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Mesajul președintelui

schimb valutar, generând un risc real pentru sistem.
Cu toate acestea, provocările actuale ne fac mai
puternici, pentru că spiritul de echipă face din
Mobiasbancă o bancă de referință în Moldova. Anul
trecut am intrat în topul băncilor în termeni de
eficiență și am prelungit parteneriatul de lungă
durată cu Instituțiile Financiare Internaționale,
deținând poziția de lider în implementarea facilităților de creditare și a produselor inovative. Este
rezultatul sinergiei echipei și a încrederii clienților de
care ne bucurăm.

MESAJUL PREȘEDINTELUI
2015 a fost un an remarcabil, cu rezultate deosebite
pentru BC „Mobiasbancă - Groupe Société
Générale" S.A., fiind printre cele mai importante
bănci din punct de vedere al creditării și de atragere
a depozitelor, precum și în ceea ce privește
profitabilitatea ROE, în ciuda mediului economic și
a evenimentelor din sistemul bancar. Cu mândrie
remarcăm că succesul nostru a fost emblematic
pentru un an istoric în care am sărbătorit
aniversarea a 25 de ani a băncii cu colegii, clienții și
partenerii noștri.
Viziunea fondatorilor de acum 25 de ani, împreună
cu puterea și valorile Grupului Société Générale, au
contribuit la propulsarea băncii în liderii sectorului
bancar din Republica Moldova.

Vreau sincer să le mulțumesc tuturor colegilor care
dau dovadă de profesionalism și solidaritate pentru
a face față crizei de lichiditate, contribuie zilnic la
succesul băncii și demonstrează angajamentul și
răspunderea în muncă, precum și acționarilor
noștri, care sunt încrezători și ne susțin. Iar principalele mulțumiri le transmit clienților noștri care au
încredere în noi – ne-au fost alături și chiar și-au
consolidat depozitele lor în banca noastră. Ei au
crezut în capacitatea noastră de a depăși criza, iar
acest lucru demonstrează nivelul înalt al parteneriatului nostru cu clienții noștri.
În acest an am lansat un proces ambițios de a construi viziunea și strategia noastră pentru următorii
ani, care a implicat colegi din diferite divizii și
nivele ierarhice, redându-i o valoare unică. Nucleul
strategiei este clientul, iar „orientarea către client"
va constitui punctul de referință în materie de
EXCELENȚĂ pentru fiecare proiect, procedură sau
activitate a fiecăruia dintre noi. Esența strategiei
noastre cuprinzătoare se reduce la un zâmbet –
SMILE: Simplu, Modern, Inovativ, Loial, Excelent.

În 25 de ani, umăr la umăr am construit împreună
succesul Mobiasbancă pentru a ne consolida
poziția de top pe piața bancară, astfel ca astăzi să
ne bucurăm de stabilitatea financiară, de încrederea
clienților și susținerea partenerilor internaționali de
dezvoltare. Aceste rezultate se datorează echipei,
cunoștințelor sale profesionale și respectării eticii în
afaceri, promovării valorilor băncii - spirit de echipă,
inovație, responsabilitate și angajament.

Ne propunem să privim înainte și să pregătim
viitorul pentru a deservi mai bine clienții noștri, fiind
încrezători că aceasta ne va ajuta să atingem obiectivele strategiei ENGAGE 20I20 - să fim cea mai
fiabilă, sigură și de încredere bancă, construind
relații de lungă durată cu clienții, prin angajamentul
echipei sale de a oferi soluții moderne și procese
simplificate.

Anul 2015 a fost marcat de agitația după închiderea
a trei bănci și alte trei puse sub supravegherea
BNM, cu un grad ridicat de deviație a cursurilor de

Președintele Comitetului de Direcție – CEO.

Ridha Tekaïa,
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ISTORIC ȘI PROFIL
Istoricul Mobiasbancă a început la 4 iulie, în anul
1990, la iniţiativa unor întreprinzători cu experienţă
profesională în domeniul financiar-bancar care au
întemeiat o bancă independentă cu statut legal de
societate cu răspundere limitată. Banca și-a orientat la început activitatea spre sectorul IMM, iar în
anul 1996 banca a fost transformată în societate pe
acţiuni.

Istoric și profil

Mobiasbancă își îmbunătăţește constant gama de
produse și servicii în vederea dezvoltării activităţii,
atragerii de noi clienţi, dar și fidelizării celor
existenţi prin campanii de promovare și produse
competitive.
În vederea creșterii bazei de clienţi, banca a implementat un program de dezvoltare a reţelei, astfel, în
prezent operează cu o reţea formată din 56 unităţi
teritoriale și 122 bancomate, oferind servicii de
calitate clienţilor săi cu ajutorul a peste șapte sute
de angajaţi.

Pe data de 11 ianuarie 2007 Société Générale a
devenit acționar majoritar al Mobiasbancă cu o
cotă parte de 70,57% din capitalul social al băncii.
În mai 2007, Société Générale și-a majorat cota în
bancă prin achiziționarea suplimentară a 24,78%.

Politica băncii este de a-și dezvolta canalele de
distribuţie a serviciilor și produselor prin mijloace
moderne de deservire la distanţă, de a-și îmbunătăţi
permanent activitatea, menţinând în același timp o
abordare prudentă din punct de vedere al riscului.

Din anul 2008 strategia de dezvoltare a băncii este
susţinută de acționari puternici, precum „BRD –
Groupe Société Générale” S.A., care deține 20%
din capitalul social, și Banca Europeană pentru
Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD), cu o cotă de
8,84% din capitalul acţionar al băncii. Astfel, în
rezultatul acestei tranzacţii, cota parte a Société
Générale, la sfârșitul anului 2008, a constituit
67,85%, iar acţionarii minoritari deţineau 3,25% din
capitalul acţionar al băncii.

Din 1 mai 2012 BC „Mobiasbancă – Groupe Société
Générale” S.A. are un nou președinte, Dl Ridha
Tekaïa, cu o experienţă vastă de activitate în cadrul
Grupului Société Générale, atât în reţeaua franceză,
cât și în subdiviziunile din reţeaua internaţională.

În 2008 denumirea băncii a fost schimbată în BC
„Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A.1,
devenind o bancă comercială universală, care a
început să se dedice și domeniului retail, lărgindu-și
treptat gama de produse și servicii, astfel încât să
vină în întâmpinarea nevoilor pieţei.
După ce Grupul a preluat pachetul majoritar,
Mobiasbancă a continuat parteneriatele strategice
cu Instituţiile Financiare Internaționale, ceea ce i-a
permis susţinerea antrepenoriatului, la moment fiind
singura bancă pe piaţa creditară din Moldova care
beneficiază de încrederea acestora și prelungirea
contractelor de finanțare.
Includerea băncii în Grupul Société Générale a
reprezentat una dintre cele mai semnificative etape
din istoria Mobiasbancă - garanţia pentru o poziţie
importantă pe piaţa bancară și pentru o dezvoltare
strategică pe termen lung a acesteia.

1. în continuare Mobiasbancă sau bancă

În iunie 2015, Mobiasbancă a sărbătorit 25 de ani
de activitate bancară și 8 ani de apartenență la
Groupe Société Générale. Pe parcursul activităţii
sale, banca a înregistrat performanţe deosebite
care au plasat-o în topul instituţiilor financiare din
Republica Moldova.
Întregul eveniment aniversar a fost guvernat de
valorile de bază ale băncii - spirit de echipă,
inovație, responsabilitate și angajament.
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Groupe Société Générale
Société Générale este unul dintre grupurile financiare lider în Europa, prezent în 66 de ţări cu peste
146.000 de angajați, cu 31 milioane de clienţi în
întreaga lume. Cele mai mari subsidiare ale băncii
se află în Rusia, Republica Cehă, România, Egipt,
Maroc, Africa sub-Sahariană, China și SUA.
Grupul Société Générale este organizat în jurul a 3
domenii de activitate:
• Reţeaua retail din Franţa
• Reţeaua internaţională de retail Servicii financiare
Referindu-se la importanța experienței în sectorul
bancar al țării dl. Ridha Tekaia, președintele băncii,
a menționat: „În 25 de ani de prezență în Moldova,
din care 8 ani sub umbrela Société Générale, am
demonstrat zi de zi că putem avea o creștere durabilă, performanță și comportament de respectat în
sectorul bancar. Dar nimic nu ar fi fost posibil fără
spiritul de echipă, care este un factor cheie al
eficienței și entuziasmului nostru. Ca parte a echipei
mă gândesc la voi, acționarii noștri, clienții, partenerii și mai ales colegii Mobiasbancă".

• Activitate bancară Globală și Soluții de investiții
Ratingul pe termen lung al Société Générale a fost:
A – DBRS (29.09.2015)
A – FitchRatings (19.05.2015)
A2 - Moody’s (04.01.2016)
A - Standard & Poor’s (02.12.2015)
Société Générale este inclusă în cei mai importanţi
indici care măsoară investiţiile social-responsabile:
FSTE4Good (Global și Europa)
Euronext Vigeo (Global, Europa, Zona Euro și
Franța)
ESI Excellence (Europa) de la Ethibel
Patru din STOXX ESG indici de întâietate
Dow Jones Sustainability Index în lume și Europa

Prezent la eveniment, dl. Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a
declarat în discursul său că Mobiasbancă și unul
dintre cei mai importanți investitori europeni Société Générale, au demonstrat că este posibil să
activezi și să te dezvolți în Moldova, când o afacere
este gestionată bine, iar regulile sunt respectate.

Frederic Oudea, CEO: „La Société Générale am
pus în aplicare toată expertiza noastră profesională
în procesul de lucru, pentru a-i deservi pe clienții
noștri și economia, cu scopul de a deveni banca
focusată pe relația cu clienții. Efectiv înde-plinirea
muncii noastre de bancheri reprezintă acordarea
de sprijin clienților noștri și contribuirea la
dezvoltarea țărilor în care ne desfășurăm activitatea”.

De asemenea, cu această ocazie, echipa Mobiasbancă și clienții l-au felicitat cu încheierea carierei
sale în bancă pe vicepreședintele dl. Nicolae Dorin.
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Cifre cheie
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CIFRE CHEIE

2013

2014

2015

Cota de piață

Locul

Cota de piață

Locul

Cota de piață

Locul

TOTAL ACTIVE

5.9%

7

5.9%

6

10.7%

4

CREDITE CLIENȚI

6.4%

7

8.3%

4

10.0%

4

DEPOZITE PERSOANE FIZICE

5.1%

6

5.8%

5

8.6%

4

DEPOZITE PERSOANE JURIDICE

5.6%

6

6.6%

6

16.4%

4

mil. MDL

2013

2014

2015

VENIT NET BANCAR

349

408

606

PROFIT OPERAȚIONAL BRUT

96

141

306

PROFIT NET

71

102

230

CAPITAL

902

981

1187

RENTABILITATEA CAPITALULUI

8.6%

10.8%

20.6%

NUMĂR ANGAJAȚI

713

736

729

VENIT NET BANCAR PER ANGAJAT

0.5

0.6

0.83

PUNCTE DE VÂNZARE

56

58

56

BANCOMATE

104

115

122

NUMĂR CLIENȚI ACTIVI, mii

106

118

135

PERSOANE FIZICE, mii

97

108

123

PERSOANE JURIDICE, mii

9

10

12

NUMĂR CARDURI ACTIVE, mii

62

76

98.5
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GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
Ambiția BC „Mobiasbancă - Groupe Société
Générale” S.A. este de a-și consolida poziția pe
piață ca bancă de încredere și de referință, aleasă
de clienții săi pentru servicii de calitate.
Mobiasbancă menține cele mai înalte standarde
de etică și transparență în sistemul de guvernanță
corporativă, și prezintă un angajament înalt de dezvoltare durabilă.
Guvernanța corporativă a Mobiasbancă integrează
toate normele practice, organizarea, gestionarea
și controlul resurselor băncii, cu scopul de a
garanta afaceri sigure și transparente, precum și
relaţii echilibrate între organele sale de administraţie, autorităţile de control, acţionarii săi și alți
acționari.
Guvernanța
corporativă
specifică
distribuția drepturilor și responsabilităților dintre
diferite categorii de persoane implicate în bancă,
cum ar fi: acționari, administratori, directori,
conducători ai diverselor structuri ale societății,
angajați și organizațiile care le reprezintă interesele,
clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și
locale etc.Totodată, aceasta stabilește regulile și
procedeele de luare a deciziilor privind activitatea
băncii.
Cele mai importante documente interne, care
reglementează guvernanţa corporativă a băncii,
sunt:
Statutul băncii
Codul de Guvernanţă Corporativă
Directiva nr. 1: Regulile de organizare și
funcţionare internă a băncii

Guvernanța corporativă

a fost îmbunătățit sistemul de guvernanță
corporativă. Începând cu 1 iulie 2015 Organul
Executiv al băncii a devenit unul colegial, denumit
Comitetul de Direcție al băncii. Aceste schimbări
au fost orientate la modernizarea culturii de
management a băncii și racordarea la practicile
europene, îmbunătățirea eficienței sale, dezvoltarea
inovatoare a produselor financiare, creșterea
efectului proiectelor și măsurarea rezultatelor lor.
Totodată, Mobiasbancă a continuat revizuirea a
unui număr impunător de documente normative
interne pentru sporirea eficienței băncii și conformarea la cerințele legislației în vigoare. Astfel, pe
parcursul 2015 au fost actualizate 26% din totalul
actelor emise.
Codul de Guvernanță Corporativă este publicat pe
saitul băncii aici.

STRUCTURA GUVERNANȚEI CORPORATIVE
A BĂNCII ȘI PREZENTAREA ORGANELOR
DE CONDUCERE
Organele de conducere ale băncii sunt:
Adunarea Generală a Acţionarilor băncii
(organul suprem de conducere)
Consiliul băncii
(organul de administrare și supraveghere)
Comitetul de Direcție
(organul executiv)
Comisia de Cenzori a băncii
(organul de control)

Pentru îmbunătățirea sistemului de guvernanță
corporativă,
Adunarea
Generală
anuală
a Acţionarilor din 30 aprilie 2015 a aprobat
modificările și completările în Statutul băncii și
Codul de Guvernanță Corporativă a băncii, iar
Consiliul băncii în iunie 2015 a aprobat modificările
și completările la Directiva nr. 1 „Regulile de
organizare și funcţionare internă a băncii”, prin care
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Guvernanța corporativă

Organigrama BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A.

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR

COMISIA DE CENZORI
Î.C.S „Baker Tilly Klitou and Partners” S.R.L.

Număr total de acționari înregistrați 170:
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

67.85%

BRD (ROMÂNIA)

20.00%

BERD

8.84%

ACȚIONARI MINORITARI (164)

3.25%

ACȚIUNI DE TEZAUR

0.06%

SOCIETATE DE AUDIT
„Ernst & Young” S.R.L.

CONSILIUL BĂNCII
Asistat de 3 comitete

COMITETUL AUDIT ȘI CONTURI | COMITETUL RISCURI | COMITETUL COMPENSAȚII ȘI BENEFICII

ORGANUL EXECUTIV
Comitetul de Direcție a băncii

COMITETE INTERNE
SPECIALIZATE
Comitete de Credit
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Adunarea Generală a Acţionarilor
Este organul suprem de conducere al băncii și
ocupă un loc important în sistemul de control și
verificare a băncii, iar competenţele legale
și statutare ale acestuia îi permit pe deplin să
exercite influenţă asupra politicii Consiliului băncii și
activităţii Organului Executiv.
La data de 1 ianuarie 2016 BC „Mobiasbancă –
Groupe Société Générale” S.A. avea 170 de acţionari,
cu trei mai mult față de 1 ianuarie 2015. Schimbările
au intervenit în componenţa acţionarilor minoritari.
Lista acţionarilor majoritari (care deţin mai mult de
1%) la data de 1 ianuarie 2016 nu s-a modificat pe
parcursul anului 2015: Société Générale - 67,85%;
BRD – Groupe Société Générale - 20%; Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare –
8,84%.
Pe data de 30 aprilie 2015 a avut loc Adunarea
Generală anuală a Acţionarilor unde au fost
aprobate dările de seamă anuale ale Consiliului
băncii și Organului Executiv, a fost distribuit profitul,
precum și a fost ales Consiliul băncii în componență
deplină de 7 persoane, au fost aprobate modificări
și completări la Statutul băncii, Codul de
Guvernanță Corporativă, Regulamentul Consiliului
băncii și alte chestiuni ce ţin de competenţa sa
exclusivă. Începând cu anul 2012 Mobiasbancă
anual distribuie aproape 30% din profitul băncii
pentru achitarea dividendelor, restul fiind direcționat
spre dezvoltare. Ținând cont de rezultatele
înregistrate de Mobiasbancă în 2015, acționarii
băncii au decis de asemenea plata dividendelor în
sumă de 3,03 MDL per acțiune, ceea ce a constituit
în total 30,2 mil. MDL sau 29,8% din profitul net.
Valoarea dividendelor a crescut cu 37% în
comparație cu anul precedent. Totodată, Adunarea
Generală a Acționarilor a decis că profitul rămas
după achitarea dividendelor urmează să fie trecut la
capitolul „Profit nedistribuit” pentru susţinerea
băncii în mediul economic complex, asigurând ca
Mobiasbancă să-și continue creșterea.

Consiliul băncii
Consiliul băncii raportează și este subordonat
Adunării Generale a Acţionarilor băncii, reprezintă

Guvernanța corporativă

interesele acţionarilor în perioada dintre Adunările
Generale și în limita funcţiilor sale, îndeplinește
conducerea și controlul general al activităţii băncii.
În acest scop Consiliul băncii supraveghează
activitatea Organului Executiv al băncii, aprobă
politicile băncii în diferite domenii de activitate,
planurile anuale și direcţiile prioritare de dezvoltare
durabilă, precum și supraveghează îndeplinirea lor.
Consiliul băncii este compus din 7 membri, numiţi și
suspendaţi din funcţie de către Adunarea Generală
a Acţionarilor băncii.
În aprilie 2015 a expirat mandatul de 4 ani al
componenței Consiliului băncii și Adunarea
Generală a Acționarilor din 30 aprilie 2015 a ales
Consiliul băncii în componență deplină de
7 persoane. În componenţa Consiliului au intrat doi
membri noi: Dna Karine Destre-Bohn, Secretar
Corporativ al Grupului Société Générale – Divizia
Internațională și Dna Rodica Hîncu, Șef Catedră
Investiții și Piețe de Capital în cadrul Academiei de
Studii Economice din Moldova, substituindu-i pe
Dl Phillippe Lhotte și Dna Tatiana Hvostoveț, care
au părăsit Consiliul băncii.
Activitatea Consiliului băncii în 2015, la fel ca și în
anii precedenţi, a fost orientată spre asigurarea
realizării obiectivelor strategice stabilite de bancă,
precum și a direcţiilor principale de activitate. În
2015 Consiliul a avut 10 ședinţe, dintre care 2 plenare și 8 prin corespondenţă.

Organul Executiv
Organul Executiv gestionează activitatea curentă a
băncii pentru a realiza obiectivele stabilite în strategia
și planul său de afaceri. În îndeplinirea funcţiilor sale,
Organul Executiv acţionează în interesele băncii și
acţionarilor săi.
În iulie 2015 Organul Executiv unipersonal al
Mobiasbancă a fost transformat în unul colegial,
prin instituirea Comitetului de Direcție. Acest lucru a
fost realizat după revizuirea simultană și aprobarea
modificărilor în cele mai importante documente
interne, care reglementează Guvernanţa Corporativă a băncii. În actualizările respective s-au luat în
considerare cele mai bune practici de guvernanță,
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Guvernanța corporativă

Comisia de Cenzori
Comisia de Cenzori este organul de control al
băncii, subordonat Adunării Generale a Acţionarilor
care exercită controlul asupra activităţii economico-financiare a băncii.
Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor
din 17 aprilie 2014, funcțiile Comisiei de Cenzori au
fost delegate societății independente de audit ICS
„Baker Tilly Klitou and Partners” SRL, iar Adunarea
Generală a Acționarilor din aprilie 2015 a reaprobat
contractul de audit privind delegarea împuternicirilor Comisiei de Cenzori.

Comitetele care funcționează în
cadrul băncii
Comitetul de Direcție al băncii
precum și punctele de vedere ale acționarilor
băncii.
Astfel, Comitetul de Direcție este responsabil de
executarea deciziilor Adunării Generale a acţionarilor
și ale Consiliului băncii, poartă răspundere pentru
sistemul de evidenţă și raportare, respectarea
legislaţiei în vigoare, a Statutului și regulamentelor
interne ale băncii. Acesta se subordonează Consiliului
băncii și Adunării Generale a Acţionarilor, raportând
trimestrial Consiliului băncii privind activitatea sa,
focusându-se asupra următoarelor teme: schimbări
majore de reglementare și schimbări în sistemul
bancar, performanţa băncii,tendinţe majore și de
mediu, evoluţiile bilanţului băncii, portofoliul de
credite, resurse, declaraţia pe venituri etc.
Componența numerică și nominală a Comitetului
de Direcție este aprobată de Consiliul băncii cu
confirmarea finală din partea BNM. Mandatele
membrilor Consiliului de Direcție sunt de 3 ani și
pot fi reînnoite pentru un număr nelimitat de ori
până la 3 ani. Conducerea activităţii Comitetului de
Direcție al băncii este exercitată de Președintele
Comitetului de Direcție al băncii - CEO.

