuturi 389,085 414,617 8,579 6,745 98,395 238,716 62,182 - 

Datorii către clienți  14,093,955 14,212,284 7,861,848 940,069 4,237,218 1,146,968 26,181 - 

Alte datorii 686,267 686,266 396,188 41,523 41,114 3,485 - 203,956 

  15,172,632 15,316,867 8,269,827 988,825 4,376,727 1,389,169 88,363 203,956 

Obligațiuni  extrabilanțiere         

Obligațiuni de acordare a 

creditelor și garanții emise 
202,157 202,157 76,700 66,387 59,070 - - - 

          

Active financiare pe tipuri         

Active  bilanțiere         

Mijloace bănești și conturi la 

Banca Națională 
5,276,075 5,280,759 5,280,759 - - - - - 

Conturi curente și depozite la 

bănci 
205,484 210,625 210,625 - - - - - 

Titluri de datorie la cost amortizat 2,809,760 2,915,441 884,774 368,620 1,463,661 198,386 - - 

Credite și avansuri acordate 

clienților 
8,663,772 11,244,578 1,118,791 998,037 2,047,271 4,768,970 2,122,452 189,057 

Rezerve obligatorii 722,119 722,950 722,950 - - - - - 

Titluri de capital evaluate la 

valoarea justa prin alte elemente 

ale rezultatului global 

22,013 19,669 923 3,677 8,178 4,940 - 1951 

Alte active         122,912 149,488 110,692 22 10,842 103 14,615 13,214 

  17,822,135 20,543,510 8,329,514 1,370,356 3,529,952 4,972,399 2,137,067 204,222 
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34. Managementul riscului (continuare)  

34.6 Riscul de lichiditate (continuare) 

Riscul lichidității este riscul când Banca nu-și va putea onora obligațiunile în circumstanțele obișnuite și 

neprevăzute, care ar putea rezulta în comercializarea anumitor active la prețuri nefavorabile. Banca îşi gestionează 

riscul său de lichiditate prin estimarea regulată a poziției lichidității Băncii. Analiza decalajului între activele și 

pasivele Băncii, bazându-se pe scadența rămasă pentru 2020 și 2019 este prezentată mai jos: 

Tabelul următor prezintă valorile contabile ale activelor financiare nederivate și ale pasivelor financiare care se 

așteaptă a fi recuperate sau decontate in termen mai mic de 12 luni de la data raportării. 

  
2020 

MDL’000 

2019 

MDL’000 

Active financiare     

Mijloace bănești și conturi la Banca Națională 4,829,357 5,276,075 

Conturi curente și depozite la bănci 1,636,385 205,484 

Titluri de datorie la cost amortizat 4,725,481 2,628,182 

Credite, net 2,575,016 3,613,351 

Rezerve obligatorii 1,410,599 722,119 

Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 
13,186 12,224 

Alte active, net          141,678 117,694 

 

Obligațiuni Financiare 
  

Datorii către bănci 3,963 3,325 

Alte împrumuturi 89,994 106,765 

Datorii către clienți                            15,055,295 12,963,093 

Datorii privind impozitul curent  4,124 36,350 

Alte datorii 518,857 442,443 
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34. Managementul riscului (continuare)  

34.6 Riscul de lichiditate (continuare) 

Tabelul următor prezintă valorile contabile ale activelor financiare nederivate și ale pasivelor financiare care se 

așteaptă a fi recuperate sau decontate in termen mai mare de 12 luni de la data raportării. 

 

 2020 

MDL’000 

2019 

MDL’000 

Active financiare   

Titluri de datorie la cost amortizat 106,427 181,578 

Credite, net 5,241,399 5,050,421 

Titluri de capital evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 
11,589 9,789 

Imobilizări corporale, net 306,603 289,486 

Imobilizări necorporale, net 44,973 44,617 

Alte active, net          15,318 15,587 

Active imobilizate destinate cedării, net 219,896 270,327 

 

Obligațiuni Financiare 
  

Alte împrumuturi 275,163 282,319 

Datorii către clienți      1,405,066 1,130,862 

Datorii privind impozitul curent 0 - 

Impozit amânat 0 2,855 

Alte datorii 226,017 204,586 

  

35. Riscul reputaţional 

Principalele obiective strategice ale Băncii sunt: 

- consolidarea poziției Băncii ca bancă comercială universală, competitivă, cu marketing și comunicare, 

prin creșterea volumului și complexității tranzacțiilor desfășurate și promovarea noilor produse; 

- continuarea procesului de îmbunătățire a imaginii Băncii, optimizarea rețelei de sucursale și agenții, 

implementarea produselor noi pe carduri și servicii electronice; 

- promovarea produselor existente și dezvoltarea de noi produse atractive în scopul consolidării poziției 

Băncii pe sectorul atragerii de economii ale persoanelor fizice și juridice; 

- continuarea schimbării comportamentale a personalului atât în interiorul Băncii, cât și față de clienți și 

asigurarea unui nivel cât mai înalt de pregătire profesională a personalului; 

- consolidarea imaginii Băncii pe piața financiar-bancară. 