I. Comitete raportoare Consiliului băncii
Comitetele raportoare sunt subordonate Consiliului
băncii, sunt independente de organul executiv și au
o funcţie consultativă, înaintând propuneri și
recomandări Consiliului băncii în aceste scopuri.
COMITETUL DE RISCURI
Comitetul de Riscuri gestionează strategia de risc
a băncii, în special managementul diferitor riscuri
(de credit, ţară, etc.), inclusiv structura și
implementarea sistemului de monitorizare a riscului.
COMITETUL DE AUDIT ȘI CONTURI
Comitetul de Audit și Conturi este responsabil de
examinarea coerenţei și eficienţei cadrului de
control intern pentru monitorizarea riscurilor,
precum și asigurarea conformităţii cu acest cadru,
cu legile și reglementările în vigoare.
COMITETUL DE BENEFICII ȘI COMPENSAŢII
Rolul Comitetului de Beneficii și Compensaţii constă
în revizuirea politicii de remunerare și beneficii a
băncii, a mecanismelor de compensare și planurilor
pentru opţiunile de acţiuni, de cumpărare a valorilor
mobiliare, de pensionare și orice alte aspecte
referitoare la remunerarea salariaților băncii.
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II. Comitete consultative pe lângă organul
executiv

Proiecte (Steering Committee)

COMITETUL DE MANAGEMENT

Resurse Umane

În scopul asigurării executării adecvate a
competenţelor stabilite pentru Organul Executiv al
băncii a fost creat Comitetul de Management,
prezidat de către Președintele Comitetului de
Direcție - CEO și se întrunește săptămânal,
componenţa nominală al acestuia fiind determinată
de către Președintele Comitetului de Direcție.

Gestiunea situaţiilor de criză

Membrii Comitetului de Management, precum și
alţi șefi de subdiviziuni, care participă la ședinţele
Comitetului de Management al băncii, au
responsabilitatea să ajute, să consulte și să atragă
atenţia asupra tuturor chestiunilor sensibile pe care
le cunosc sau care pot apărea în raport cu deciziile
care urmează a fi primite de către Organul Executiv
al băncii.
În scopul organizării eficiente a guvernanţei
corporative a băncii și în conformitate cu Codul de
Guvernanță Corporativă, în cadrul băncii au fost
instituite comitete de organizare care se diferenţiază
în:
I. Comitete interne specializate
II. Comitete de credit

Imobil

Recuperare a creditelor neperformante
Comitetele de credit
Comitetele de credit asigură examinarea, aprobarea
și însușirea creditelor și altor angajamente, în cadrul
limitelor de competenţe aprobate de către Consiliul
băncii.
În dependenţă de competenţele stabilite, au fost
create următoarele Comitete de Credit:
Comitetul de Credit al băncii
Comitetul de Credit Corporate Banking
Comitetul de Credit Large Corporate
Comitetul de Credit Retail Banking
Comitetul de Credit Network
Comitetul de Credit IMM
Comitetul de Credit Private Banking

Comitete interne specializate
Controlul periodic
Riscul de Credit și de Piaţă
Riscuri operaţionale și Control Permanent
Dirijare a Activelor și Pasivelor
Afaceri juridice
Securitatea sistemelor informaţionale
Bugetar
Produse noi
Dirijare a Preţurilor
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Activitate comercială

Dezvoltarea reţelei
În 2015 Mobiasbancă a continuat să-și optimizeze
rețeaua de unități și să-și extindă aria de acoperire
teritorială prin deschiderea unor noi puncte de
vânzare în zonele neacoperite anterior, precum și
relocalizarea sau renovarea filialelor, cu scopul de a
oferi un nivel mai ridicat de confort pentru clienții
noștri. În același timp, a continuat să se extindă
raza de acțiune a rețelei de bancomate prin instalarea de noi bancomate în Chișinău și regiunea Nord.
Aceste acțiuni sunt menite să faciliteze accesul la
rețeaua fizică a băncii, oferind în același timp un
nivel de calitate a serviciilor mai ridicat, în conformitate cu așteptările în creștere ale clienților noștri.
La sfârșitul anului 2015 rețeaua Mobiasbancă a
cuprins 56 de puncte de vânzare, dintre care 53 de
filiale și 3 agenții:
• 41 puncte de vânzare Retail
• 12 puncte de vânzare Universale
• 3 puncte de vânzare Specializate
Activitățile de dezvoltare a rețelei realizate în anul
2015:

Evenimente dedicate clienților
BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A.
a organizat în 2015, pentru al treilea an consecutiv,
evenimentul ImpEx. Evenimentul a avut loc la 10
decembrie 2015, la Chișinău și la 17 decembrie
2015, în Bălți - cu participarea celor mai mari companii din Republica Moldova, precum și IMM-urilor
implicate în comerțul internațional.

Relocalizarea filialei nr. 11 „Bălți” într-un nou
sediu central regional
Deschiderea filialei nr. 52 „Durlești” în or. Durlești,
lângă Chișinău
Închiderea agenției nr. 10/01 a filialei nr. 10
„Cahul” în or. Cahul și a filialei nr.19 „Decebal”
în Chișinău
Crearea filialei nr.19 „Dalia” în Chișinău pe baza
reorganizării agenției existente nr. 04/01 a filialei
nr. 4 „Dacia”
Renovarea filialei nr. 29 „Ialoveni”
Instalarea a 7 noi bancomate în Ungheni, Edineț,
Bălți, Fălești și Chișinău

Evenimentul ImpEx are ca scop construirea unei
platforme de comunicare cu exportatorii și
importatorii, pentru schimbul de experiență și de
„cele mai bune practici" în activități de importexport și finanțarea comerțului. Evenimentul a
inclus
schimburi
animate,
interactive
cu
Președintele Comitetului de Direcție - CEO, dl.
Ridha Tekaïa si Directorul Comercial Corporate
Banking, dna Elena Guzun. Clienții i-au consultat
pe experții băncii
privind comerțul financiar,
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leasingul și utilizarea fondurilor din liniile creditare
ale OFI (Organizațiilor Financiare Internaționale).
Ca singura bancă din Moldova care oferă în prezent
finanțarea MoSEFF (eficiență energetică și de
finanțare a energiei din surse regenerabile susținută
de granturi), Mobiasbancă a evidențiat avantajele
acestui program și a oferit consultanță pentru
proiecte eligibile.
Participanții au fost invitați să se aboneze la un curs
de e-learning oferit de Mobiasbancă prin Programul
BERD de facilitare a Comerțului.
Mobiasbancă intenționează să continue promovarea
practicilor comerciale internaționale solide, ajutând
companiile moldovenești să dezvolte și să susțină
capacitatea lor de a se angaja cu succes în comerțul
internațional prin intermediul unor evenimente
speciale și suport de specialitate.
În data de 17 decembrie Mobiasbancă a participat în
calitate de partener general în cadrul evenimentului
tradițional Ziua IMM-urilor, organizat de Ministerul
Economiei. Mobiasbancă a acordat diplome, premii,
inclusiv pentru câștigătorii concursului într-o serie de
industrii, „Cel mai bun antreprenor", precum și
nominalizări strategice importante din categoriile de
export și inovare.
Mobiasbancă a organizat mai multe evenimente
în cadrul sau în imediata apropiere a filialelor
pentru promovarea ofertei sale clienților și comunității locale:
• Evenimente „Ziua de afaceri” organizate de filialele
„Testemițeanu”, „Negruzzi” și „Aneni” în Chișinău
și Anenii Noi
• „Ziua Copiilor” organizată de filiala „Calea Ieșilor” în
Chișinău
• Evenimente dedicate copiilor pentru promovarea
produsului Mobiruza în Chișinău, Ungheni și
Băcioi

Activitate comercială

imobiliară Imobil Moldova, care a avut loc în luna
octombrie. Acest târg comercial a fost o ocazie
pentru potențialii cumpărătorii de case să fie
consultați de consilierii băncii cu privire la oferta de
finanțare ipotecară a Mobiasbancă.

Dezvoltarea ofertei comerciale
PERSOANE FIZICE
Servicii la distanță
În luna aprilie 2015, Mobiasbancă a extins oferta de
e-banking și a lansat o nouă soluție inovativă MobiasSMS. Acest serviciu de sms-banking
permite clienților să acceseze conturile lor în orice
moment și să obțină informații actualizate referitoare la soldurile conturilor lor, tranzacții executate,
retrageri și completări ale contului. În același timp,
MobiasSMS permite clienților să efectueze o serie
de operațiuni de plată, inclusiv transferuri între
conturile proprii, transferuri către beneficiarii altor
bănci și plata facturilor la utilități. Clienții beneficiază de disponibilitate 24/7, control la distanță
asupra conturilor lor și rapoartelor de tranzacții
executate cu confortul și securitatea de acces la
distanță.
Economii
In primul trimestru turbulent, cu piețele financiare în
criză din cauza devalorizării spontane a MDL și o
criză de lichiditate în desfășurare, Mobiasbancă a
lansat depozitele la termen Golden Etalon și
Platinum Etalon. Aceste depozite cu rata dobânzii
competitivă flotantă și fixă urmăresc să stimuleze
economisirea în monedă națională. Rata dobânzii
oferă deponenților o măsură de protecție
suplimentară de la devalorizarea monedei. Clienții
au răspuns cu subscrieri masive la aceste noi
produse. Până la sfârșitul anului, Mobiasbancă a
reușit să strângă 1 miliard de lei depozite noi la
termen.

Astfel de evenimente locale contribuie puternic la
fidelizarea în rândul clienților și, în același timp,
oferă o oportunitate de a atrage noi clienți la bancă.
În mod similar, banca a participat la expoziția

19

2015 RAPORT ANUAL

Mai târziu, în același an, Mobiasbancă a lansat un
nou produs de economisire numit Mobiruza.

Activitate comercială

Creditele ipotecare au prezentat o rată a dobânzii
competitivă, cu termen de până la 20 de ani, plus
acoperirea cheltuielilor administrative legate de
gajul imobiliar. Campania a fost susținută de o
loterie.
Portofoliul Mobiasbancă de credite a crescut cu
16% pentru neasigurate și 10% pentru ipotecare,
determinând o creștere a cotei de piață. Potrivit
datelor disponibile pe piață, Mobiasbancă se
situează pe locul 3 și 2, respectiv în sectorul
bancar, în funcție de mărimea portofoliilor neasigurate și ipotecare.
Transferuri bănești

Acesta este conceput pentru părinții, care doresc să
ofere un viitor copilului lor prin economii regulate. În
afară de dobânda extrem de competitivă, acest
produs de economisire are o jucărie cadou pentru
copil și asigurare facultativă pentru părinți, pentru a
asigura planul de economisire în viitorul copiilor.

Pentru a asigura o mai mare comoditate clienților
care beneficiază de remitențe din străinătate,
Mobiasbancă a lansat serviciul de transferuri de
bani în cont - care să permită bene-ficiarilor
transferurilor de bani să primească remitențele
direct în conturile bancare ale acestora.

Într-un moment de interes public sporit privind
stabilitatea și soliditatea sistemului financiar al țării,
capacitatea Mobiasbancă de a atrage noi
depozite în volume extraordinare subliniază
încrederea generală în modelul său unic de afaceri
bazat pe spirit de echipă, profesionalism și
transparență, susținut de situația financiară a
Groupe Société Générale.

În luna august 2015 Mobiasbancă a devenit Agent
Direct al Western Union, consolidându-și independența în activitățile de transferuri.

Credite

Oferte sociale
Mobiasbancă a lansat pachete speciale Merci și
Merci Senior care cuprinde un set de produse și
servicii bancare pentru beneficiarii de alocații de
maternitate, beneficiarii de prestații sociale de stat
și a pensiilor. Aceste pachete au fost concepute
pentru a satisface nevoile clienților la preț redus,
cu posibilitatea de a gestiona fondurile proprii de
la distanță prin intermediul MobiasSMS și de a
efec-tua retrageri gratuit prin bancomate.
Carduri
Mobiasbancă a introdus carduri cu design
personalizat
Chérie Chérie,
plus
beneficii
suplimentare ale serviciului GARANTCARD,
inclusiv rambursarea cheltuielilor neprevăzute în
timpul călătoriilor în străinătate.

În 2015 Mobiasbancă a organizat patru campanii
de promovare pentru creditele neasigurate. Clienții
au beneficiat de reduceri speciale în campanie.
Mai târziu, în decursul anului, Mobiasbancă a
lansat o campanie unică la creditul ipotecar numit
„Încă visezi la propria casă? Trăiește în ea chiar
acum!"

PERSOANE JURIDICE
Pe piața persoanelor juridice, Mobiasbancă
a lansat următoarele produse și campanii de susținere:
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MobiasSMS
Noul produs e-banking destinat să permită clienților
să exercite un control la distanță asupra
operațiunilor efectuate în conturile lor. Acest
serviciu permite reprezentanților companiei să fie în
permanență la curent cu privire la modificările
privind soldurile conturilor companiilor lor, pentru a
procesa tranzacții inițiate, pentru a primi
mini-declarații, ratele de schimb zilnice, ratele
dobânzii valabile pentru împrumuturi, notificări
cu privire la card și expirarea depozitului la termen,
ofertele bancare curente afișate direct pe
telefoanele mobile printr-un simplu SMS.
Promovarea serviciilor bancare pentru agrobusiness
La târgul MoldAgrotech din martie 2015,
Mobiasbancă a prezentat oferta pentru companiile
agricole și antreprenori. Singura bancă din Moldova
care beneficiază de participarea la toate
programele financiare internaționale, Mobiasbancă
oferă finanțare în lei moldovenești și valută străină
din liniile de credit OFI la prețuri atractive pentru
agricultură (IDAS, RISP, CEP, etc.), cu un sprijin
suplimentar de grant.
Campania Aniversară
Cu prilejul celebrării a 25 de ani, Mobiasbancă a
creat o ofertă unică destinată persoanelor juridice.
Oferta Aniversară a inclus o gamă largă de reduceri
pentru produsele de împrumut și electronice bancare, inclusiv Client-Bancă, serviciul MobiasSMS,
Mastercard Business Card, proiecte salariale,
Contactell.
Campania specială pentru întreprinderile mici și
mijlocii
Mobiasbancă a desfășurat o campanie promoțională
specială dedicată susținerii întreprinderilor mici și
mijlocii, precum și nevoile personale, inclusiv
familiale ale antreprenorilor: „O afacere prosperă o familie fericită". Campania a prezentat o ofertă
specială cu reduceri la împrumuturi pentru afaceri
mici și mijlocii, credite pentru nevoi personale și a
produselor necreditare.
Departamentul Multi-Canal
În anticiparea nevoilor în creștere și așteptărilor
clienților, Mobiasbancă continuă să investească în

Activitate comercială

îmbunătățirea calității serviciilor și a accesibilității
echipei sale Call Center. În timp ce apelurile primite
au crescut, banca a reușit să reducă drastic
numărul de apeluri pierdute prin consolidarea
capacității și disponibilitatea consilierilor săi Call
Center.
18%

Rata apelurilor pierdute

8%
5%
2013

2014

2015

*în 2015 rata apelurilor răspunse a crescut cu 6%
Ca parte a strategiei băncii de a dezvolta canale
alternative de vânzări și suport și de a spori confortul
și comoditatea clientului, a fost extinsă gama de
produse disponibile pentru asistența la distanță,
direct de consilierii Call Center. Clienții
Mobiasbancă se pot abona acum la serviciile
bancare la distanță, cum ar fi Contactell (serviciu
de telefonie bancară), eMobias.md (internet
banking) și MobiasSMS (serviciu bancar de SMSuri) printr-un simplu apel la Call Center.
Private Banking
Filiala VIP a fost deschisă în 2013, este o filială specializată sub marca „Club Prestige" dedicată
clienților private banking, oferind produse și servicii
de calitate premium. Clienții beneficiază de o
abordare și servicii individuale de excepție, un nivel
ridicat de confort și confidențialitate absolută
într-un mediu izolat.
În 2015 Mobiasbancă și-a consolidat poziția în
private banking, prin creșterea numărului de clienți,
depozite și credite. Aceste rezultate sunt o mărturie
a încrederii clienților noștri în profesionalismul și
experiența Mobiasbancă.

Activitatea Corporate Banking
Segmentul Large Corporate și-a continuat dinamica
ascendentă, derulând o activitate performantă în
toate domeniile sale de business. Consolidarea și
dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu cele mai mari
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companii din economia națională, colaborarea cu
întreprinderi de succes și facilitarea dezvoltării
afacerilor internaționale au reprezentat și în anul
2015 direcțiile noastre prioritare de activitate.
Într-un mediu economic complex și foarte volatil, pe
fundalul turbulențelor macroeconomice, clienții
noștri s-au convins o dată în plus de avantajele
cooperării cu Mobiasbancă. Principiile pe care se
fundamentează dezvoltarea durabilă a acestui
domeniu de business al băncii se referă la stabilirea
unor relaţii de parteneriat cu clienții noștri,
pro-activitatea în susţinerea afacerilor clienţilor
băncii, precum și promovarea cooperării în avantajul ambelor părți.

comerțului. Bugetul planificat a fost realizat cu
succes, fiind menținută o cotă de piață de excepție,
înregistrând o creștere a numărului de garanții
internaționale avizate (+25% in 2015 vs. 2014) și a
acreditivelor de import emise (+10% în 2015 vs.
2014).

Portofoliul de clienţi din segmentul Large Corporate
s-a extins cu peste 10% în anul 2015. Banca a
continuat finanţarea proiectelor de business,
contribuind atât la creșterea afacerilor clienţilor, cât
și la eficientizarea acestora. Portofoliul de credite a
înregistrat o evoluție dinamică, majorându-se cu 15
la sută față de anul precedent, în condiţiile menținerii
unui nivel înalt al calităţii plasamentelor băncii, ceea
ce confirmă prudența și corectitudinea manifestată
în activitatea de creditare. Banca a implementat mai
multe proiecte de importanţă majoră în multiple
sectoare-cheie
ale
economiei
naționale:
telecomunicaţii, transport, comerţul retail și
dezvoltarea infrastructurii, industria agroalimentară.

Leasing

Suportul din partea Grupului Société Générale a
facilitat accesul clienţilor noști la tehnologii moderne
de finanţare și gestiune a operațiunilor curente de
cash-management. Grație unei echipe formate din
profesioniști în domeniul relaţiilor cu clienţii,
structurării tranzacțiilor de finanțare și deservirii
bancare operaționale, Mobiasbancă și-a menținut
poziția de bancă de referință pentru segmentul
corporate și companiile multinaționale prezente în
Moldova.

Activitatea Departamentului
Finanțare Specializată și Trezorerie
Trade Finance

Pe parcursul anului Mobiasbancă a promovat activ
produsele de finanțare a comerțului și a susținut
clienții care activeză în diverse sectoare ale
economiei, atât corporativi cât și retail, rămânând un
partener de referință cheie pentru companiile
naționale și multinațonale, precum și pentru băncile
străine.

Mobiasbancă a continuat dezvoltarea produsului
MobiasLeasing în 2015, în special prin rețeaua de
filiale a băncii. Puncte forte înregistrate: o ofertă
financiară bună și rate scăzute ale dobânzii în comparație cu alți competitori, comisioane mici și grafice
de rambursare flexibile, rețea extinsă de filiale
(important pentru clienții regionali).
De asemenea, Mobiasbancă a fost selectată ca
bancă partener a proiectului Bancii Europeane de
Investiții „Filiera de Vin" („Filiere du Vin") în ceea ce
privește componenta de leasing și au fost inițiate
câteva proiecte de colaborare cu furnizorii locali și
internaționali importanți.

Colaborarea
cu
Internaționale

Instituțiile

Financiare

Pe parcursul anului 2015 Mobiasbancă a consolidat
relațiile cu Instituţiile Financiare Internaționale (IFI).
Colaborarea fructuoasă a continuat cu Banca
Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
și un nou acord de împrumut a fost semnat în
valoare de 5,5 mil. EUR în cadrul programului
MoSEFF (suma suplimentară la cele 10,0 mil. EUR
contractate anterior și cu succes valorificate). De
asemenea, 2 acorduri de recreditare au fost semnate cu Directoratul Liniei de Credit (DLC), instituție
responsabilă de gestionarea fondurilor donatorilor
externi.

2015 a fost un an important pentru activitatea de
Trade Finance, în special privind optimizarea
structurii și promovarea produselor de finanțare a
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financiară din programele europene la cele mai
atractive condiții, care au fost completate (după
caz) cu consultanță tehnică gratuită, component de
grant, facilități fiscale etc.

Tranzacții FOREX
Pe piața valutară a Republicii Moldova pe parcursul
anului 2015 a existat o instabilitate majoră
manifestată prin fluctuații accentuate ale leului
moldovenesc și o puternică tendință de depreciere
(MDL s-a depreciat față de dolarul SUA cu 26%).
Aceasta a avut un impact direct asupra volumului
operațiunilor valutare în Mobiasbancă - o scădere
considerabilă (30%) în 2015 comparativ cu 2014.
Numărul tranzacțiilor valutare a crescut cu 19%.
Piața interbancară a scăzut în mod semnificativ cu 50% din cauza lichidității scăzute.

Fructificarea parteneriatului durabil cu IFI, a permis
băncii să ocupe poziția de lider în domeniul creditării
investițiilor energo-eficiente prin facilitățile MoSEFF
și MoREEFF, programe cu component de grant
implementate cu suportul BERD și Uniunea
Europeană, destinate companiilor locale și
respectiv, gospodăriilor individuale. De asemenea,
Mobiasbancă s-a clasat pe pozițiile de top în
programul de susținere și finanțare a exportatorilor
prin intermediul proiectului PAC II (implementat de
Banca Mondială și DLC), precum și în cadrul
programul de susținere a agricultorilor și Tinerilor
Antreprenori (FIDA VI facilitate cu component de
grant). De asemenea, Mobiasbancă are încheiate
contracte de colaborare cu Banca Europeană de
Investiții (BEI) și, grație acestui fapt, banca oferă
companiilor locale susținere financiară și credite pe
un termen maximal de până la 10 ani. Adițional,
banca este participantă la facilitatea „Filiera Vinului”
(program pentru restructurarea si modernizarea
sectorului vitivinicol), precum și a obținut statut de
bancă participantă la programul „Livada Moldovei”.
Cel din urmă reprezintă suportul financiar acordat de
catre BEI Republicii Moldova iar lansarea acestuia
este planificată pentru anul 2016. În 2015
colaborarea cu DLC a fost marcată prin utilizarea
activă a programelor RISP/FIDA prin care mai multe
companii locale cu profil de activitate agro-industrial,
prestări de servicii etc. au beneficiat de suportul
financiar la cele mai atractive condiții.

În anul 2015 investițiile băncii în VMS în comparație
cu anul 2014 s-au majorat cu 60%, iar în CBN –
s-au micșorat cu 59%. Ca rezultat al gestionării
activelor lichide disponibile în cadrul operațiunilor
menționate, a fost obţinut un venit în valoare ce a
depășit nivelul anului trecut de 2,2 ori. Volumul
mediu al portofoliului VMS menținut pentru clienții
băncii s-a majorat cu 63% comparativ cu anul
2014.

Grație efortului depus de echipa băncii pentru
fortificarea relațiilor durabile cu IFI, Mobiasbancă a
devenit leader pe piața bancară în ceea ce privește
accesul la facilitățile de finanțate implementate de
IFI iar banca și-a extins posibilitățile sale de
creditare. Astfel, clienții băncii au accesat susținere

Departamentul Tranzacții Bancare Globale a
efectuat diverse operaţiuni în cadrul activităţii de
plasare/atragere a mijloacelor bănești în scopul
gestionării eficiente a lichidităţii băncii în monedă
naţională și străină. Volumul anual de depozite
overnight, plasate la BNM, a depășit nivelul anului

În același timp, această volatilitate a generat o
creștere a marjelor de tranzacționare, care împreună cu o poziționare corectă pe piață, a generat o
creștere a veniturilor din operațiuni FOREX cu
154% față de 2014.

Piața monetară
Mobiasbancă a fost și rămâne un participant activ
pe piaţa valorilor mobiliare din Moldova. Banca
investește propriile resurse în valorile mobiliare de
stat (VMS), Certificatele Băncii Naţionale (CBN) și
oferă servicii de intermediere pentru clienţii săi,
care pot obţine o gamă largă de produse investiţionale.
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Activitate comercială

2014 de 2,6 ori. Rulajul de operaţiuni monetare cu
valută străină (în special în dolari SUA) în comparație
cu anul 2014 a crescut semnificativ – de 14,5 ori mai
mult decât în anul 2014 (în cadrul operaţiunilor cu
băncile din Grupul Société Générale).

Bănci corespondente
Mobiasbancă este în continuă dezvoltare și
optimizare a rețelei sale de bănci corespondente în
conformitate cu politica Grupului Société Générale.
Pentru fiecare bancă corespondentă existentă sau
potențială se efectuează o evaluare complexă, care
se bazează pe un șir de criterii de analiză a riscurilor
aplicate de Grupul Société Générale, inclusiv din
punct de vedere al mecanismelor și procedurilor
aplicate în domeniul spălării banilor și finanțării
terorismului, în conformitate cu cerințele naționale
și internaționale. Această evaluare este o condiție
esențială și de maximă importanță, preventiv
stabilirii unei relații de corespondență.
În prezent, Mobiasbancă procesează plățile
transfrontaliere prin intermediul conturilor sale
deschise în 12 bănci corespondente.
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RESURSE UMANE
În 2015 Departamentul Resurse Umane a continuat
să dezvolte și să implementeze proiecte, scopul
cărora a fost dezvoltarea Rețelei Comerciale prin
recrutarea de personal, gestiunea carierei și în special prin instruiri care au drept scop creșterea
eficienței comerciale și personale ale angajaților. În
acest context obiectivul a fost de a îmbunătăți și
de a dezvolta abilitățile comerciale ale angajaților,
precum și competențele manageriale.
Prin intermediul unui proces de recrutare bine
definit, bazat pe concurență, interviu și perioada de
probă, tindem să formăm o echipă de specialiști de
înaltă calificare, cu potențial de creatiție și spirit de
lider, asigurând o compatibilitate sporită atât la nivel
personal cât și interpersonal pe termen lung.
Pe parcursul ultimului an am continuat întâlnirile de
carieră cu angajații, pentru a evalua potențialul
fiecăruia și de a ne asigura că fiecare din ei
activează în poziția potrivită, în concordanţă cu
abilitățile și experiența sa. În 2015 - 141 de
angajați au beneficiat de modificarea poziției, ca
rezultat al politicii noastre de mobilitate internă.
Modificările în funcțiile angajaţilor au fost susţinute
de programe adaptate de instruire, în care au fost
aplicate diverse metode de învățare. Anul trecut,
peste 171 de persoane au fost integraţi în bancă,
numărul total de angajați constituind 729.

Resurse umane

Am organizat și susținut o serie de instruiri pentru
personalul din domeniul vânzărilor Retail și Non
Retail, bazate pe necesităţile comerciale în jurul:
Dezvoltării abilităților de negociere și identificare a
necesităţilor clienţilor
Creșterii eficienței vânzărilor încrucișate
Creșterii calităţii deservirii clienților
Sporirii eficienței analizei de credit
Creșterii calității portofoliului
În același timp, o parte esențială a abordării noastre
a fost focusarea pe formarea angajaţilor din poziţii
manageriale, în special a irectorilor de Filiale care
sunt în interacţiune permanentă și directă cu clienţii,
prin programul de instruire „Management de
Proximitate” - pentru dezvoltarea abilităților de comunicare Interpersonală și Gestiune a Echipei, și
dezvoltarea abilității de coaching.
Pe parcursul anului 2015, toți angajații au beneficiat
de o serie de instruiri obligatorii la distanţă în
domeniul conștientizării riscurilor, în scopul consolidării culturii interne a riscului în rândul angajaților
din reţea, cât și a celor din departamente.
7% Cultura managementului
13% Lecții de engleză
12% Altele

Printre principalele proiecte se numără: relocarea
Centrului de Instruire și deschiderea Filialei Școală,
care ne-a dat posibilitatea să creștem capacitatea
noastră de formare și să schimbăm modul de
selecţie pentru pozițiile de nivel de intrare în Front
Office, printr-un program de integrare de 15 zile.
Numărul total de ore de formare în 2015 (24 300 de
ore) a crescut în mod semnificativ în comparație cu
2014 (14 440 de ore), precum și numărul mediu de
ore de formare per angajat fiind de 33,2 ore în
2015, comparativ cu 19,6 în 2014.
Pe parcursul anului trecut, numeroase activități de
instruire s-au bazat pe Noul Model de Conducere,
cu accent pe comportamentele construite în jurul
celor 4 valori ale Grupului și impactul pe care îl au
anga-jaţii băncii asupra clienților.

6% Integrare / starting

5% Consolidarea

culturii de risc

57% Creșterea eficienței comerciale

Cursuri abilități
interpersonale
13%

Cursuri abilități
tehnice
87%
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Resurse umane

Anul trecut am continuat practica implementării
proiectelor sociale, care a avut drept scop
îmbunătățirea condițiilor de muncă și sporirea grijii
faţă de sănătatea angajaților. Am renovat cantina
internă și am oferit tuturor angajaţilor posibilitatea
de a parcurge o investigație medicală completă a
ochilor.

Proiecte majore 2016

În cadrul Mobiasbancă facem investiții semnificative
pentru a ne asigura că personalul dobândește
abilitățile necesare pentru a atinge un nivel constant
ridicat de performanță, menținând în același timp
sentimentul puternic de identificare c u strategia
noastră și cultura corporativă. Angajații Mobiasbancă se bucură de o oportunitate unică de a lucra
într-un mediu deschis, prietenos și dinamic, ceea ce
a fost confirmat prin prisma unui studiu organizat de
AXA Management Consulting în 2015, în urma
căruia Mobiasbancă s-a clasat în Top 10 cei mai
buni anga-jatori din ţară pentru care să lucrezi.
Scopul studiului a fost de a contura o platformă
credibilă și obiectivă a celor mai eficiente politici de
personal, aplicate de către cei mai buni angajatori
din Republica Moldova.

• Dezvoltarea
Managerilor:
Implementarea
programelor manageriale dedicate managerilor
existenți (Academia de Management) și viitorilor
manageri (Grow Academy).

• Inițierea Engaged Community - obiectivul principal al comunității va fi promovarea misiunii, valorilor
și strategiei băncii prin intermediul membrilor săi,
prin partajarea celor mai bune practici la nivelul
băncii și a Grupului Société Générale.

Asigurarea angajaţilor
BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale”
S.A. este una dintre puţinele companii din Republica Moldova care continuă să susţină programul
pentru angajați de asigurare de accidente.
Acompanierea lorţilor în fiecare moment al vieţii lor
profesionale este o preocupare permanentă a
Groupe Société Générale. Fie că este vorba
despre organizarea timpului de lucru sau igiena și
securitatea muncii, banca își propune în
continuare dezvoltarea unor proiecte de protecţie
socială, care fac parte din strategia pe termen lung
a băncii.

Investigații medicale
Mobiasbancă a continuat implementarea beneficiilor sociale printr-un nou proiect: angajații băncii au
avut posibilitatea de a efectua investigații medicale
în cadrul Centrului Oftalmologic „Microchirurgia
Ochiului”, costul cărora au fost acoperite integral
de bancă.
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MANAGEMENTUL RISCULUI
ȘI CONTROL PERMANENT
Riscul managerial
În cadrul băncii activează Departamentul Risc
Management, subordonat direct Consiliului băncii,
care este responsabil de:
Elaborarea și validarea tehnicilor utilizate pentru
analiza, evaluarea, aprobarea și monitorizarea
riscurilor aferente activității băncii
Definirea și realizarea măsurilor de prevenire sau
atenuare a riscurilor
Oferirea unei evaluări independente a riscurilor
de credit aferente tranzacțiilor propuse de către
echipa comercială și monitorizarea periodică a
acestora
Evaluarea activelor (pentru acceptarea în calitate
de gaj)
Recuperarea creditelor neperformante

Managementul riscului și Control permanent

Îmbunătățirea instrumentelor și metodelor
pentru monitorizarea riscului de credit
Actualizarea metodelor de recunoaștere a
pierderilor viitoare

Control Permanent
În scopul protejării activelor acționarilor și clienților,
precum și creșterii eficienței operațiunilor,
managementul este axat pe supravegherea și
responsabilitatea activităților bancare adecvate,
prin dezvoltarea unei solide culturi a riscurilor în
cadrul băncii.
Controlul permanent este realizat periodic de toate
subdiviziunile băncii și asigură corespunderea
produselor și serviciilor oferite gestiunii prudențiale a
riscului. Elementele controlului permanent sunt, pe de
o parte, gestiunea riscurilor de credit, de piaţă, a ratei
dobânzii și de lichiditate, a celui operaţional și de
neconformitate, iar pe de altă parte, supravegherea
permanentă, care este realizată de tot personalul
băncii la toate nivelele.

Conformitatea cu principiile Grupului Société
Générale și cerințele locale legale și regulatorii

Supravegherea Permanentă constituie fundamentul sistemului de control intern și reprezintă
ansamblul normelor și dispoziţiilor puse în aplicare
permanent, în vederea asigurării legalităţii,
securităţii și validităţii operaţiunilor realizate în
cadrul băncii.

Responsabilitatea de a proteja interesele
clienților și investițiile acționarilor

Supravegherea Permanentă are următoarele componente:

Dezvoltarea relațiilor de afaceri respectând
regulile de prudență, transparență, calitate a
riscului și diversificare

• Securitatea Zilnică

Îmbunătățirea și actualizarea permanentă a
diverselor măsuri de control al riscurilor

Conformitatea și Prevenirea Spălării Banilor

Mobiasbancă aplică următoarele principii în procesul
de gestiune a riscurilor:

• Supravegherea Formalizată

Lansarea unei aplicații dedicate pentru analiza
solicitărilor de credit din segmentul Micului
Business (PRO&VSB)

Fiind parte a unei companii mari și remarcabile
precum Société Générale, Mobiasbancă are
misiunea de a construi cu clienţii săi relații de lungă
durată, bazate pe încredere. În acest scop, dar și din
perspectiva de a asigura o dezvoltare durabilă,
banca își întemeiază dezvoltarea pe un patrimoniu
comun de valori, care se bazează pe principiile de
etică și deontologie ale angajaților săi, pe menținerea
și promovarea unei culturi solide de Conformitate.

Actualizarea aplicației de scorare pentru analiza
solicitărilor de credit din segmentul persoanelor
fizice (credite de consum și credite ipotecare)

Astfel, atât Consiliul Băncii și Comitetul d Direcție,
cât și fiecare salariat și-au asumat angajamentul
colectiv și individual de a-și

Printre cele mai importante realizări în anul 2015,
menite pentru controlul și menținerea riscului de
credit in limite acceptabile de bancă, este necesar
de a menționa:
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Managementul riscului și Control permanent

desfășura activitatea cu integritate, în conformitate
cu toate legile și reglementările în vigoare, precum
și în conformitate cu Codul de Conduită al băncii.
Ca
parte
indispensabilă
a
Conformității,
Mobiasbancă a continuat menținerea unui accent
puternic pe controlul riscului de nerespectare a
normelor cu privire la prevenirea spălării banilor
(PSB) și combaterea finanțării terorismului (CFT). În
acest scop, în 2015 Mobiasbancă a întreprins un șir
de măsuri în vederea ajustării politicilor și
procedurilor sale interne la reglementările naționale
și standardele internaționale în domeniul PSB/CFT.
Prevederile acestora, inclusiv dispozițiile referitoare
la identificarea clientului, abordarea bazată pe risc,
păstrarea evidențelor, instruirea personalului sunt în
concordanță cu Recomandările PSB/CFT propuse
de către Grupul de Acțiune Financiară (GAFI) și
incorporează standarde globale pentru a asigura un
nivel suficient de protecție în acest domeniu la nivel
de fiecare filială, agenție și Oficiul Central al băncii.

conformeze activitatea sa cerințelor legislației
FATCA, prin consolidarea cadrului normativ intern
și implementarea unor dispozitive adecvate de
evidență și raportare FATCA.
De menționat că banca a fost înregistrată pe portalul
IRS (autoritate de impozitare (taxare) din SUA) ca
Instituție Financiară Participantă Străină, primind un
cod de identificare FATCA (cod GIIN) nr. QQA6ZW.00136.ME.498.

De asemenea, în scopul consolidării sistemului de
control intern pe această dimensiune, în 2015 au
fost:
Modernizate dispozitivele de control existente,
direcționate spre monitorizarea automatizată a
tranzacțiilor și clienților
Efectuată evaluarea globală a riscurilor PSB/
CBT la nivel de bancă și propuse măsuri de
diminuare a riscurilor majore identificate
Aplicată o abordare mai critică la inițierea
relațiilor de afaceri și revizuirea stocului clienților
existenți
Îmbunătățit cadrul legal, care vizează prevenirea
tranzacțiilor cu contrapartidele sub embargouri
și sancțiuni
Organizate verificări de conformitate în filiale
Oferită consultanță
personalului

și

formare

continuă

a

Activitatea și programul PSB/CFT sunt revizuite în
mod continuu și evaluate în cadrul auditului intern
și extern, precum și de comisiile de specialitate
interne ale băncii.
De asemenea, ca parte a Conformității, e necesar
de menționat că în 2015 banca a continuat să-și
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RESPONSABILITATEA
SOCIALĂ CORPORATIVĂ
Responsabilitatea socială corporativă (RSC)
reprezintă angajamentul băncii noastre pentru dezvoltarea durabilă a comunității, prin deciziile pe
care le luăm reieșind din obiectivele noastre economice și sociale, prin asumarea responsabilității
față de impactul activității companiei noastre în
raport cu părțile interesate, interne și externe.
Odată cu aderarea la Grup, RSC a fost tratată ca o
parte integrantă a strategiei noastre, iar filozofia
băncii a fost aceea de a sprijini comunitatea în care
activează. Ne referim aici la sprijinirea artei și dezvoltarea sportului, susținerea unor grupuri de
persoane defavorizate, până la proiecte de
dezvol-tare durabilă și protecție a mediului
înconjurător, prin programe interne de reciclare și
economisire a resurselor, acțiuni de colectare și
gestiune a deșeurilor.
În acest sens, am definit foarte clar direcțiile principale de responsabilitate socială corporativă în care
ne implicăm, în funcție de audiența căreia ne
adresăm: sport, cultură, protecția mediului, educație, societate, clienți și angajați.
Proiectele sociale susținute de bancă inspiră tot
mai multă credibilitate și generează un nivel înalt de
implicare a angajaților și acționarilor, clienților și
partenerilor noștri, care împărtășesc aceleași valori
cu organizația noastră - spirit de echipă, inovaţii,
responsabilitate, angajament.

Responsabilitatea socială corporativă

Proiectul „150 de moldoveni. Descoperim Moldova” a întrunit la un loc - pe un CD și într-o aplicație
web, oameni frumoși prin talentul și munca lor,
moldoveni celebri datorită succesului recunoscut
în țară și peste hotare. Scopul proiectului a fost de
a descoperi și promova oameni talentați, dar care
nu sunt bine cunoscuți de publicul larg. Dorim să
arătăm lumii întregi că ţara noastră are cu cine se
mândri, oameni care sunt adevărate modele de
urmat în viaţă și ar putea inspira pe oricine la
succes.

Expoziția de artă contemporană „Renașterea"

Mobiasbancă a oferit o ocazie inedită clienților și
angajaților săi să contempleze arta pictorilor
autohtoni, într-un loc neobișnuit, prin expunerea
operelor de artă contemporană în oficiul central și
unele unități ale băncii.

Festivalul cântecului francez

Susţinem Arta
Descoperă 150 de povești de succes ale unor
moldoveni anonimi
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Ajuns la ediția a cincea, festivalul în aer liber al cântecului francez își propune să promoveze cultura
franceză pe de o parte, și totodată, să contribuie la
dezvoltarea comunității din Horodiște. Evenimentul
este organizat de asociația obștească Vent d'Est,
cu sprijinul comunității franceze din Moldova și
face parte din proiectul de dezvoltare rurală în satul
Horodiște, raionul Rezina.

Responsabilitatea socială corporativă

Mobiasbancă promovează tinerii maeștri
giuvaieri

Premiera internațională a filmului PLANETARY
cu Mobiasbancă
Banca a oferit tuturor doritorilor posibilitatea să
facă o călătorie cinematografică de anvergură
mondială, cu imagini unice ale Căii Lactee, efectuate în timpul misiunilor NASA Apollo, sau a panoramelor mănăstirilor budiste din Himalaya, în care
sunt explorate originile noastre cosmice și viitorul
nostru ca specie.
Filmul captivează publicul prin istoriile inedite ale
astronauților despre ce înseamnă să vezi Pământul
din spațiu, care pune într-o lumină nouă viziunea
noastră asupra percepției lumii, ceea ce afectează
profund viața de pe planeta noastră.

În cadrul evenimentului aniversar de 25 de ani,
invitații au avut posibilitatea să admire o colecție de
bijuterii de argint create de absolvenții Colegiului
„Mondostud-Art" din Chișinău. De asemenea, BC
„Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A. a
oferit instituției de învățământ 10 standuri
expoziționale pentru participarea la expoziții naționale și internaționale.

Filmul PLANETARY a fost proiectat în Centrul
Cultural Gaudeamus, în data de 22 aprilie 2015.

Susţinem Educația

Mobiasbancă a contribuit la organizarea unui
master-class floristic pentru absolvente

Mobiasbancă susține educația financiară a
copiilor și tinerilor în Moldova
Sub egida Săptămânii Internaționale a Educației
Financiare, Mobiasbancă a organizat două sesiuni
informative de instruire financiară dedicată
studenților Academiei de Studii Economice din
Moldova, în noul Centru de Instruire al Mobiasbancă, cu participarea a circa 30 de studenți în
anul de absolvire.

Copiii defavorizați, cu posibilități modeste de dezvoltare, merită o șansă în plus pentru a-și construi
un viitor. Mobiasbancă a acordat suportul necesar
pentru organizarea unui master–class floristic
pentru absolventele Gimnaziului Internat nr.3 din
Chișinău, cu scopul de a facilita alegerea unei
profesii pe viitor.

În această direcție, Mobiasbancă a susținut mai
multe acțiuni:
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A participat la evenimentul „Studentul Secolului
XXI”, organizat de către AIESEC Chișinău –
Liderul Global în Dezvoltarea Tinerilor Lideri
A acordat suport pentru organizarea Sesiunii
Științifice de Lecturi Economice „Modelul
asigurărilor sociale de stat din Republica Moldova:
provocări și viziuni de reformare” și Conferinței
Științifice „Smposia Studentium” – 2015

Responsabilitatea socială corporativă

valorilor comune împărtășite de Groupe Société
Générale și care sunt la fel de reprezentative
pentru rugby: spirit de echipă, respectul faţă de
adversar și performanţă.