În scopul reducerii riscului reputaţional, Banca are în vedere permanenta actualizare a reglementărilor interne cu 

privire la standardele și acțiunile de urmat în activitatea de cunoaștere a clientelei și de prevenire şi combatere a  

spălării banilor și finanțării terorismului, rezolvarea reclamațiilor și petițiilor formulate de clienții Băncii, 

programe de educare a clienților în vederea utilizării noilor produse și servicii oferite, cunoașterii costurilor 

aferente acestora, precum și identificării eventualelor probleme și a modalităților de soluționare a acestora 

Banca are ca scop încadrarea într-un nivel de risc reputaţional redus, care să nu conducă la înregistrarea de pierderi 

sau la nerealizarea profiturilor estimate de Bancă.  
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36. Mediul politic 

Situația politică şi economică în Republica Moldova în anul 2020 a fost sub presiunea pandemiei fără precedent  de 

Covid-19 şi a alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Spre finele anului situația politica a devenit critica ca 

rezultat al crizei economice provocate de pandemia Covid-19. Economia Republicii Moldova a demonstrat o 

descreștere a PIB-lui estimat la -6,5% ca consecință a crizei pandemice mondiale. Ca rezultat legea bugetului de 

stat pentru anul 2021 prevede un deficit bugetar de record. Alegerile prezidențiale din noiembrie au fost câștigate 

de un candidat proeuropean. Inflația a fost forte mica – 0,4%, care a influențat un nivel scăzut al ratelor dobânzilor 

pe piața financiară. Moneda națională pe parcursul anului 2020 s-a depreciat. În sistemul bancar s-a păstrat 

lichiditatea înaltă și stabilitatea financiară, băncile au depășit consecințele pandemiei şi au înregistrat rezultate 

financiare satisfăcătoare.  

 

37. Principiul continuității activității 

Principiul continuității activității – este principiul potrivit căruia se presupune că Banca își continuă în mod normal 

funcționarea într-un viitor previzibil, fără a întra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activității.  

Situațiile financiare sunt întocmite în ipoteza că Banca își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor 

previzibil. Factorii de natură financiară sau operațională, care pot afecta capacitatea Băncii de a-și continua 

activitatea în viitor, nu a fost depistate. Conform prevederilor strategiei adoptate, până în anul 2021 Banca își 

planifică continuarea activității, urmărind ca scop primordial menținerea stabilității financiare  a băncii și 

deservirea la un nivel înalt a clienților săi.   

Situația financiară curentă și modelările indicatorilor financiari pregătite de Banca, inclusiv și ale celor care 

reprezintă cadrul prudențial reglementat de Banca Națională a Moldovei, demonstrează o capacitate a Băncii să 

obțină  în anul 2020 beneficiul pozitiv, rentabilitate nu mai mică decât media  pe piață, menținerea lichidității și 

solvabilității suficiente. 

 

38. Evenimente ulterioare perioadei de raportare  

a) Demisia Vicepreședintelui 

La data de 10 februarie 2021, a fost acceptată demisia dnei Penka Kratunova, vicepreședinte al Comitetului de 

conducere.  

b) Conformarea la cadrul normativ 

În prezent Banca este în proces de revizuire a cadrului normativ intern în scopul conformării acestuia prevederilor 

BASEL III și pachetului CRD IV  în domeniul gestionării lichidității cu implementarea începând cu 01 ianuarie 

2021 a cerințelor de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR, Liquidity Coverage Ratio) și în domeniul 

divulgării informației în conformitate cu cadrul normativ, aprobat de BNM, precum și implementarea pe parcursul 

anului 2021 a ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process). 

c) Impactul COVID-19 

În ianuarie 2021 Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică  a aprobat Planul Național de imunizare 

împotriva COVID-19, care include  un plan comun de vaccinare a populaţiei. În plus, Parlamentul, prin Hotărârea 

nr.49 din 31.03.2021, a declarat stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1 aprilie–

30 mai 2021. Această decizie nu va afecta în mod semnificativ activitatea Băncii. 

De menționat că de la începutul anului numărul îmbolnăvirilor cu virusul Covid-19 în Moldova înregistrează o 

creştere în comparație cu ultimele luni ale anului 2020. Conducerea Băncii monitorizează activ evoluția 

evenimentelor și este gata să ia toate măsurile necesare pentru a menține continuitatea activității Băncii, a proteja 

angajații și a respecta interesele clienților și acționarilor. 