Mobiasbancă a susținut evenimentul anului
2015 - Cupa Mondială la Rugby 2015

A continuat proiectul educaţional, în colaborare cu
Academia de Studii Economice din Moldova, prin
intermediul căruia circa 40 de studenți ai facultății
„Finanțe și bănci” au beneficiat de o serie de
seminare cu genericul „Operațiuni Bancare,
aspecte practice”
Mobiasbancă a susținut, în calitate de partener,
desfășurarea concursului „Idei de afaceri” ale
studenților ASEM (Academia de Studii Economice
din Moldova), ediția 2015. Pe durata acestuia
participanții au beneficiat de instruire și
consultanță din partea omenilor de afaceri și
experți în domeniul business-ului, menite să ajute
studenții la scrierea planurilor de afaceri în baza
ideilor cu care s-au înscris la concurs

Susținem Mediul
Mobiasbancă susține demersurile pentru
eficiența energetică
Săptămâna Europeană a Energiei Durabile
(EUSEW), organizată al doilea an consecutiv de
către Delegația Uniunii Europene în Republica
Moldova, a reprezentat o oportunitate pentru
Mobiasbancă de a fi partener al evenimentului și de
a prezenta proiectele de finanțare pentru o mai
mare eficiență energetică a sectorului privat și cel
rezidențial din Moldova, împreună cu Linia de
Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova
(MoSEFF) și Facilitatea de Finanțare a Eficienței
Energetice în Sectorul Rezidențial din Moldova
(MoREEFF).

Susţinem Sportul
Din anul 2008 Mobiasbancă este partenerul oficial
al Federaţiei de Rugby din Moldova, iar în 2015 a
continuat să contribuie la dezvoltarea acestui sport
în țara noastră. Această continuitate se datorează

Mobiasbancă a fost alături de cel mai important
eveniment rugbist al anului - Cupa Mondială la
Rugby 2015 și de toți iubitorii acestui sport prin mai
multe activități.
În data de 18 septembrie, pe stadionul din Anenii
Noi s-a desfășurat un turneu Internațional de Rugby
consacrat deschiderii Cupei Mondiale 2015 din
Marea Britanie. Turneul a fost organizat de Federația
de Rugby din Moldova, cu suportul Mobiasbancă.
De asemenea, o delegație formată din clienți ai
Mobiasbancă a însoțit Echipa Națională de Rugby la
Londra, la Cupa Mondială la Rugby.

Turneu de rugby pentru copii susţinut de
Mobiasbancă

Mobiasbancă a organizat împreună cu Federația
de Rugby din Moldova, turneul republican de
Rugby dedicat Zilei Internaționale a Copilului
„Speranţa Rugby Cup - Mobiasbancă”, ediţia
2015.
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La campionat au participat 38 echipe de copii, fete
și băieți, cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, din
mai multe localităţi ale țării, inclusiv Chișinău,
Călărași, Tiraspol, Soroca, Edineț, Briceni.

Responsabilitatea socială corporativă

asociaţiei și daruri pentru discipolii școlii și atleții
premianți ai competiţiilor internaționale.

Mobiasbancă a premiat cei mai buni rugbyști
ai anului 2015
În cadrul unei gale festive, organizată tradițional la
sfârșit de an, Federația Națională de Rugby a
premiat cei mai buni sportivi, antrenori, arbitri,
precum și manageri de școli sportive. La eveniment
au participat numeroase personalități din lumea
sportului, partenerii Federației și reprezentanți ai
autorităților publice centrale.

Mobiasbancă susține acțiunile de caritate ale
fundaţiei HOSPICE Angelus

Rugby-ul moldovenesc a excelat cu performanțe
deosebite în ultimii ani, selecţionata naţională de
rugby fiind declarată „Echipa anului 2015” de către
Ministerul Tineretului și Sportului pentru performanțele înregistrate la competițiile europene și este
clasată în Top 30 echipe de rugby din Europa.

Mobiasbancă a susținut activitatea fundației caritabile HOSPICE Angelus pentru asigurarea continuităţii serviciilor de îngrijire paliativă a copiilor și
adulţilor din Republica Moldova ce suferă de boli
incurabile. Banca a fost partenerul Turneului de
Fotbal - HOSPICE Angelus 2015, participând cu 2
echipe de fotbal formate din 20 de angajați ai
băncii.

Mobiasbancă – prietenul Asociației Special
Olympics
Mobiasbancă este partenerul Special Olympics
Moldova din anul 2010, sprijină persoanele cu nevoi
speciale intelectuale la competițiile sportive din țară
și de peste hotare. Mobiasbancă susține integrarea
acestor persoane în societate, promovează toleranța
și deschiderea societății pentru a oferi șanse egale
fiecărui cetățean al țării noastre. În anul 2015 a
susținut participarea Selecţionatei Moldovei la
Jocurile Mondiale de Vară, Special Olympics,
desfășurată în Los Angeles, California. De
asemenea, cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate, Mobiasbancă a oferit un suport material

De asemenea, Mobiasbancă a participat cu 8
echipe la Turneul de Tenis de Masă HOSPICE
Angelus.

Angajații Mobiasbancă aleg sportul și un mod
de viață sănătos
Angajații Mobiasbancă au participat la Maratonul
Internațional Chișinău 2015, în cele trei probe la
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distanţe de 3 km, 10 km și 21 km. Colegii noștri au
alergat pentru un mod sănătos de viaţă și pentru a
petrece frumos și util timpul liber. La Maratonul
Internaţional Chișinău au participat peste 10 mii
de atleţi profesioniști și amatori din Moldova, dar
și din alte ţări.

Moldova. Banca a fost în centrul evenimen-tului și
a propus spre vânzare: dulciuri, ornamente de
brad, globuri, brăduți și felicitări confecționate
manual de colegele noastre în cadrul Atelierului de
Creație.
Banii colectați din vanzări au fost donați Centrului
Phoenix din raionul Râșcani pentru copiii cu
dizabilități și Centrului de plasament temporar din
Strășeni.

Mobiasbancă oferă copiilor orbi șansa la o
educație de calitate

De asemenea, angajații băncii au participat la
Cursa internațională de alergări pe șosea „Tinerețe 2015”, care s-a desfășurat pe 7 noiembrie, în orașul Ungheni. Cursa de alergare s-a desfășurat pe 3 distanțe: 1 km, 6 km și 10 km,
numărând peste 400 de participanți (atleţi profesioniști și amatori) din Moldova și din alte țări, la 3
categorii de vârstă: juniori, generală și seniori.
Colegii noștri au concurat în două curse pe distanţe
de 6 și 10 kilometri.

Susținem Campaniile De Caritate
Angajaţii Mobiasbancă au participat
Iarmarocul Caritabil de Iarnă 2015

Mobiasbancă – Groupe Société Générale a oferit
suport financiar pentru editarea cărților în limbaj
brialle pentru copiii din „Școala-internat specială
pentru copii orbi și slab văzători” din municipiul
Bălţi. De asemenea, banca a donat diverse obiecte
de mobilier (dulapuri, scaune, comode) pentru
sălile de clasă și birouri din cadrul internatului.

Lumea copilăriei la Mobiasbancă
la

Mobiasbancă a participat pe 6 decembrie la cea
de-a 19-a ediție a Iarmarocului Caritabil de Crăciun,
organizat de Clubul Internațional al Femeilor din

Filiala nr. 43 „Calea Ieșilor” a organizat un eveniment dedicat copiilor și părinților acestora, cu
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului. Evenimentul
a adunat peste 100 de participanți de diferite vârste
în scuarul aferent filialei. Copiii s-au bucurat de
muzică și dans, clovni hazlii și multe dulciuri.
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EXCELENȚA CARE
NE UNEȘTE
Anul 2015 prezintă realizări importante pentru
bancă în domeniul Calității, marcând 3 ani de
certificare ISO 9001:2008 și începutul unor modificări cu impact major asupra creșterii satisfacției
clienților.
Mobiasbancă este prima bancă din Moldova care
deţine un certificat ISO în domeniul calității. În data
de 14 iunie 2013 Mobiasbancă a obținut certificatul
ISO 9001:2008 de conformitate a sistemului de
management al calităţii în corespundere cu
cerinţele standardului „Sisteme de management al
calităţii. Cerinţe”, cu audituri anuale de supraveghere, efectuate de către SGS Moldova.
Perimetrul de certificare ISO cuprinde următoarele
servicii financiare: transferuri internaţionale prin
ordine de plată, garanţii bancare, acreditive documentare, incaso documentare.

Excelența care ne unește

Obiectivele strategice și angajamentele în domeniul Calităţii se regăsesc în Declaraţia de Politică în
Domeniul Calităţii, care poate fi accesată pe site-ul
oficial al băncii - mobiasbanca.md, la secţiunea
CALITATE.
Satisfacția clienților este o prioritate pentru
Mobiasbancă, motiv pentru care unul dintre obiectivele principale ale băncii este îmbunătățirea
calității deservirii clienților.
Pe parcursul anului 2015 au fost aplicate diverse
instrumente și tehnici de evaluare a satisfacției
clienților, printre care:
Studii de mystery shopping în toate unitățile
comerciale ale băncii
Campanie de evaluare a satisfacției clienților cu
privire la produsele din perimetrul de certificare
ISO
Barometrul satisfacției clienților, plasat pe site-ul
oficial al băncii;
Opinii și sugestii primite prin serviciul Contactell
Analiza reclamațiilor adresate în numele băncii
Chestionar - Calitatea deservirii clienților, prin
intermediul cărora clienții pot evalua primirea în
filiale și pot veni cu propuneri, sugestii pentru
îmbunătățirea calității deservirii
Opinii plasate pe rețele sociale și site

E XCEL E N ȚA CA RE NE UNEȘTE
Sistemul de Management al Calității implementat
de Mobiasbancă și-a demonstrat eficacitatea și
funcționalitatea prin performanța proceselor sale,
definit de peste 75 de indicatori, care sunt
monitorizați trimestrial, ceea ce ne permite să
identificăm oportunități de îmbunătățire, să stabilim
acțiuni corective pentru tratarea eficientă a
neconformităților și prevenirea reapariției acestora.

Rezultatele studiilor de evaluare a satisfacției
clienților au fost analizate la toate nivelele de
management, reprezentând o sursă importantă de
identificare a oportunităților de îmbunătățire a
calității deservirii clienților. De remarcat este
creșterea continuă a nivelului de satisfacție a
clienților, fapt ce confirmă eficacitatea acțiunilor
întreprinse de bancă pentru îmbunătățirea calității
deservirii clienților, grija pentru clienți, abordare
personalizată,
menținerea
și
îmbunătățirea
Sistemului de Management al Calității.
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BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Situaţia Rezultatului Global pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Nota

2015

2014

532,825
(171,437)

362,143
(99,766)

361,388

262,377

138,967
(49,807)

115,161
(31,113)

89,160

84,048

154,755
993

60,983
149

606,296

407,557

(67,126)
(136,144)
(19,262)
(15,293)
(129,217)

(22,582)
(117,765)
(20,506)
(13,839)
(114,440)

239,254

118,425

(9,599)

(16,753)

229,655

101,672

22.98

10.17

(in mii lei moldoveneşti)
Venituri aferente dobânzilor
Cheltuieli aferente dobânzilor

3
3

Venitul net aferent dobânzilor
Venituri aferente taxelor şi comisioanelor
Cheltuieli aferente taxelor şi comisioanelor

4
4

Venitul net aferent taxelor şi comisioanelor
Venitul net din tranzacţionare
Alte venituri
Venitul bancar net

5

Cheltuieli din deprecierea activelor financiare
Cheltuieli cu personalul
Amortizarea mijloace fixe
Amortizarea activelor nemateriale

6
7
15
16

Alte cheltuieli

8

Venit net până la impozitare
Impozit pe profit

9

Venit net al perioadei de gestiune
Rezultat pe acţiune (în MDL)

10

Notele explicative anexate de la paginile 6-77 constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare.
Ridha Tekaia
Preşedintele Comitetului de Direcție – CEO
BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A.
18 aprilie 2016
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BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Situaţia Poziţiei Financiare la data de 31 decembrie 2015
Nota

31 Decembrie
2015

31 Decembrie
2014

(in mii lei moldoveneşti)
Active
Numerar şi plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Active financiare – credite și creanțe
Active financiare – disponibile pentru vînzare
Credite şi avansuri acordate clienţilor
Mijloace fixe
Active nemateriale
Alte active

1,741,459
1,260,845
428,224
1,639
3,717,575
148,760
31,757
26,483

1,132,856
835,689
298,914
1,479
3,309,405
128,861
40,837
29,200

7,356,742

5,777,241

18
19
20

84
2,620
5,541,681
489,648
-

110,273
3,544
4,043,813
528,553
3,411

9
21

2,141
133,895

18,221
88,242

6,170,069

4,796,057

99,944
151,410
10,674
110,449
8,694
805,502

99,944
151,410
10,674
122,448
(554)
597,262

Total capital propriu

1,186,673

981,184

Total datorii şi capital propriu

7,356,742

5,777,241

11
12
14
14
13
15
16
17

Total active
Datorii
Datorii faţă de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Datorii faţă de clienţi
Împrumuturi de la instituţii financiare
Datorii derivative deţinute pentru
riscului
Datorii privind impozitul amânat
Alte datorii

managementul

Total datorii
Capital propriu
Capital social
Primă de acţiune
Capital de rezervă
Rezerva prudenţială
Rezerve
Profit nedistribuit

22

Notele explicative anexate de la paginile 6-77 constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare.
Ridha Tekaia
Preşedintele Comitetului de Direcție – CEO
BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A.
18 aprilie 2016
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BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Situaţia Modificărilor Capitalului Propriu pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
Capital
social

Prima
de
acţiune

Capital
de
rezervă

Rezerva
prudenţia
lă

Rezerve

Profit
nedistrib
uit

Total

(in mii lei
moldoveneşti)
Sold la 1 ianuarie
2014

99,944

151,410

10,674

82,771

(191)

557,355

901,963

Rezerve

-

-

-

-

(363)

-

(363)

Profit

-

-

-

-

-

101,672

101,672

Rezerva prudențială

-

-

-

39,677

-

-

-

-

-

-

(39,677)

Dividende
Sold la 31
Decembrie 2014

(22,088)

(22,088)

99,944

151,410

10,674

(554)

597,262

981,184

Rezerve
Contribuții de la
Societatea mama
(Société Générale)

-

-

-

-

3,131

(3,131)

-

-

-

-

-

6,117

-

6,117

Profit

-

-

-

-

229,655

229,655

Rezerva prudențială

-

-

-

(11,999)

-

11,999

-

Dividende
Sold la 31
Decembrie 2015

-

-

-

-

-

(30,283)

(30,283)

99,944

151,410

10,674

110,449

8,694

805,502

122,448

1,186,673

Rulajele rezervelor prezintă compensări ce se referă la planul de acordare gratuită ale acţiunilor SG 2015
(Nota 21).
Contribuțiile de la Societatea mama se referă la compensările primite de la Société Générale în conformitate
cu Planul de Ambiţii 2015 a Grupului (Nota 21).
Capitalul de rezervă reprezintă o rezervă statutară ne-distribuită care în concordanţă cu legislaţia constituie
10% din capitalul social.
Capitalul de rezervă prudenţial (rezerva prudenţială) reprezintă o rezervă generală destinată acoperirii
riscurilor bancare aferente diferenţelor între reduceri pentru pierderi din deprecierea activelor şi
provizioanelor pentru angajamente condiţionale în conformitate cu SIRF, şi valoarea calculată dar neformată
a reducerilor pentru pierderi din depreciere a activelor şi provizioanelor pentru angajamente condiţionale, în
conformitate cu reglementarea prudenţială. Această rezervă a fost creată în anul 2012, în conformitate cu
Planul de Conturi aprobat de Banca Naţională a Moldovei şi nu poate fi distribuită.
Notele explicative anexate de la paginile 6-77 constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare.
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BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Situaţia a Fluxurilor de Trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la 31decembrie 2015
Nota

2015

2014

229,655

101,672

34,555
199
(67,126)
(97,505)
(532,825)
171,437
9,599

34,345
83
(22,582)
(153,945)
(362,143)
99,766
16,753

(710,267)
(1)
(357,185)
3,932
(924)
1,493,071
57,503

(183,864)
(2)
(635,476)
490
1,051
1,088,714
11,301

234,118

(3,837)

(165,020)
568,932
(16,175)

(101,973)
359,903
(13,981)
240,112

(in mii lei moldoveneşti)
Activitatea operaţională
Profit
Ajustări pentru articolele nemonetare
Uzura şi amortizarea
Pierderi din ieşirea mijloacelor fixe
Pierderi nete din deprecierea activelor financiare
Pierderi de la schimbul valutar
Venitul din dobânzi
Cheltuieli aferente dobănzilor
Impozit pe profit
Modificări în :
Rezerve obligatorii
Datorii faţă de bănci
Credite şi avansuri acordate clienţilor (net)
Alte active
Majorarea / (reducerea) depozitelor de la bănci
Majorarea / (reducerea) depozitelor clienţilor
Majorarea altor datorii

15,16
8
6

9

Fluxurile primite (utilizate) în activitatea operaţională până la
dobânzi
Plăţi privind dobânzile
Dobânzi primite
Impozit pe profit achitat
Fluxurile nete primite/(utilizate) în activitatea operaţională

621,854

Activitatea investiţională
Achiziţionarea mijloacelor fixe
Achiziţionarea activelor nemateriale
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe
Achiziţionarea hârtiilor de valoare păstrate pînă la scadenţă
Încasări din vânzarea hârtiilor de valoare investiţionale

(37,694)
(6,213)
245
(1,973,604)
1,772,531

Fluxurile nete primite/(utilizate) în activitatea investiţională
Activitatea financiară
Majorarea netă a împrumuturilor de la instituţii financiare
Rambursarea împrumuturilor către instituţii financiare
Dividende plătite

(244,735)

(29,994)
(8,810)
200
(3,394,365)
3,579,305
146,336

283,714
(336,923)
(30,302)

Fluxurile nete primite/(utilizate) în activitatea financiară
Majorarea mijloacelor băneşti şi a echivalentelor lor

(83,511)
293,609

393,554
(106,309)
(22,097)
265,148
651,596

Mijloacele băneşti şi echivalentele lor la 1 ianuarie

26

1,495,319

843,723

Mijloacele băneşti şi echivalentele lor la 31 decembrie

26

1,788,928

1,495,319

Notele explicative anexate de la paginile 6-77 constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare.
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BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Note Explicative la Situaţiile Financiare
1

Informaţii despre entitate

Banca Comercială BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A. (în continuare „Banca”) a fost
constituită în 1990 în Republica Moldova. Banca a fost înregistrată de Banca Naţională a Moldovei („BNM”)
ca Bancă Comercială în iulie 1990 şi reorganizată în Bancă Comercială pe Acţiuni în anul 1996.
În iunie 2002 Banca a fost înregistrată din nou cu statut de Bancă Comercială pe Acţiuni de tip deschis, iar
acţiunile ei au fost înregistrate şi cotate la Bursa de Valori a Moldovei.
Sediul central al Băncii este amplasat pe adresa Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A, Chişinău,
Republica Moldova.
Deţinătoare a licenţei bancare, BC „Mobiasbancă – Groupe Société Générale” S.A. oferă o gamă completă
de servicii şi operaţiuni bancare agenţilor economici şi persoanelor fizice.
La 31 Decembrie 2015, reţeaua Băncii cuprinde 56 puncte de vânzări, din care 54 constituie puncte de
vânzări universale, 1 agentie VIP şi 1 punct de vânzare specializat (2014: 58 puncte de vânzări: 54 puncte
de vânzări universale şi 2 agenţii cu activitate limitată, 1 agentie VIP şi 1 punct de vânzare specializat).
Pe parcursul anului 2007 au avut loc modificări ale acţionarului majoritar al Băncii – noul acţionar a devenit
Société Générale, Franţa, deţinând 95.35% din capitalul acţionar al Băncii. Société Générale a fost creată
în 1864 ca companie bancară, înregistrată în Franţa. Sediul central este amplasat pe adresa Bulevardul
Haussmann 29, 75009, Paris, Franţa, şi acţiunile sale sunt cotate la Bursa de Valori din Paris.
Pe parcursul anului 2008 a fost efectuată o mărire adiţională a capitalului acţionar al Băncii, ce a dus la
modificarea structurii acţionarilor majoritari, prin includerea a doi acţionari noi – BERD, subscriind 8.84%
din capitalul acţionar al Băncii şi BRD – Groupe Société Générale S.A., subscriind 20% din capitalul
acţionar al Băncii. Ca rezultat al acestei tranzacţii s-a micşorat cota de participare a Société Générale,
efectiv reprezentând 79.51% la sfârşitul anului 2008, luând în consideraţie acţionarea lor în BRD.

2

Politici de contabilitate

2.1

Principii de bază utilizate la întocmirea rapoartelor financiare

Rapoartele financiare ale Băncii sunt întocmite în baza costului istoric, cu excepţii pentru instrumentele
financiare evaluate la valoarea justă, activele şi datorii financiare deţinute la valoarea justă prin contul de
profit şi pierderi sunt evaluate la valoarea justă (Banca nu deţinea astfel de instrumente la 31 Decembrie
2015 şi 2014) şi activele financiare disponibile pentru vînzare. Instrumentele financiare pentru care nu este
disponibilă o estimare sigură a valorii juste, sunt evaluate la cost minus provizioanele pentru pierderi.
Principiul continuității
Banca a facut o evaluare a capacitatii băncii în ceea ce privește principiul continuitatii activitatii si este
convinsa ca banca are resurse pentru a-si continua activitatea in viitorul previzibil. In plus, managementul
nu are cunostinta de incertitudini semnificative care pot cauza indoieli
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Politici de contabilitate

2.1

Principii de bază utilizate la întocmirea rapoartelor financiare (continuare)

semnificative asupra capacitatii băncii de a-si continua activitatea. De aceea, situatiile financiare continua
sa fie elaborate pe baza principiului continuitatii activitati.
Declaratie de conformitate
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
("IFRS"), emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate.
Prezentarea situaţiilor financiare
Banca prezintă Situaţia poziţiei financiare în ordinea descrescătoare a lichidităţii. Analiza cu privire la
recuperarea sau decontarea în perioada de până la 12 luni după data de raportare (curentă) şi mai mult de
12 luni după data de raportare sunt prezentate în Nota 27.
Activele şi obligaţiile financiare sunt compensate şi valoarea netă este raportată în situaţia financiară dacă
şi numai dacă există în mod curent un drept legal de compensare a valorilor recunoscute şi există intenţia
de decontare pe o bază netă sau de valorificare a activelor şi decontarea datoriei în mod simultan.
Veniturile și cheltuielile nu sunt compensate în contul de profit, cu excepția cazului impus sau permis de
orice standard de contabilitate sau de o anumită interpretare, și în special așa cum este specificat în
politicile contabile ale Băncii.

2.2

Raţionamente, estimări şi ipoteze contabile semnificative

Întocmirea rapoartelor financiare în conformitate cu SIRF prevede ca conducerea Băncii să facă evaluări,
estimări şi presupuneri, cu efecte asupra aplicării politicilor şi a sumelor raportate ale activelor şi
obligaţiilor, veniturilor şi cheltuielilor. Estimările şi presupunerile aferente se bazează pe experienţa istorică
şi alţi factori, consideraţi siguri în aceste condiţii, rezultatul lor constituind baza de formare a evaluărilor
privind valorile de bilanţ ale activelor şi obligaţiilor, ce nu erau clar prezentate în sursele iniţiale. Rezultatele
reale pot să difere de aceste estimări.
Estimările şi presupunerile aferente sunt verificate în permanenţă. Revizuirile estimărilor contabile sunt
reflectate în perioada în care este revizuită estimarea dacă revizuirea afectează doar acea perioadă, sau
reflectate în perioada de revizuire şi perioadele viitoare dacă revizuirea influenţează atât perioada curentă,
cât şi pe cele viitoare.
Evaluări
În procesul aplicării de către Banca a Politicilor de contabilitate, conducerea nu a efectuat evaluări, estimări
şi presupuneri care ar fi avut un efect semnificativ asupra sumelor recunoscute în situaţia poziţiei
financiare.
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Politici de contabilitate

Raţionamente, estimări şi ipoteze contabile semnificative (continuare)

Estimări şi ipoteze
Ipotezele principale privind viitorul şi alte cauzele importante ale incertitudinii estimărilor la data de
raportare, care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativă a valorilor contabile ale
activelor şi datoriilor în următorul exerciţiul financiar, sunt prezentate în continuare. Banca şi-a bazat
ipotezele şi estimările pe parametrii disponibile la data întocmirii situaţiilor financiare. Totuşi, circumstanţele
şi ipotezele curente cu privire la dezvoltări viitoare pot să se modifice ca urmare a modificărilor de pe piaţa
sau a circumstanţelor ce nu pot fi controlate de Banca. Aceste modificări sunt reflectate în ipoteze atunci
când au loc.
Valoarea justă a instrumentelor financiare
Atunci când valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare raportate în situaţiile poziţiei financiare nu
poate fi determinată bazându-se pe preţurile cotate pe pieţele active, acestea se determină prin aplicarea
varietăţii de modalităţi de evaluare care presupun utilizarea modelelor matematice. Datele de intrare pentru
aceste modele servesc datele disponibile privind instrumente similare pentru care există preţuri de piaţă
observabile. În cazul în care aceste date nu sunt disponibile, pentru determinarea valorii juste se aplică
evaluări şi estimări. Evaluările respective iau în consideraţie lichiditatea şi datele de intrare pentru modelul
matematic cum ar fi volatilitatea derivativelor pe termen lung şi discontarea fluxurilor de trezorerie,
rambursarea anticipată, precum şi evaluarea ratei de default pentru instrumentele financiare asigurate cu
active. Evaluarea instrumentelor financiare este detaliată în Nota 23.
Pierderi pentru deprecierea creditelor şi avansurilor
Banca analizează creditele şi avansuri semnificative la nivel individual la data fiecărui bilanţ contabil, pentru
a evalua dacă pierderi din deprecierea urmează a fi înregistrate în contul de profit sau pierdere.
În momentul în care stabileşte că o pierdere din depreciere trebuie să fie înregistrată în contul de profit sau
pierdere, Banca evaluează dacă există datele observabile ce indică o diminuare măsurabilă a viitoarelor
fluxuri de mijloace băneşti estimate dintr-un portofoliu de credite, înainte ca diminuarea să poată fi
identificată cu un credit individual din portofoliul respectiv. Această evidenţă poate să includă date
observabile ce indică modificările nefavorabile ale statutului de plată al debitorilor unui grup, sau condiţii
economice naţionale sau locale ce se corelează cu neplata datoriilor aferente activelor din grup.
Conducerea utilizează, la planificarea fluxurilor de mijloace băneşti viitoare, estimările bazate pe experienţa
istorică a pierderilor pentru activele cu caracteristici ale riscului de credit şi indicii obiective de depreciere
similare celor din portofoliu. Metodologia şi ipotezele utilizate pentru estimarea valorilor şi perioada
fluxurilor de mijloace
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Politici de contabilitate

Raţionamente, estimări şi ipoteze contabile semnificative (continuare)

băneşti viitoare sunt revizuite cu regularitate pentru a reduce diferenţele eventuale între pierderile estimate
şi pierderile reale.
Pentru fiecare portofoliu omogen riscul este evaluat pe baza de pierderi din credite dubioase, associate cu
probabilitatea de nerambursare. Ratele de provision pentru provizioane colective sunt calculate pe baza
observării anuale pentru perioada de 12 luni (medie). Pieredrile creditelor dubioase a creditelor evaluate
pentru depreciere sunt estimate pe baza pierderilor istorice sau experiența de recuperare pe partcursul a 5
ani pentru active garantate și 2 ani pentru negarantate. Expunerea luată în considerație pentru calcularea
provizioanelor este netă de garanții (prima rată de garanții reale de numerar, garanții guvernamentale, etc.)
și este considerată angajament actual restante, inclusiv în afara bilanțului
Pentru provizioanele specifice calculate pentru contrapărțile evaluate individual, care sunt declarate
dubioase, banca evaluează fluxul de numerar, care se va recupera din operarea clientului (în cazul în care
există o activitate care generează fluxuri de numerar), fie prin exercitarea și garanții suplimentare și garanții.
Fluxurile de numerar așteptate sunt extinse pe perioada astfel încât valoarea lor este actualizată la
momentul închiderii provizioanelor. Partea neacoperită a expunerii prin recuperări estimate este
provizionată.
Creditele şi avansuri care au fost evaluate la nivel individual şi pentru care s-a stabilit că pentru acestea nu
trebuie înregistrate pierderi din deprecierea, sunt evaluate colectiv împreună cu toate creditele şi avansuri
clasificate ca nesemnificative la nivel individual, în cadrul grupurilor de active cu caracteristici de risc
similare. Aceasta abordare are ca scop determinarea dacă provizionul urmează a fi înregistrat în urma
evenimentelor ce pot rezulta cu pierderi şi pentru care există dovezi obiective, dar efectele cărora încă nu
pot fi estimate.
Detalii cu privire la pierderi pentru depreciere a creditelor şi avansurilor sunt prezentate în Nota 13. Cu
scop de o mai bună prezentare a cifrelor comparative ale anului precedent legate de deprecierea creditelor
şi avansurilor acordate clienţilor privind provizioane pentru depreciere calculate la nivel individual şi
colectiv, au fost efectuate reclasificări ale decontărilor anuale, valorilor creditelor casate, recuperate şi a
diferenţei cursului valutar. În urma reclasificărilor efectuate valoarea provizioanelor a rămas neschimbată.
Deprecierea instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare
Banca analizează instrumentele sale financiare disponibile pentru vânzare la data fiecărui bilanţ contabil
pentru a le evalua din punct de vedere al deprecierii. Aceasta implică estimarea şi evaluarea analogică
celor aplicate pentru evaluarea individuală a creditelor şi avansurilor.
De asemenea, Banca înregistrează pierderi din deprecierea pentru instrumentele financiare disponibile
pentru vânzare atunci când s-a constatat o scădere semnificativă sau prelungită a valorii lor juste, sub
costul lor. Determinarea noţiunilor “semnificativă” sau “prelungită” necesită estimarea. Pentru estimarea
respectivă Banca evaluează, pe lângă altor factori, evoluţia istorică a preţurilor instrumentelor, durata şi
măsura în care valoarea justă a acestor instrumente este mai redusă decât costul lor.
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2.3

Sumar al politicilor de contabilitate semnificative

(1)

Valuta străină

Rapoartele financiare sunt prezentate în lei moldoveneşti („MDL”), rotunjiţi până la cea mai apropiată mie,
care reprezintă moneda funcţională şi de prezentare a Băncii.
(i)

Tranzacţii şi solduri

Tranzacţiile în valută străină sunt convertite la cursul de schimb spot aplicabil în ziua tranzacţiei.
Activele şi obligaţiile monetare denominate în valută străină sunt transferate în lei moldoveneşti la cursul de
schimb la vedere aplicabil pentru data de raportare. Toate diferenţele de curs generate de conversia în lei
moldoveneşti a activelor şi datoriilor în monedă străină sunt recunoscute în situaţia rezultatului global.
Activele şi datorii nemonetare care sunt evaluate în baza costului istoric şi denominate în valuta străină
sunt convertite la cursul de schimb spot aplicabil la data de recunoaştere. Activele şi datorii nemonetare
evaluate la valoarea justă şi denominate în valuta străină sunt convertite la cursul de schimb la vedere
aplicabile la data când valoarea justă a fost determinată.
Cursul de schimb valutar oficial la sfârşit de an pentru principalele valute străine a fost următorul:
31 Decembrie
2015

31 Decembrie
2014

19.6585
0.2692
21.4779

15.6152
0.2763
18.9966

(in lei moldoveneşti pentru unitatea valutei străine)
Dolar SUA
Rubla rusească
Euro
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Sumar al politicilor de contabilitate semnificative (continuare)

(2)

Instrumentele financiare – recunoaşterea iniţială şi evaluarea ulterioară

(i) Data de recunoaştere
Toate activele şi datorii financiare sunt iniţial recunoscute în ziua tranzacţionării, adică în ziua când Banca
devine parte a prevederilor contractuale pentru un anumit instrument. Acetea includ cumpărările sau
vânzările de active financiare care impun livrare de active într-o perioadă prevăzută printr-o reglementare
sau convenţie de pe piaţa.
(ii) Evaluarea iniţială a instrumentelor financiare
Clasificarea instrumentelor financiare la recunoaşterea lor iniţială depinde de caracteristici specifice şi
scopul acestora, precum şi de intenţia conducerii de a le achiziţiona. Toate instrumentele financiare sunt
iniţial recunoscute la valoarea lor justă plus costuri tranzacţionale, cu excepţia cazului când active
financiare sau datorii financiare sunt recunoscute la valoarea justă prin contul de profit sau pierderi.
(iii) Instrumentele derivate evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Banca foloseşte instrumentele derivate cum ar fi swap-uri valutare şi contractele forward de schimb
valutar. Instrumentele derivate sunt recunoscute la valoarea justă şi tratate ca active dacă valoarea justă
este pozitivă, şi ca datorii, dacă valoarea lor justă este negativă. Diferenţele din modificarea valorii juste
sunt incluse în venitul net din tranzacţionare.
Derivativele incorporate în alte instrumente financiare urmează să fie tratate ca derivativele separate şi
înregistrate la valoarea justa în cazul în care caracteristicile lor economice şi riscuri atribuite nu sunt
similare cu cele aferente contractului / instrumentului principal, precum şi contractul principal nu este
deţinut pentru vânzare sau la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. Derivativele incorporate şi
separate de contractul principal sunt înregistrate la valoarea justă în portofoliul tranzacţional cu
recunoaşterea diferenţelor din modificarea valorii juste în contul de profit sau pierdere.
(iv) Activele financiare sau datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare
Active financiare sau datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare sunt înregistrate în Situaţia poziţiei
financiare la valoarea justă. Diferenţele din modificarea valorii juste sunt înregistrate în venitul net din
tranzacţionare în conformitate cu condiţiile contractului sau dacă dreptul de a primi plată a fost constatat.
În aceasta categorie sunt incluse hârtii de valoare, acţiuni, poziţii scurte, precum şi creditele clienţilor care
au fost achiziţionate cu scopul principal de a le vinde sau răscumpăra în viitorul apropiat.
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Sumar al politicilor de contabilitate semnificative (continuare)

(2)

Instrumentele financiare – recunoaşterea iniţială şi evaluarea ulterioară (continuare)

(v) Investiţii financiare disponibile pentru vânzare
Investiţii disponibile pentru vânzare cuprind investiţii în capital şi titluri de creanţă. Investiţii în capital
clasificate drept disponibile pentru vânzare sunt cele care nu sunt desemnate drept o altă categorie de
active financiare.
Pentru titluri de creanţă incluse în aceasta categorie există intenţia de a le deţine pentru o perioadă de timp
nedefinită, acestea însă, pot fi vândute la necesitate în scopul reglării lichidităţii sau din cauza unor
modificări ale condiţiilor pe piaţa.
Banca nu a desemnat nici un credit sau creanţe sau hârtii de valoare ca fiind disponibile pentru vânzare.
După evaluarea iniţială instrumentele financiare disponibile pentru vânzare sunt ulterior evaluate la valoarea
justă. Atunci când estimarea valorii juste nu poate fi obţinută în mod sigur, investiţiile în capital sunt
înregistrate la cost actualizat minus pierderi din depreciere. Câştiguri sau pierderi nerealizate sunt
recunoscute direct în capital (Alte venituri), în rezervă pentru instrumentele disponibile pentru vânzare.
Atunci când instrumentul se vinde/se derecunoaşte, profitul sau pierderile cumulative înregistrate anterior
în capital, se recunosc în situaţia rezultatului global, capitolul Alte venituri. În cazul în care Banca deţine mai
mult decât o singură investiţie în acelaşi instrument, acestea sunt considerate sa fie cedate în baza
principiului „first–in first–out”. Dobânzi câştigate în timpul deţinerii instrumentului financiar disponibil pentru
vânzare sunt înregistrate ca venituri din dobânzi aplicând rata efectivă a dobânzii (EIR). Dividendele
câştigate în timpul deţinerii instrumentului financiar disponibil pentru vânzare sunt înregistrate în situaţia
rezultatului global, capitolul Alte venituri operaţionale, când dreptul de a primi plata este stabilit. Pierderi
generate din deprecierea acestor instrumente sunt recunoscute în situaţia rezultatului global în „Pierderi din
depreciere a instrumentelor financiare” şi sunt eliminate din rezerva pentru instrumentele disponibile pentru
vânzare.
(vi) Investiții financiare - credite și creanțe
Investiții financiare - credite și creanțe sunt cele care efectuează plăți fixe sau determinabile și au o
scadență fixă și pe care Banca are intenția și capacitatea de a păstra până la scadență. Aceste titluri de
creanțe fac parte din "Împrumuturi și creanțe" în conformitate cu IAS 39, deoarece acestea nu sunt
tranzacționate pe o piață activă. După recunoaşterea iniţială, investiții financiare - împrumuturi și creanțe
sunt evaluate ulterior la cost amortizat folosind metoda ratei efective a dobânzii, minus provizion pentru
depreciere. Costul amortizat se calculează ținând cont de orice discount sau prima la achizitie si onorarii
care sunt parte integrantă a ratei dobânzii efective. Amortizarea este inclusă în venituri aferente dobânzilor
în situaţia rezultatului global. Pierderile înregistrate la deprecierea acestor instrumente sunt recunoscute în
situaţia rezultatului global în capitolul Cheltuieli din deprecierea activelor.
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(2)

Instrumentele financiare – recunoaşterea iniţială şi evaluarea ulterioară (continuare)

(vii) Credite şi creanţe
Creditele şi creanţe reprezintă active financiare nederivate cu sume de rambursare fixe sau determinabile
ce nu sunt cotate pe o piaţă activă, cu excepţia:
•

Celor pe care Banca intenţionează să le vândă imediat sau în termenul apropiat şi pe care, înainte
de recunoaşterea iniţială, banca desemnează ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau
pierdere;

•

Celor pe care banca, înainte de recunoaşterea iniţială, le desemnează ca disponibile pentru
vânzare;

•

Celor pentru care Banca ar putea să nu recupereze toate investiţii iniţiale din alte motive decât
deteriorarea calităţii creditului.

Banca reflectă ca credite şi creanţe creditele datorate de bănci, credite şi avansuri acordate clienţilor şi alte
active.
După evaluarea iniţială creditele şi creanţele sunt evaluate ulterior la costul amortizat prin metoda ratei
efective a dobânzii, minus pierderi pentru deprecierea. La calculul costului amortizat se iau în consideraţie
toate disconturi sau premii la achiziţie, precum şi comisioanele aferente ce fac parte integrantă a ratei
efective a dobânzii. Amortizarea este inclusă în venituri aferente dobânzilor în situaţia rezultatului global.
Metoda lineară a dobânzii reprezintă cea mai bună evaluare a Băncii a metodei ratei efective a dobânzii.
Anual, managementul Băncii realizează un studiu comparativ a efectelor metodei lineare şi metodei
dobânzii efective, conform căruia diferenţele potenţiale nu afectează semnificativ Situaţiile Financiare.
Pierderi înregistrate la deprecierea acestor instrumente sunt recunoscute în situaţia rezultatului global, în
capitolul Cheltuieli din deprecierea activelor.
(viii) Alte datorii financiare
Datorii financiare emise de către Banca care nu au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin
contul de profit sau pierdere, sunt clasificate ca datorii financiare al căror subiect al contractului rezultă în
obligaţia Băncii fie să efectueze o plată sau să transfere titularului un alt activ financiar, fie să satisfacă
obligaţia altfel decât prin schimbul de suma fixată de numerar sau alt activ financiar cu un număr fixat de
acţiuni proprii.
După evaluarea iniţială, titluri emise şi alte împrumuturi sunt evaluate ulterior la costul amortizat utilizând
metoda ratei efective a dobânzii. Costul amortizat este calculat luând în consideraţie orice reducere sau
primă la achiziţie şi orice comisioane şi costuri care fac parte integrantă a ratei efective a dobânzii.
Banca reflectă ca alte datorii financiare datorii faţă de bănci, datorii faşă de clienţi, credite acordate de
instituţii financiare internaţionale şi alte datorii.
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Instrumentele financiare – recunoaşterea iniţială şi evaluarea ulterioară (continuare)

(viii) Alte datorii financiare (continuare)
În cazul unui instrument financiar de datorie compus, care conţine atât componentă de datorie, cât şi
componenta de capital, aceste componente sunt tratate separat începând cu data de emitere a
instrumentului. O parte a cheltuielilor nete aferente instrumentului sunt alocate la componenta de datorie la
data de emitere a acestuia bazându-se pe valoarea lui justă (care în general este determinată în baza
preţurilor cotate pe piaţa a instrumentelor de datorie similare).
Componentei de capital i se atribuie valoarea reziduală după deducerea din valoarea justă totală a
instrumentului a valorii determinate a componentei de datorie. Valoarea oricărui derivativ incorporat în
instrumentul financiar compus (cum ar fi opţionul „call”) diferit de componenta de capital, este inclus în
componenta de datorie a instrumentului. La 31 Decembrie 2015 Banca nu deţine niciun instrument
financiar compus. O analiză a împrumuturilor Băncii de la IFI este detaliată în Nota 20.
(ix) Reclasificarea activelor financiare
Oricare reclasificări sunt înregistrate la valoarea justă în ziua reclasificării care, în rândul său, reprezintă
costul amortizat nou.
Pentru un activ financiar reclasificat din categoria disponibile pentru vânzare, valoarea justă contabilizată la
data reclasificării devine noul său cost amortizat şi orice câştig sau pierdere anterioară din activul
recunoscut prin capitalul propriu, este amortizat prin profit sau pierdere pe parcursul duratei de viaţă utilă
rămasă a instrumentului folosind rata efectivă a dobânzii. Orice diferenţă între costul amortizat nou şi
valoarea la scadenţă a acestui instrument reclasificat, este de asemenea, amortizată pe parcursul duratei
utile de viaţă rămasă a activului folosind rata efectivă a dobânzii. Dacă este determinat ulterior faptul că
activul este depreciat, valoarea înregistrată în capitalul propriu este reclasificată în contul de profit sau
pierdere.
Banca poate reclasifica activul nederivat desemnat ca deţinut în vederea tranzacţionării din aceasta
categorie în categoria creditelor şi avansurilor în cazul în care activul financiar îndeplineşte definiţia
creditelor şi avansurilor, şi Banca are intenţia şi capacitatea de a păstra acest activ în viitorul previzibil sau
până la scadenţa. Dacă activul financiar este reclasificat şi Banca ulterior măreşte estimările sale în
privinţa încasărilor viitoare ale mijloacelor băneşti ca rezultat al abilităţii crescute de recuperare a
încasărilor, efectul acestei creşteri este recunoscut ca ajustare a ratei efective a dobânzii începând cu data
modificării estimărilor.
Reclasificarea are loc la alegerea conducerii Băncii şi este determinată pe baza principiului „instrument
după instrument”.
Banca nu reclasifică nici un instrument financiar în categoria valorii juste prin contul de profit sau pierdere
după recunoaşterea iniţială. În decursul exerciţiului 2015 nici o reclasificare a activelor financiare nu a avut
loc.
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2.3

Sumar al politicilor de contabilitate semnificative (continuare)

(3)

Derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare

(i) Activele financiare
Activul financiar (sau, dacă e cazul, o parte a activului financiar sau un grup de active financiare similare)
este derecunoscut dacă:
•

Drepturile contractuale la fluxurile de trezorerie ale activului expiră;
sau

•

Banca şi-a transferat drepturile de a primi fluxurile de trezorerie aferente acestui activ sau şi-a
asumat obligaţia de plată a fluxurilor încasate integral, fără întârzieri semnificative, unei terţe părţi,
în baza unui angajament cu fluxuri identice („pass-through”) sau/şi:
o

Banca a transferat partea substanţială a riscurilor şi recompenselor aferente activului
financiar
sau

o

Banca nu a transferat, nici nu a păstrat în proporţii substanţiale toate riscurile şi
recompensele aferente activului, dar a transferat controlul asupra activului.

Când banca şi-a transferat drepturile de a primi fluxurile de trezorerie dintr-un activ sau a încheiat un
angajament cu fluxuri identice („pass-through”), şi nu a transferat şi nu a păstrat riscurile şi recompensele
aferente activului, dar nici nu a transferat controlul asupra activului, activul este recunoscut proporţional cu
continuarea implicării Băncii în activul respectiv. În acest caz, Banca recunoaşte şi datoria asociată. Activul
transferat şi datoria asociată sunt evaluate pe o bază care să reflecte drepturile şi obligaţiile pe care le-a
păstrat Banca.
Continuarea implicării care ia forma unei garanţii privind activul transferat este evaluată la valoarea mai
mică dintre valoarea contabilă iniţială a activului şi valoarea maximă a contravalorii care i s-ar putea
impune Băncii să o ramburseze.
(ii) Datorii financiare
O datorie financiară este derecunoscută atunci când obligaţia aferentă datoriei este stinsă, este anulată,
sau expiră. În cazul în care o datorie financiară este înlocuită cu o altă datorie provenind de la acelaşi
creditor în condiţii substanţial diferite sau dacă termenii unei datorii existente se modifică în mod
substanţial, acest schimb sau modificare este tratată ca o derecunoaştere a datoriei iniţiale şi o
recunoaştere a noii datorii. Diferenţa dintre valorile contabile aferente este recunoscută în contul de profit
sau pierdere.
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Sumar al politicilor de contabilitate semnificative (continuare)

(4)

Determinarea valorii juste

Determinarea valorilor juste ale activelor şi obligaţiilor financiare se bazează pe preţurile cotate pe piaţă sau
cotaţiile de preţ ale dealerilor pentru instrumentele financiare comercializate pe pieţe active.
Valoarea justă a tuturor celorlalte instrumente financiare este determinată prin tehnici de evaluare. Tehnicile
de evaluare includ tehnicile valorii nete curente, metoda fluxului scontat de mijloace băneşti, compararea
cu instrumente similare pentru care există preţuri de piaţă observabile, şi modele de evaluare.
În cazul în care sunt utilizate tehnicile fluxului scontat de mijloace băneşti, fluxurile de mijloace băneşti
preconizate viitoare se bazează pe cele mai bune evaluări ale conducerii şi rata de scont reprezintă rata de
piaţă la data bilanţului contabil pentru un instrument cu termeni şi condiţii similare. Când sunt utilizate
modelele de preţ, datele iniţiale se bazează pe evaluările de piaţă la data bilanţului contabil. În cazul în care
valoarea justă nu poate fi estimată sigur, instrumentele de capital necotate, ce nu au preţ de piaţă cotat pe
o piaţă activă sunt evaluate la cost şi testate periodic pentru depreciere.

(5)

Deprecierea activelor financiare

Banca evaluează în fiecare perioada de raportare măsura în care există vreo dovadă obiectivă că un activ
financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare
este considerat depreciat dacă şi numai dacă există dovezi obiective ale deprecierii ca rezultat al unuia sau
al mai multor evenimente care au apărut după recunoaşterea iniţială a activului (un „eveniment care
ocazionează pierderi”), şi dacă acel eveniment care ocazionează pierderi are un impact asupra viitoarelor
fluxuri de trezorerie estimate ale activului financiar sau ale grupului ale activelor financiare care pot fi
estimate fiabil.
Dovezile de depreciere pot să includă indicii că debitorul sau un grup de debitori se confruntă cu dificultăţi
financiare semnificative, neîndeplinirea obligaţiei de plată a dobânzii sau a principalului, probabilitatea să
între în faliment sau alta formă de reorganizare financiară şi date observabile indică faptul că există o
scădere cuantificabilă în fluxurile de trezorerie estimate, cum ar fi întârzieri la plată sau variaţii ale condiţiilor
economice corelate cu neplată.
(i)

Active financiare evaluate la cost amortizat

În cazul activelor financiare contabilizate la cost amortizat (cum ar fi plasări în bănci, creditele şi avansuri
acordate clienţilor, precum şi instrumentele păstrate până la scadenţa) Banca evaluează mai întâi dacă
există dovezi obiective ale deprecierii individual pentru activele financiare care sunt în mod individual
semnificative sau colectiv pentru activele financiare care nu sunt în mod individual semnificative. Dacă
Banca determină că nu există nici o dovadă obiectivă de depreciere pentru un activ financiar evaluat
individual, fie că este semnificativ, fie că nu este, aceasta include activul într-un grup de active financiare
care au caracteristici similare ale riscului de credit şi le evaluează pentru depreciere colectiv.
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(5)

Deprecierea activelor financiare (continuare)

(i)

Active financiare evaluate la cost amortizat (continuare)

Activele care sunt evaluate individual pentru depreciere şi pentru care este recunoscută, sau continuă a fi
recunoscută, o pierdere din depreciere, nu sunt incluse într-o evaluare colectivă a deprecierii.
Dacă există dovezi obiective că a apărut o pierdere din depreciere, valoarea pierderii este evaluată ca
diferenţa dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare
estimate (exclusiv pierderile de credit viitoare preconizate, care nu au fost încă suportate). Valoarea
contabilă a activului este redusă prin utilizarea unui cont de provizion, iar valoarea pierderii este
recunoscută în contul de profit şi pierdere. Veniturile din dobânzi continuă să fie calculate la valoarea
contabilă redusă şi sunt calculate utilizând rata dobânzii folosită pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie
viitoare, în scopul evaluării pierderii din depreciere. Veniturile din dobânzi sunt înregistrate în contul de
profit şi pierdere.
Creditele şi provizionul aferent sunt scoase din evidenţa atunci când nu mai există nici o posibilitate reală
de recuperare în viitor şi toate garanţiile colaterale au fost executate sau au fost transferate Băncii. În cazul
în care, într-un exerciţiu ulterior, valoarea pierderii din deprecierea estimată creşte sau scade ca urmare a
unui eveniment care apare după ce deprecierea a fost recunoscută, pierderea din deprecierea
recunoscută anterior este majorată sau este redusă prin ajustarea contului de provizion. Dacă o eliminare
viitoare este recuperată la o dată ulterioară, recuperarea este creditată în contul de profit şi pierdere,
Cheltuieli din depreciere.
Valoarea netă actualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate este actualizată la rata efectivă a
dobânzii iniţială a activului. Dacă un credit are o rată a dobânzii variabilă, rata de actualizare pentru
evaluarea deprecierii este rata efectivă a dobânzii curentă. Dacă Banca a reclasificat activele deţinute în
vederea tranzacţionării în categoria creditelor şi avansurilor, rata de actualizare utilizată pentru evaluarea
pierderilor din depreciere este rata efectivă a dobânzii nouă, determinată la data reclasificării. Calculul
valorii actualizate a viitoarelor fluxuri de trezorerie preconizate aferente activului financiar gajat reflectă
fluxurile de trezorerie care pot rezulta din deposedarea acestuia minus costurile legate de procurare şi
vânzare a gajului dacă deposedarea este probabilă sau nu.
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Deprecierea activelor financiare (continuare)

(i) Active financiare evaluate la cost amortizat (continuare)
Pentru evaluarea colectivă a deprecierii, activele financiare sunt grupate în baza sistemului intern al Băncii
de clasificare a creditelor, care ia în consideraţie criteriile riscului de credit, cum ar fi: tipul activului, ramura
activităţii, locaţia geografică, tipul garanţiilor, statutul restanţei şi alţi factori relevanţi.
Fluxurile de trezorerie viitoare a grupului de active financiare care sunt evaluate colectiv pentru
deprecierea, sunt estimate în baza datelor istorice privind pierderile aferente activelor cu caracteristici de
risc de credit similare celor din acest grup.
Estimările pot avea diferenţele semnificative cu valori care ar fi fost obţinute având datele istorice suficiente
şi valorile disponibile ale viitoarelor fluxuri de trezorerie.
Banca a dezvoltat o metodologie de evaluare a deprecierii pentru creditele şi avansuri care se bazează pe
datele istorice pentru ultimii trei ani şi valorile prognozate a viitoarelor fluxuri de trezorerie. Banca
permanent revizuieşte metodologia şi ipotezele utilizate pentru estimarea viitoarelor fluxuri de trezorerie
pentru a reduce diferenţele dintre pierderi actuale şi estimările de pierderi.
(ii) Active financiare disponibile pentru vânzare
Pentru activele financiare disponibile în vederea vânzării, Banca evaluează la fiecare data de raportare
dacă există dovezi obiective că o investiţie sau un grup de investiţii este depreciat.
În cazul instrumentelor de datorie clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare, deprecierea este evaluată
pe baza aceloraşi criterii ca în cazul activelor financiare contabilizate la cost amortizat. Totuşi, suma
înregistrată pentru depreciere reprezintă pierderea din depreciere cumulată, evaluată ca diferenţa dintre
costul amortizat şi valoarea justă curentă, minus orice pierdere din deprecierea investiţiei recunoscută
anterior în contul de profit şi pierdere. Veniturile din dobânzi viitoare continuă să fie calculate la valoarea
contabilă redusă a activului utilizând rata dobânzii folosită pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie
viitoare, în scopul evaluării pierderii din depreciere.
Veniturile din dobânzi sunt înregistrate în compartimentul Venituri din dobânzi. În cazul în care, într-un
exerciţiu ulterior, valoarea justă a instrumentului de datorie creşte, şi aceasta creştere poate, în mod
obiectiv, să fie asociată cu un eveniment de credit care a avut loc după recunoaşterea pierderilor din
depreciere în contul de profit şi pierderi, aceste pierderi din depreciere se anulează prin contul de profit şi
pierderi. Totuşi, oricare recuperare ulterioară a valorii juste a unui instrument de capital disponibil pentru
vânzare, va fi recunoscut în raportul privind Situaţia Veniturilor Globale ulterior.
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(5)

Deprecierea activelor financiare (continuare)

(iii) Creditele renegociate
Atunci când acesta este posibil, Banca tinde spre restructurarea creditelor, mai mult decât spre luare în
posesiune a garanţiilor. Aceasta poate implica extinderea acordurilor de plată şi contractarea condiţiilor noi
de rambursare a creditului. Odată cu renegocierea condiţiilor contractuale, toate deprecierile sunt evaluate
utilizând rata efectivă a dobânzii iniţială, aşa cum a fost calculat înainte de modificarea condiţiilor
contractului şi creditul respectiv nu se mai consideră restant. Conducerea revizuieşte permanent creditele
renegociate pentru a se asigura că toate condiţii sunt respectate şi plăţile viitoare vor avea loc cu gradul
înalt de probabilitate. Creditele renegociate rămân să fie evaluate pentru depreciere, individual sau
colectiv, utilizând rata efectivă a dobânzii iniţială.
(iv) Evaluarea gajului
Banca acceptă gajuri, când e posibil, pentru reducerea riscurilor aferente activelor sale financiare. În
calitate de gaj pot fi acceptate active de diversă natură: numerar, valori mobiliare, acreditive/garanţii,
imobil, creanţe, stocuri, alte active nefinanciare şi acorduri de netting. Valoarea justă a gajului în general
este evaluată la valoarea minimă, şi bazându-se pe graficul de raportare al Băncii trimestrial însă, unele
tipuri de gaj, spre exemplu, numerar sau unele valori mobiliare sunt evaluate zilnic.
În măsura maxim posibilă, Banca foloseşte informaţia de pe pieţele active pentru evaluarea activelor
financiare deţinute în calitate de gaj. Alte active financiare pentru care valoarea de piaţă nu este uşor
determinabilă, sunt evaluate cu utilizarea modelelor. Activele nefinanciare deţinute în calitate de gaj, cum ar
fi bunuri imobile, sunt evaluate în baza informaţiei obţinute de la terţe părţi: brokeri imobiliari, indicii de preţ
la imobil, situaţii financiare auditate şi alte surse independente.
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Compensarea instrumentelor financiare

Activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar valoarea netă raportată în raportul privind rezultatul
global dacă şi numai dacă există un drept legal executoriu pentru a compensa sumele recunoscute şi
există intenţia de a deconta pe o bază netă, fie să realizeze activul ţi să deconteze datoria simultan. Acest
lucru, în general, nu este cazul acordurilor de compensare, prin urmare, activele şi pasivele aferente sunt
prezentate brut în Situaţia poziţiei financiare.
Veniturile şi cheltuielile sunt prezentate în bază netă doar când acest lucru este permis de standardele de
contabilitate, sau în cazul câştigurilor sau pierderilor ce apar în cadrul unui grup de tranzacţii similare.
(7)

Leasing

Determinarea măsurii în care un angajament este sau conţine un contract de leasing se bazează pe fondul
economic a angajamentului la data începerii acestuia, a măsurilor în care îndeplinirea angajamentului
depinde de utilizarea unui anumit active sau a anumitor active sau în care angajamentul confer dreptul de
utilizare a activului, chiar dacă dreptul respective conferă dreptul de a utiliza activul.
(i) Banca în calitate de locatar
Contractele de leasing care nu transferă băncii în mod semnificativ toate riscurile şi beneficiile
semnificative aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing operaţional. Plăţile de leasing
operaţional sunt recunoscute liniar drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere pe durata contractului de
leasing. Datoriile contingente de leasing sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt
suportate.
(ii) Banca în calitate de șocator
Contractele de leasing, în care banca nu transferă în mod semnificativ toate riscurile şi beneficiile aferente
dreptului de proprietate sunt clasificate ca leasing operaţional. Costurile directe iniţiale suportate pentru
negocierea unui contract de leasing operaţional sunt adăugate la valoarea contabilă activului dat în leasing
şi recunoscute pe perioada contractului de leasing, pe aceeaşi bază ca venitul din leasing. Leasingurile
contingente sunt recunoscute ca venit în perioada în care sunt obţinute.
(8)

Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute în măsura în care este probabil că beneficiile economice să fie generate pentru
bancă şi veniturile pot fi evaluate în mod fiabil. Înainte de recunoaşterea veniturilor trebuie îndeplinite şi
criteriile de recunoaştere specifice descrise în continuare.
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(8)

Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor (continuare)

(i) Venituri şi cheltuieli din dobânzi
Pentru toate instrumentele financiare evaluate la cost amortizat şi activele financiare purtătoare de
dobândă clasificate ca disponibile în vederea vânzării, veniturile sau cheltuielile aferente dobânzilor sunt
înregistrate utilizând metoda dobânzii efective (EIR). EIR reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi
încasările viitoare în numerar pe durata de viaţă preconizată a instrumentului financiar, sau acolo unde este
cazul, pe o durată mai scurtă, la valoarea contabilă netă a activului financiar sau a datoriei financiare.
Calculul ia în consideraţie condiţiile contractuale ale instrumentului financiar (de exemplu opţiunile de plată
în avans) şi include toate taxele sau costurile incrementale care sunt direct atribuibile instrumentului şi sunt
o parte integrantă a EIR, dar nu pierderile viitoare din credit.
Valoarea contabilă a activului financiar sau a datoriei financiare se ajustează în caz dacă banca îşi
revizuieşte estimările de plăţi sau încasări. Valoarea contabilă ajustată este calculată pe baza EIR originale
şi modificarea valorii contabile este înregistrată ca venituri din dobânzi pentru active financiare şi cheltuieli
din dobânzi pentru datoriile financiare.
Taxele şi comisioanele ce se referă direct la generarea activului sau obligaţiei financiare (atât veniturile, cât
şi cheltuielile) sunt recunoscute în raportul privind rezultatele financiare ca parte a calculării ratei dobânzii
efective. Taxele de angajament aferente creditelor, care este posibil să fie utilizate treptat, sunt amânate
împreună cu cheltuielile directe aferente, şi sunt recunoscute ca parte a ratei dobânzii efective aferente
creditului.
Odată ce valoarea înregistrată a unui activ financiar sau a unui grup de active financiare similare a fost
redusă datorită pierderii din depreciere, venitul din dobânzi continuă să ie contabilizat folosind rata
dobânzii utilizată pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare în scopul evaluării pierderii din
depreciere.
(ii)

Taxe şi comisioane

Veniturile aferente taxelor şi comisioanelor sunt generate în timpul serviciilor financiare, prestate de Bancă,
taxele pentru carduri, serviciile de administrare a numerarului, serviciile de brokeraj.
Venituri aferente taxelor şi comisioanelor ce sunt generate în timpul serviciilor financiare prestate de
Bancă, includ serviciile de administrare a numerarului, serviciile de brokeraj şi sunt recunoscute în raportul
privind rezultatele financiare prin metoda specializării exerciţiului, în momentul în care este prestat serviciul
corespunzător. Alte cheltuieli aferente taxelor şi comisioanelor se referă în mare parte la taxe aferente
tranzacţiilor şi serviciilor, şi sunt recunoscute ca cheltuieli în momentul în care este prestat serviciul.
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(8)

Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor (continuare)

(iii) Venituri aferente dividendelor
Venitul aferent dividendelor primite este recunoscut de Bancă atunci când dreptul de primire a dividendelor
este stabilit, ceea ce de obicei coincide cu momentul aprobării de către acţionari a dividendelor spre plată.
(iv ) Venitul net din tranzacţionare
Venitul net din tranzacţionare include toate modificările valorii juste a instrumentelor derivate, venitul minus
pierderea din operaţiunile de schimb valutar şi venitul net aferent hârtiilor de valoare destinate pentru
vânzare.
(9) Mijloace băneşti şi echivalentele lor
Mijloacele băneşti şi echivalentele lor cuprind soldurile de mijloace băneşti în numerar, mijloacele băneşti în
tranzit şi mijloacele băneşti din bancomate.
În scopuri de raportare a fluxurilor de mijloace băneşti, mijloacele băneşti şi echivalentele lor cuprind:
soldurile de mijloace băneşti în numerar, mijloacele băneşti depuse la Banca Naţională a Moldovei,
conturile Nostro în bănci, mijloacele băneşti plasate în BNM şi alte bănci, cu o scadenţă iniţială mai mică
de 90 de zile şi investiţiile de trezorerie pe termen scurt u o scadenţă mai mică de 90 de zile.
(10)

Mijloace fixe

Articolele de mijloace fixe (inclusiv echipamente de leasing operaţional) sunt înregistrate la cost, cu
excepţia costurilor serviciilor de zi cu zi minus valoarea uzurii acumulate şi pierderile din depreciere.
Schimbările în durata utilă de viaţă este contabilizată prin schimbarea perioadei de amortizare sau metode
după caz şi tratate ca modificări ale estimărilor contabile.
Uzura este calculată prin metoda liniară cu indicarea mai jos a costurilor mijloacelor fixe a valorile lor
reziduale în baza duratei de funcţionare utilă estimată. Pentru terenuri nu este calculată uzura. Duratele
estimate de funcţionare utilă sunt următoarele:

•

Clădiri:

•

Vehicule:

•

Computere:

•

Mobilier şi echipament de birou:

40-56 de ani
5-7 ani
3.75 ani
2.5-15 ani
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(10) Mijloace fixe (continuare)
Mijloacele fixe sunt derecunoscute la cedare sau când nu se mai aşteaptă niciun beneficiu din utilizarea
sau cedarea acestora. Orice câştig sau pierdere care rezultă din derecunoaşterea unui active (calculată ca
fiind diferenţa dintre încasările nete la cedare şi valoarea contabilă a activului) este reflectată în contul de
profit şi pierdere când activul este derecunoscut.
(11) Active nemateriale
Licenţele de soft operaţional automatizat achiziţionate sunt capitalizate în baza cheltuielilor suportate
pentru achiziţionarea şi darea în exploatare a softurilor corespunzătoare. Aceste cheltuieli sunt amortizate
pe baza duratei de viaţă utilă preconizate de până la 5 ani.
Cheltuielile pentru menţinerea programelor de soft operaţional automatizat, sunt recunoscute ca cheltuieli
pe măsură ce sunt suportate. Cheltuielile ce se referă direct la elaborarea produselor de soft identificabile
şi unice, ce se află în posesia Băncii şi este probabil să genereze beneficii economice ce vor depăşi
cheltuielile într-un an, sunt recunoscute ca active nemateriale. Cheltuielile directe includ remunerarea
angajaţilor responsabili de dezvoltarea softului şi o parte corespunzătoare de cheltuieli indirecte.
Cheltuielile de dezvoltare a softurilor operaţionale automatizate sunt recunoscute ca active şi sunt
amortizate prin metoda lineară, pe baza duratei de viaţă utilă de până la 5 ani
Licenţele sunt capitalizate pe baza costurilor de achiziţionare a licenţei respective. Aceste costuri sunt
amortizate pe baza perioadei de valabilitate a licenţei (5-20 de ani). Cheltuielile ulterioare aferente activelor
nemateriale sunt capitalizate doar atunci când majorează beneficiile economice viitoare aferente activelor
corespunzătoare. Toate celelalte cheltuieli sunt înregistrate pe măsură ce sunt suportate.
(12) Deprecierea activelor nefinanciare
Banca evaluează la fiecare dată de raportare dacă există indiciu de depreciere a unui active. Dacă există
indiciu sau dacă este necesară o testare anuală pentru deprecierea unui active, banca estimează valoarea
recuperabilă a activului respectiv. Valoarea recuperabilă a unui active reprezintă cea mai mare valoare
dintre valoarea justă a unui active sau a unei unităţi generatoare de numerar minus costurile asociate
vânzării şi valoarea sa de utilizare. Când valoarea justă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de
numerar este mai mare decât valoarea recuperabilă a sa, activul este considerat depreciate şi valoarea sa
contabilă este scăzută pînă la valoarea sa recuperabilă.
La evaluarea valorii de utilizare, fluxurile de trezorerie viitoare estimate sunt actualizate la valoarea lor
actualizată utilizând o rată înainte de impozitare care să reflecte evaluările curente privind valoarea –timp a
banilor şi riscurile specific activului. La determinarea valorii juste minus costurile asociate vânzării sunt
luate în consideraţie tranzacţiile recente de pe piaţă, dacă există. Daca nu pot fi identificate astfel de
tranzacţii este utilizat un model de evaluare adecvat. Aceste calcule sunt comparate prin multiplii de
evaluare, preţuri cotate ale acţiunilor pentru filialele listate sau alţi indicatori disponibili privind valoarea
justă.
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(12) Deprecierea activelor nefinanciare (continuare)
Pentru active, la fiecare dată de raportare este efectuată o evaluare a existenţei unui indiciu că este posibil
ca pierderi din depreciere recunoscute anterior să nu mai existe sau să se fi redus. Dacă există vreun
indiciu în acest sens, banca estimează valoarea recuperabilă a activului sau a unităţii generatoare de
numerar.
O pierdere din depreciere este reluată dacă şi numai dacă s-a produs o modificare a estimărilor utilizate
pentru a determina valoarea recuperabilă a activului de la recunoaşterea ultimei pierderi din depreciere.
Reluarea este limitată astfel încât valoarea contabilă a activului să nu depăşească valoarea sa recuperabilă
şi nici să nu depăşească valoarea contabilă, net de amortizare care ar fi fost determinată în cazul în care în
exerciţiile anterioare nu ar fi fost recunoscută o pierdere din deprecierea activului respective. Reluarea este
recunoscută în contul de profit şi pierdere.
(13) Garanţiile financiare
În cursul activităţii ordinare banca oferă garanţii financiare, care constituie angajamente de a acorda
împrumuturi, garanţii emise şi acreditive. Garanţiile financiare sunt iniţial recunoscute în situaţiile financiare
(în cadrul altor datorii) la valoarea justă, fiind prima încasată. Ulterior recunoaşterii iniţiale, datoria băncii
faşă de fiecare garanţie este evaluată la cea mai mare dintre valoarea recunoscută iniţial minus amortizarea
cumulată recunoscută în contul de profit şi cea mai bună estimare a cheltuielilor necesare pentru stingerea
oricărei datorii financiare care rezultă ca urmare a garanţiei.
Orice creştere a datoriilor legate de garanţiile financiare este înregistrată în contul de profit şi pierderi ca
cheltuieli din deprecierea creditelor. Prima încasată este recunoscută în contul de profit ca venitul net
aferent taxelor şi comisioanelor în baza metodei liniare pe perioada de viaţă a garanţiei.
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(14) Beneficiile angajaţilor
Beneficiile de serviciu pe termen scurt ale Băncii, ce includ salarii, prime, concedii plătite şi contribuţii de
asigurare socială sunt recunoscute ca cheltuială pe măsură ce sunt suportate.
Obligaţiile de contribuţie la planurile de pensii determinate sunt recunoscute în raportul privind rezultatele
financiare, drept cheltuieli pe măsură ce sunt suportate.
Banca efectuează plăţi, în cursul activităţii ordinare, în Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Casa
Naţională de Asigurări Medicale în numele angajaţilor cu cetăţenie moldovenească, pentru pensii, asistenţă
medicală şi ajutor de şomaj. Toţi angajaţii Băncii sunt membri şi sunt obligaţi prin lege să facă contribuţii
determinate (incluse în contribuţiile de asigurare socială) în fondul de pensii al Republicii Moldova (un plan
de contribuţii definit de stat). Toate contribuţiile relevante în fondul de pensii al Republicii Moldova, sunt
recunoscute în raportul privind rezultatele financiare, drept cheltuieli, pe măsură ce sunt suportate. Banca
nu mai are alte obligaţii în acest sens.Banca nu dispune de un program individual de plată a pensiilor, şi, în
consecinţă, nu are obligaţii privind plata pensiilor. Banca nu dispune de nici un alt plan de beneficii
determinate sau de un plan de beneficii post-pensionare. Banca nu are obligaţia să presteze alte servicii
angajaţilor curenţi sau foşti.
Banca a intrat într-un acord de plată pe bază de acţiuni, prin care oferă un grant gratuit echivalent de 40 de
acţiuni Société Générale sub formă echivalentă de acţiuni (apreciere cu drept de acţiuni) pentru angajaţi, ca
obiect a indicatorilor de performanţă şi activitate. Valoarea justă a sumei de plată faţă de angajaţi în ceea
ce priveşte aprecierea cu drepturi de acţiuni care se decontează în numerar este recunoscută ca
cheltuială cu creşterea corespunzătoare a datoriilor în perioada în care angajaţii devin în mod necondiţionat
intitulaţi de plată. Obligaţiunea este reevaluată la fiecare dată de raportare şi la data decontării în baza
valorii juste a aprecierii drepturilor de acţiuni. Creanţele se reflectă în contribuția sporită aferentă
cheltuielilor de mai sus faţă de SG, cu excepţia indexării şi a taxelor sociale.
(15) Provizioane
Provizionul este recunoscut când banca are o obligaţie curentă (legală sau implicită), generată de un
eveniment anterior, este probabil că pentru decontarea obligaţiei să fie necesară o ieşire de resurse
incorporând beneficii economice şi valoarea obligaţiei poate fi estimată credibil. Cheltuiala aferentă oricărui
provizion este prezentată în contul de profit si pierdere, net de orice rambursare.
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(16) Impozite
(i)

Impozitul pe profit curent

Creanţele şi datoriile privind impozitul pe profit curent pentru perioada curentă anii anteriori este evaluat la
valoarea care se aşteaptă a fi recuperată de la sau plătită către autorităţile fiscal. Ratele de impozitare şi
legale fiscale utilizate pentru calcularea sumelor sunt cale care sunt adoptate sau în mare măsură adoptate
la data de raportare.
(ii)

Impozitul amânat

Impozitul amânat este prezentat aplicând metoda pasivului privind diferenţele temporare dintre bazele de
impozitare ale activelor şi datoriilor şi valoarea contabilă a acestora în scopul raportării financiare la data de
raportare. Datoriile privind impozitul amânat sunt recunoscute pentru toate diferenţele temporare
impozabile, cu excepţia:
•

Cazului în care datoria privind impozitul amânat provine din recunoaşterea iniţială a fondului
comercial sau a unui activ sau a unei datorii nete intr-o tranzacţie vare nu este o combinare de
întreprinderi şi, la data tranzacţiei, nu afectează nici profitul contabil, nici profitul sau pierderea
impozabilă

•

Referitor la diferenţele temporare impozabile aferente investiţiilor în filial, entităţi asociate şi
intereselor în asocierile în participare, cu excepţia cazului în care momentul reluării diferenţelor
temporare poate fi controlat şi este probabil că diferenţele temporare să fie reluate în viitorul
previzibil.

Creanţele privind impozitul amânat sunt recunoscute pentru toate diferenţele deductibile, pentru amânarea
creditelor fiscal neutilizate şi orice pierderi fiscal neutilizate, în care este probabil să fie disponibil un profit
impozabil faşă de care să poată fi utilizate diferenţele temporare deductibile şi amânarea creditelor fiscal
neutilizate şi orice pierderi fiscale neutilizate, cu excepţia cazului în care creanţa privind impozitul amânat
aferente diferenţelor temporare deductibile provine din recunoaşterea iniţială a unui active sau a unei
datorii intr-o tranzacţie care nu este o combinare de întreprinderi şi, la data tranzacţiei, nu afectează nici
profitul contabil, nici profitul sau pierderea impozabilă.
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(16)

Impozite (continuare)

(ii)

Impozitul amânat (continuare)

În cazul diferenţelor temporare deductibile asociate investiţiilor în filial, entităţi asociate şi intereselor în
asocierile în participaţie, creanţele privind impozitul amânat trebuie recunoscute numai în măsura în care
există probabilitatea că diferenţele temporare să fie reluate în viitorul apropiat şi să existe profit impozabil
faţă de care să poată fi utilizate diferenţele temporare.
Valoarea contabilă a creanţelor privind impozitul amânat este revizuită la fiecare dată de raportare şi
redusă în măsura în care nu mai este probabil să fie disponibil suficient profit impozabil pentru a permite
utilizarea beneficiului unei părţi a creanţei privind impozitul amânat sau al totalităţii acesteia. Creanţele
nerecunoscute privind impozitul amânat sunt reevaluate la fiecare dată de raportare şi se recunosc în
măsura în care a devenit probabil faptul că profitul impozabil viitor va permite recuperarea creanţei privind
impozitul amânat.
Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt evaluate la ratele de impozitare preconizate a fi
aplicabile pentru perioada în care activul este realizat sau datoria este decontată, pe baza ratelor de
impozitare (şi a legilor fiscale) care au fost adoptate sau în mare măsură adoptate pînă la data de raportare.
Impozitul curent şi impozitul amînat aferent elementelor recunoscutre direct în capitalurile proprii sunt, de
asemenea, recunoscute în capotalurile proprii şi nu în contul de profit.
Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt compensate dacă există un drept legal de compensare
a creanţelor privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul de profit curent şi impozitele amânate ale
aceeaşi entităţi impozabile şi la aceeaşi autoritate fiscală.
Începând cu 1 ianuarie 2012 rata impozitului pe profit este de 12%.
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(17) Acţiuni ordinare
Acţiunile ordinare achiziţionate de bancă sunt deduse din capitalul propriu. Costurile incrementale direct
imputabile emisiunii acţiunilor ordinare şi opţiunilor acţionare, sunt recunoscute ca o deducere din capitalul
propriu, net de orice efecte fiscale.
(18) Dividende şi acţiuni ordinare
Dividendele şi acţiunile ordinare sunt recunoscute ca datorii şi recunoscute ca deducere din capitalul
propriu în cazul când se aprobă de acţionarii băncii. Dividendele interimare sunt deduse din capitalul
propriu când sunt declarate şi nu mai sunt la discreţia băncii.
Dividendele pentru care sunt aprobate după data de raportare sunt dezvăluite ca eveniment după
perioada de raportare.
(19) Rezerve de capital
Rezervele reflectate în capital în poziţiile financiare ale băncii includ:
•

Rezervele referitoare la contribuția de la Société Générale în conformitate cu planul
Ambitia 2015.

•

Rezerve generale şi prudenţiale care sunt cerute de legislaţiei.

(20) Informaţii pe segmente
Banca a efectuat în cursul anului 2015 şi 2014 tranzacţii bancare care au fost prestate numai pe piaţa
Moldovei. Managementul consideră că riscurile inerente şi beneficiile specifice activităţii bancare nu diferă
în mod semnificativ între categoriile de clienţi, precum şi între diferite regiuni geografice şi în consecinţă nu
prevede necesitatea raportării alocate separat pe segmente şi va oferi careva beneficii suplimentare. Banca
nu monitorizează activitatea pe diferite segmente, deoarece consideră irelevante în laurea deciziilor interne.
Vă rugam să consultaţi Nota 13 pentru structura portofoliului de credite şi Nota 19 pentru structura
depozitelor.
(21) Rezultat pe acţiune
Banca prezintă datele pe rezultatul de bază şi diluat pe acţiune (“RPA”) pentru acţiunile sale ordinare. RPA
de bază se calculează prin împărţirea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor ordinari ai Băncii la
media ponderată a numărului acţiunilor ordinare în circulaţie pe parcursul perioadei. RPA diluat se
determină prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor ordinari şi media ponderată a
numărului de acţiuni ordinare în circulaţie pentru efectul tuturor acţiunilor ordinare potenţiale diluate ce
cuprind note convertibile şi opţiuni cu acţiuni acordate angajaţilor.

Note Explicative la Situaţiile Financiare
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Completări faţă de IAS 16 "Imobilizări corporale" și IAS 38 "Imobilizări necorporale"
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Clarificarea Metodelor Acceptabile de Depreciere și Amortizare (in vigoare pentru perioadele de
raportare începând cu ianuarie 2016). Amendamentele la IAS 16 interzice persoanelor să utilizeze o
metodă de amortizare pe baza de venituri pentru elementele de imobilizări corporale. Amendamentele
la IAS 38 introduc o prezumție simplă, potrivit căreia veniturile nu au o bază adecvată pentru
amortizarea unei imobilizări necorporale. Această prezumție poate fi înlăturată decât în următoarele
două situații limitate: a) în cazul în care activele necorporale sunt exprimate ca o masura caracteristică
veniturilor; sau b) în cazul în care se poate demonstra că veniturile și avantajele economice ale activului
necorporal sunt puternic corelate. Modificările se aplică prospectiv pentru perioadele anuale care încep
la ianuarie 2016. În prezent, Banca utilizează metoda liniară la deprecierea și amortizarea activelor
corporale și respectiv activelor necorporale. Conducerea Bancii consideră că metoda liniară este
metoda cea mai potrivită pentru a reflecta consumul de beneficii economice inerente între activele
respective și în consecință, Conducerea Băncii nu anticipează că aplicarea acestor modificări în IAS 16
și IAS 38 vor avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare.

•

IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare si evaluare
Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2018 si aplicarea
timpurie este permisa. Versiunea finala a IFRS 9 reflecta toate fazele proiectului privind instrumentele
financiare si inlocuieste IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare si toate versiunile
anterioare ale IFRS 9. Standardul introduce cerinte noi privind clasificarea si evaluarea, deprecierea si
contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor

•

IFRS 11 Angajamente comune (modificare): contabilizarea achizitiei intereselor in exploatari in
participatie
Modificarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2016. IFRS 11 se
refera la modul de contabilizare a intereselor in asocierile in participatie si operatiunile in participatie.
Modificarea prezinta noi indrumari cu privire la modul in care trebuie contabilizata achizitia unui interes
intr-o operatiune in participatie ce reprezinta o intreprindere in conformitate cu IFRS si specifica
tratamentul contabil adecvat pentru aceste achizitii.

•

IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii
Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2018. IFRS 15
stabileste un nou model in cinci etape care se va aplica pentru recunoasterea veniturilor provenind
dintr-un contract incheiat cu un client (cu exceptii limitate), indiferent de tipul tranzactiei sau de
industrie. De asemenea, cerintele standardului se vor aplica pentru recunoasterea si evaluarea
castigurilor si pierderilor din vanzarea anumitor active de alta natura decat cea financiara care nu sunt
rezultatul activitatii obisnuite a entitatii (de ex.: vanzare de imobilizari corporale si necorporale). Va fi
prevazuta prezentarea extinsa de informatii, inclusiv dezagregarea venitului total, informatii despre
obligatiile de executare, modificari ale soldurilor activelor si datoriilor aferente contractelor intre
perioade si rationamente si estimari-cheie
Note Explicative la Situaţiile Financiare
2

Politici de contabilitate

2.4

Standarde şi Interpretări emise dar care nu au fost încă adoptate (continuare)

•

IAS 27 Situatii financiare individuale (modificat)
Modificarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2016. Aceasta
modificare va permite entitatilor sa foloseasca metoda punerii in echivalenta pentru a contabiliza
investitiile in filiale, asocierile in participatie si asociati in cadrul situatiilor lor financiare individuale si va
ajuta anumite jurisdictii sa treaca la IFRS, reducand costurile de conformare fara a reduce nivelul
informatiilor puse la dispozitia investitorilor.

•

Modificare la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii in entitatile asociate si
asocierile in participatie: vanzare de sau contributie cu active intre un investitor si entitatea sa
asociata sau asocierea in participatie
Modificarile se refera la o inconsecventa identificata intre cerintele IFRS 10 si cele ale IAS 28, in
legatura cu vanzarea de si contributia cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea
in participatie. Principala consecinta a modificarilor este aceea ca un castig/pierdere totala este
recunoscuta atunci cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent daca este sau nu sub forma de
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filiala). Un castig/ pierdere partiala este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica active care nu
reprezinta o intreprindere, chiar daca acestea se afla intr-o filiala. In luna decembrie 2015, IASB a
amanat pe termen nedeterminat data intrarii in vigoare a acestei modificari in asteptarea rezultatelor
unui proiect de cercetare cu privire la contabilizarea prin metoda punerii in echivalenta.

•

IFRS 10, IFRS 12 si IAS 28: Entitati de investitii: aplicarea exceptiei de la consolidare (modificari)
Modificarile se refera la trei aspecte aparute in practica in legatura cu aplicarea exceptiei de la
consolidare pentru entitatile de investitii. Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand
cu sau dupa 1 ianuarie 2016. Modificarile clarifica faptul ca exceptia de la prezentarea de situatii
financiare consolidate se aplica unei entitati-mama care este o filiala a unei entitati de investitii atunci
cand entitatea de investitii isi evalueaza toate filialele la valoarea justa. De asemenea, modificarea
clarifica faptul ca numai o filiala care nu este, in sine, o entitate de investitii dar furnizeaza servicii de
asistenta entitatii de investitii, este consolidata. Toata celelalte filiale ale unei entitati de investitii sunt
evaluate la valoarea justa. In cele din urma, modificarile IAS 28 Investitii in entitatile asociate si in
asocierile in participatie permit investitorilor, la aplicarea metodei punerii in echivalenta, sa pastreze
evaluarea la valoarea justa aplicata de entitatea asociata sau asocierea in participatie a entitatii de
investitii pentru interesele sale in filiale.

•

IAS 1: Initiativa de prezentare a informatiilor (modificare)
Modificarile IAS1-Prezentarea situatiilor financiare incurajeaza si mai mult societatile sa aplice
rationamente profesionale atunci cand determina informatiile pe care trebuie sa le prezinte si modul in
care le structureaza in cadrul situatiilor financiare. Modificarile intra in vigoare incepand cu sau dupa 1
ianuarie 2016. Modificarile cu arie redusa ale IAS clarifica, mai degraba decat sa modifice semnificativ,
cerintele existente ale IAS1. Modificarile se refera la pragul de semnificatie, ordinea notelor, subtotaluri
si dezagregare, politici contabile si prezentarea altor elemente ale rezultatului global decurgand din
investitiile contabilizate.
Note Explicative la Situaţiile Financiare
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•

IASB a emis înbunătățirile anuale ale IFRS ciclul 2012-2014, care reprezintă o colecție de
modificări ale IFRS. Modificările intră în vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1
ianuarie 2016.
.


IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte Modificarea
clarifica faptul ca trecerea de la o metoda de cedare la o alta (prin cedare sau prin distribuire catre
proprietari) nu trebuie considerata a fi un nou plan de cedare ci, mai degraba, este o continuare a
planului initial. Prin urmare, nu exista o intrerupere in aplicarea cerintelor IFRS 5. De asemenea,
modificarea clarifica faptul ca schimbarea metodei de cedare nu schimba data clasificarii



IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat. Modificarea clarifica faptul un contract de
servicii care include un onorariu poate reprezenta o implicare continua in activul financiar. De
asemenea, modificarea clarifica faptul ca informatiile de furnizat conform IFRS 7 cu privire la
compensarea activelor financiare si datoriilor financiare nu trebuie incluse in raportul financiar
interimar simplificat.



IAS 19 Beneficiile angajatilor: Modificarea clarifica faptul ca adancimea pietei pentru
obligatiunile corporative de inalta calitate este evaluata pe baza monedei in care este exprimata
obligatia, mai degraba decat in tara in care se afla obligatia. Cand nu exista o piață extinsa pentru
obligatiunile corporative de inalta calitate in moneda respectiva trebuie utilizate ratele aplicabile
obligatiunilor de stat.



IAS 34 Raportarea financiara interimara: Modificarea clarifica faptul ca informatiile interimare de
prezentat trebuie fie sa existe in situatiile financiare interimare, fie incluse prin referinte incrucisate
intre situatiile financiare interimare si specificarea includerii acestora in raportul financiar interimar
mai extins (de ex.: in comentariile conducerii sau raportul de risc). Comitetul a specificat ca
celelalte informatii din cadrul raportului financiar interimar trebuie sa fie puse la dispozitia
utilizatorilor in aceeasi termeni ca si in cazul situatiilor financiare interimare si la aceeasi data.
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Daca utilizatorii nu au acces la alte informatii in acest fel, raportul financiar interimar este
incomplet.

•

IFRS 16: Contracte de leasing Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau
dupa 1 ianuarie 2019. IFRS 16 stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si
descrierea/furnizarea informatiilor despre contractele de leasing ale celor doua parti la un contract, si
anume, clientul („cesionarul”) si furnizorul („cedentul”). Noul standard prevede ca cesionarul trebuie sa
recunoasca majoritatea contractelor de leasing in cadrul situatiilor financiare. Cesionarii vor dispune de
un singur model contabil pentru toate contractele, cu anumite exceptii. Contabilitatea cedentului
ramane in mod semnficativ neschimbata.

Note Explicative la Situaţiile Financiare
2

Politici de contabilitate

2.4

Standarde şi Interpretări emise dar care nu au fost încă adoptate (continuare)

•

IAS 12 Impozitul pe profit (modificari): Recunoasterea creantelor privind impozitele amanate
aferente pierderilor nerealizate
Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2017 si aplicarea
timpurie este permisa. Obiectivul acestor modificari este sa clarifice contabilitatea creantelor privind
impozitele amanate aferente pierderilor nerealizate pentru instrumentele de datorie evaluate la valoarea
justa. De exemplu, modificarile clarifica modalitatea de contabilizare a creantelor privind impozitele
amanate atunci cand o entitate nu are dreptul sa deduca fiscal pierderile nerealizate sau atunci cand
are capacitatea si intentia de a pastra instrumentul de datorie pana cand pierderea nerealizata este
reluata.

•

IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie (modificari): Initiativa de prezentare a informatiilor
Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2017 si aplicarea
timpurie este permisa. Obiectivul acestor modificari este sa permita utilizatorilor situatiilor financiare sa
evalueze modificarile datoriilor care decurg din activitati de finantare. Aceste modificari vor obliga
companiile sa prezinte informatii care vor permite investitorilor sa evalueze schimbarile datoriilor care
decurg din activitati de finantare, inclusiv modificarile care decurg din modificari ale fluxurilor de
trezorerie si ale elementelor nemonetare.

Banca, a decis să nu adopte aceste standarde, completări şi interpretări anticipat intrării lor în vigoare.

31

BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Note Explicative la Situaţiile Financiare

3

Venitul net aferent dobînzilor

Venituri aferente dobînzilor
2015

2014

57,541
762
66,327
408,195

1,808
338
30,885
329,112

532,825

362,143

(în mii lei moldoveneşti)
Numerar şi plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Active financiare – credite și creanțe
Credite şi avansuri acordate clienţilor

Venitul din dobânzi sporit la credite neperformante pe parcursul anului 2015 a constituit MDL’000 7,852
(2014: MDL’000 5,555).

Cheltuieli aferente dobânzilor
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Datorii faţă de BNM
Datorii faţă de bănci
Depozite clienţilor
Repo cu Banca Centrală
Împrumuturi de la instituţii financiare internaționale

10
87
140,183
8,311
22,846

13
59
82,156
1,449
16,089

171,437

99,766
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4

Venitul net aferent taxelor şi comisioanelor

Venitul net aferent taxelor şi comisioanelor include veniturile realizate din taxe şi comisioane încasate la
prestarea diverselor servicii bancare, inclusiv veniturile realizate din acordarea serviciilor bancare privind
plăţile internaţionale şi locale, minus cheltuielile aferente taxelor şi comisioanelor plătite pentru serviciile
similare primite de Bancă.
Venitul aferent taxelor şi comisioanelor
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Procesarea plăţilor
Tranzacţii cu carduri
Tranzacţii cu numerarul
Administrarea conturilor curente
Tranzacţii valutare cu numerar interbancare
Modificări în termeni si condiții la credite
Garanţii emise
Transferuri prin intermediul sistemelor
internaţionale
Serviciul Client-Banca
Acreditive
Alte

de

42,282
22,821
22,320
11,835
10,849
8,893
6,088

37,417
17,988
18,904
9,767
7,714
7,336
5,525

3,814
1,898
645
7,522

2,777
1,690
595
5,448

138,967

115,161

plăţi

Cheltuieli aferente taxelor şi comisioanelor
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Tranzacţii cu carduri bancare
Tranzacţii valutare cu numerar interbancare
Comisiile la transferurile interbancare
Asigurarea pentru riscuri financiare
Contribuţiile la fondul de garantare a depozitelor
Contribuţiile la fondul de asigurare a stabilităţii financiare
Alte

17,509
13,221
10,000
6,515
2,113
449

9,692
10,443
8,087
523
1,693
405
270

49,807

31,113
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5

Venitul net din tranzacţionare
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Rezultatul de la operaţiuni cu valută străină cu:
Persoane fizice
Persoane juridice
Bănci
Rezultat din reevaluarea valutei străine

6

49,573
138,450
(23,223)
(10,045)
154,755

20,974
64,500
(8,657)
(15,834)
60,983

Cheltuieli din deprecierea activelor financiare
2015

2014

45,372
1,213
20,541

18,711
3,624
247

67,126

22,582

2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Credite şi avansuri acordate clienţilor (Nota 13)
Alte active (Nota 17)
Contracte de garanţii financiare

7

Cheltuieli cu personalul

(în mii lei moldoveneşti)
Salarii
Contribuţii privind asigurarea socială
Prime
Provizioane privind beneficiile angajaţilor
Contribuţii privind asigurarea medicală
Alte plăţi

72,173
26,806
18,494
7,232
4,702
6,737

68,610
23,930
14,091
6,254
3,879
1,001

136,144

117,765

Numărul mediu scriptic al personalului în 2015 a fost 722 (2014: 709).
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8

Alte cheltuieli
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Cheltuieli de arendă, pentru electricitate, încălzire, apă (1)
Cheltuieli privind reparaţia mijloacelor fixe
Întreţinerea activelor nemateriale
Cheltuieli privind serviciile de consulting şi audit (2)
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de telecomunicare
Cheltuieli pentru asigurarea securităţii
Cheltuieli cu active materiale de mică valoare şi
consumabile
Provizioane pentru acoperirea riscului operational
Asigurare
Cheltuieli de informaţii
Cheltuieli de transport şi deplasare
Cheltuieli de instruire
Cheltuieli de reprezentare
Impozite şi taxe
Cheltuieli de binefacere
Rezultat din vânzarea mijloacelor fixe
Altele

30,633
16,015
19,276
15,921
9,119
8,494
6,781

29,403
12,696
14,201
15,211
8,731
8,230
6,408

3,813
1,451
3,581
3,043
2,034
1,783
586
434
288
199
5,766

3,466
226
2,843
2,545
1,531
1,834
411
526
503
83
5,592

129,217

114,440

(1) Cheltuielile legate de arendă sunt analizate mai jos:
Angajamente privind leasing-ul operațional - Banca în calitate de locatar
Banca a încheiat contracte de leasing comercial pentru spații și echipamente. Aceste contracte de leasing
au o durată medie cuprinsă între trei și cinci ani, fără opțiune de reînnoire. Nu există nici o restricție
referitoare la locatar în aceste contracte de leasing.
Plățile minime viitoare de leasing operațional, ce rezultă din contractele ce nu pot fi anulate, la 31
Decembrie 2015 sînt prezentată în tabelul de mai jos:
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Pîna la un an
Între 1 an și 5 ani
Mai mult de 5 ani

23,965

21,813

67,534
22,533

60,832
31,595

114,032

114,240
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8
(2)

Alte cheltuieli operaţionale (continuare)
Cheltuieli privind serviciile de consulting şi audit sunt analizate mai jos:
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Asistenţa tehnică - SG
Cheltuieli privind serviciile de consulting şi audit
Taxele legale

11,741

11,509

2,590
1,590

2,385
1,317

15,921

15,211

Asistenţa tehnică oferită de Société Générale (“SG”) include în mare parte costurile legate de asistenţa în
alinierea proceselor, procedurilor şi de organizare generală în conformitate cu normele Société Générale
(“SG”) Group.

9

Impozit pe profit
2015

2014

(în mii lei moldoveneşti)
Impozitul pe profit curent
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
Impozitul amânat
Aferent înregistrării iniţiale şi reluării
temporare

diferenţelor

25,678

10,545

(16,079)

6,208

9,599

16,753

Impozit pe profit
În 2015 impozitul pe venit la persoane juridice a fost de 12% (în 2014: 12%).
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Impozit pe profit (continuare)

Reconcilierea cheltuielilor pe impozite
O reconciliere între cheltuielile cu impozitul şi profitul contabil înmulţit cu rata de impozitare internă a
Moldovei pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2015 şi 2014 este astfel:
2015

2014

239,254

118,425

28,710

14,211

(în mii lei moldoveneşti)
Profitul contabil înainte de impozitare
La rata de impozit pe profit de 12% (2014: 12%)
Ajustări pentru impozitul pe profit curent aferent
exerciţiilor anterioare
Venituri ce nu sunt supuse impozitării
Cheltuieli ne-deductibile
Pierderi reportate
Cheltuieli cu impozitul pe profit raportate în situaţia
consolidată de profit şi pierdere

324

(683)

(24,135)

(3,804)

4,699

7,305

-

(276)

9,599

16,753

Rata efectivă a impozitului pe profit pentru anul 2015 este de 4% (2014: 14%).
În 2015 pierderile din deprecirea creditelor și avansurilor sunt calculate în conformitate cu regulile IFRS
(anterior în baza reglementărilor prudențiale), rezultînd in scutirea privind impozitul amînat.
Venitul care nu este supus impozitării include, în principal, efectul de la deducerea pierderilor din
depreciere, în conformitate cu normele IFRS și veniturile din dobânzi aferente instrumentelor financiare
emise de Ministerul Finanțelor.
Cheltuielile nedeductibile includ în principal sporirile și provizioanele care nu îndeplinesc cerințele de
deductibilitate pe baza regulilor fiscale.
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Impozit pe profit (continuare)

Tabelul de jos prezintă impozitul amânat înregistrat în situaţia poziţiei financiare în alte active şi alte datorii
şi modificările în înregistrate în cheltuielile cu impozit pe profit:

(în
mii
moldoveneşti)

lei

31.Dec

31.Dec

31.Dec

31.Dec

31.Dec

31.Dec

31.Dec

31.Dec

2015
Active

2015
Datorii

2015
Net

2015
Profit şi
pierderi

2014
Active

2014
Datorii

2014
Net

2014
Profit
pierderi

-

3,669

3,669

(12,401)

-

16,070

16,070

(6,371)

-

2,944

2,944

762

-

2,182

2,182

225

(554)

-

(554)

(1,157)

-

603

603

(257)

(3,918)

-

(3,918)

(3,284)

(634)

-

(634)

194

(4,472)

6,613

2,141

(16,079)

(634)

18,855

18,221

(6,209)

Credite şi avansuri
acordate
clienţilor,
net
Mijloace fixe
Împrumuturi de la
instituţii financiare
Alte datorii

10

Rezultat pe acţiune

Valorile rezultatului pe acţiune de bază se calculă împărţind profitul net al exerciţiului atribuibil acţionarilor
ordinari a băncii la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie în cursul exerciţiului.
2015

2014

229,655

101,672

9,994,394

9,994,394

22.98
3.03

10,17
2.21

(în mii lei moldoveneşti)
Profit net atribuibil acţionarilor ordinari
Numărul mediu ponderat a acţiunilor ordinare
Rezultat pe acţiune (MDL/acţiune)
Dividende pe acţiune (MDL/acţiune)

Venituri diluate pe acţiune nu au fost calculate deoarece nu au existat instrumente diluate la sfârşitul anului.
Nu au existat tranzacţii cu acţiuni ordinare sau acţiuni ordinare potenţiale între data de raportare şi data de
finalizare a acestor situaţii financiare care ar necesita retratarea rezultatului pe acţiune.
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Numerar şi plasamente la Banca Centrală
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

379,770
918,200
-

491,415
114,960
250,120

443,489

276,361

1,741,459

1,132,856

(în mii lei moldoveneşti)
Numerar
Contul curent
Mijloace plasate overnight
Rezervele minime obligatorii deţinute în valută străină

Cont curent şi rezerva obligatorie
Conform regulamentelor BNM, Banca trebuie să menţină la BNM ca rezervă minimă obligatorie în scopuri
de lichiditate un sold mediu din suma medie a mijloacelor atrase de bancă pe parcursul lunii precedente
(perioada între data de 8 a lunii precedente şi data de 7 a lunii curente) incluzând toate depozitele clienţilor.
BNM a decis facilitarea creditării economiei pe termen lung de către băncile comerciale, aplicând 0% rata
rezervelor obligatorii pentru finanţări pe termen lung (scadenţa contractuală de peste 2 ani) începând din
august 2011.
Banca îşi menţine rezervele minime obligatorii într-un cont curent deschis la BNM pentru mijloacele în MDL
şi valute neconvertibile. Rezervele obligatorii denominate in USD şi EUR sunt ţinute într-un cont special de
rezerve obligatorii la BNM.
La 31 decembrie 2015 rata de calculare a rezervelor minime obligatorii în valuta locală a constituit 35% (31
Decembrie 2014: 14%) si 14% pentru valutele străine (31 Decembrie 2014: 14%).
La 31 Decembrie 2015 Banca a trebuit să menţină un sold mediu în MDL în valoare de MDL’000 769,887
(2014: MDL’000 226,869), în USD în valoare de USD’000 9,016 (2014: USD’000 5,696) şi în EUR în valoare
de EUR’000 12,396 (2014: EUR’000 9,866). La 31 decembrie 2015 şi 2014 Banca a reuşit să menţină
aceste rezerve.

12

Credite şi avansuri acordate băncilor
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

822,449
438,396

835,689
-

1,260,845

835,689

(în mii lei moldoveneşti)
Conturi curente
Depozite overnight

La 31 decembrie 2015 şi 2014 soldurile majore pe conturile curente au fost cu Société Générale.
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Credite şi avansuri acordate clienţilor

Activitatea de creditare a Băncii este concentrată asupra companiilor şi persoanelor fizice domiciliate în
Moldova.
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

(în mii lei moldoveneşti)
Credite şi avansuri acordate clienţilor, brut
Minus: Provizioane pentru pierderi

3,890,597
(173,022)

3,430,761
(121,356)
3,309,405

3,717,575

La 31 decembrie 2015 datoriile privind creditele acordate părţilor legate au constituit MDL’000 12,540
(2014: MDL’000 9,998) la rate ale dobânzii de 11.39% pe an (2014: 10.22% pe an) (Nota 28).
La data de 31 decembrie 2015, conform evidenţei contabile, nu sunt credite gajate ca asigurare în baza
contractele de credite cu organizaţiile financiare internaţionale.
Provizioane pentru deprecierea creditelor şi avansuri acordate clienţilor
Mişcările în suma totală a reducerilor pentru pierderi din deprecierea creditelor şi avansurilor acordate
clienţilor după clasă se prezintă după cum urmează:
2015
Total

Persoane
Juridice

2014
Persoane
Fizice

Total

Persoane
Juridice

Persoane
Fizice

(in thousands MDL)
Provizionul specific pentru
pierderi
La 1 ianuarie
Decontări nete pentru
perioada de gestiune
Casări
Recuperări
Diferenţa cursului valutar
La 31 decembrie
Provizionul colectiv pentru
pierderi la credite
La 1 ianuarie
Decontări nete pentru
perioada de gestiune
Casări
Recuperări
La 31 decembrie
Total provizion pentru
pierderi la 31 decembrie

82,683

65,126

15,845
(3,941)
930
10,117

14,070
(2,246)
411
10,476

105,634

17,557
1,775

56,039

38,665
23,822

17,374
54

(2,097)
1
4,735

(753)
908
(26)

(1,695)
519
(359)

23,876
(2,850)
909
4,709

82,683

17,797

82,683

65,126

17,557

38,673
29,527

8,147
48,770

30,526
(19,243)

42,637
(5,165)

16,551
4,406

26,086
(9,571)

(7,861)
7,049
67,388

235
38,673

(7,861)
6,814
10,236

(5,968)
7,169
38,673

(88)
247
21,116

(5,880)
6,922
17,557

173,022

144,989

28,033

121,356

86,242

35,114
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Credite şi avansuri acordate clienţilor (continuare)
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

Credite de consum

542,151

489,507

Credite ipotecare

485,640

339,992

1,027,791

829,499

(în mii lei moldoveneşti)
Credite acordate persoanelor fizice

Minus alocări pentru depreciere

(24,382)

(37,620)

1,003,409

791,879

1,734,242

1,518,816

492,107

446,954

10,359

122,231

248,668

221,507

7,264

4,974

Micro-întreprinderi

163,601

183,594

Alte

206,565

103,186

2,862,806

2,601,262

(148,640)

(83,736)

Credite acordate clienţilor corporative, net

2,714,166

2,517,526

Total credite şi avansuri acordate clienţilor, net

3,717,575

3,309,405

Credite net pentru persoane fizice, net
Credite acordate clienţilor corporativi
Industrie şi comerţ
Agricultura şi industria alimentară
Industria combustibilului şi energetică
Construcţii
Overdraft-uri

Minus alocări pentru depreciere

Activitatea de creditare a Băncii se desfăşoară în Republica Moldova. Capacitatea debitorilor de a-şi
rambursa datoriile depinde de un şir de factori, inclusiv solvabilitatea totală financiară a debitorilor şi a
economiei Republicii Moldova în ansamblu.
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Investiții financiare
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

420,567
7,657
-

250,831
18,079
30,004

428,224

298,914

1,639

1,479

1,639

1,479

429,863

300,393

(în mii lei moldoveneşti)
Active financiare – credinte și creanțe
Bonuri de tezaur emise de Ministerul de Finanţe
Obligaţiuni de stat emise de Ministerul de Finanţe
Certificatele BNM

Active financiare disponibile pentru vânzare
Investiţii de capital

Valori mobiliare emise de Ministerul de Finanţe
La 31 decembrie 2015 bonurile de tezaur emise de Ministerul de Finanţe reprezintă bonuri de tezaur cu
rată fixă în MDL emise cu discount, cu scadenţă iniţială între 91 şi 364 zile având o rata medie a dobânzii
de 19.71% pe an (31 decembrie 2014: 6.72% pe an).
Obligaţiunile de stat emise de Ministerul de Finanţe poartă o rată a dobânzii revizuită legată de rata medie
ponderată pe 6 luni bonuri de tezaur. Rata medie a dobânzii la data de 31 decembrie 2015 a fost de
20.30% pe an pentru obligațiunile cu maturitatea de 2 ani si 12.32% pentru obligațiunile cu maturitatea de
3 ani (31 decembrie 2014: 7.62% pe an – maturitatea 2 ani si 8.65% pentru maturitatea 3 ani). Începînd cu
august 2015 obligațiunile de stat pe 3 ani nu mai sunt emise.
La 31 decembrie 2014 bonurile de tezaur emise de Ministerul de Finanțe au fost gajate Bancii Naționale a
Moldovei aferente tranzacțiilor REPO, fiind reflectate ca Plasamente la Banca Centrala. Suma plasarilor de
MDL ’000 110,273 cuprinde 2 tranzacții, una de MDL ’000 80,000 si alta de MDL ’000 30,000 cu
maturitatea la 15 si respectiv 22 ianuarie 2015. La 31 Decembrie nu au existat tranzacții REPO cu BNM.
Certificatele BNM
La 31 decembrie 2015 certificatele BNM reprezintă instrumente financiare cu rată fixă emise cu discount,
cu scadenţă iniţială de până la 14 zile influenţabil o rata medie a dobânzii de 15.11% per annum (31
decembrie 2014: 3.52% pe an).
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Investiţii financiare (continuare)

Investiţii în cote de participare
Toate investiţiile de capital de la sfârşitul anului 2015 şi 2014, sunt clasificate ca disponibile pentru vânzare
şi sunt deţinute la cost minus provizionul pentru pierderi, după cum este prezentat mai jos:
Domeniul de
activitate

Cota de
participare
în 2015, %

31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

6.70%
9.92%
2.56%

1,019
440
7

1,019
440
7

1.52%

172

12

1

1

(în mii lei moldoveneşti)
Biroul de credite
"Garantinvest" S.R.L.
Bursa de Valori a Moldovei
"Depozitarul Naţional de Valori
Mobiliare" S.A.
Investiţiile de capital în băncile
comerciale (Moldova) (mai puţin de
1 % proprietate)
Altele
(mai puţin de 1 % ownership)
Valoarea brută
Provizioane pentru pierderi
Valoarea de bilanţ

Cercetarea
informaţii credite
Fond de investiţii
Bursa de valori
Registru hârtii de
valoare
Sector bancar
Altele

1,639
-

10
1,489
(10)

1,639

1,479

La 31 decembrie 2015 şi 2014 toate investiţiile disponibile pentru vânzare sunt reflectate la cost deoarece
pentru ele nu există un preţ de piaţă cotat într-o piaţă activă şi valoarea justă nu poate fi cu certitudine
estimată.
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Mijloace fixe
Terenuri şi
clădiri

Active în Vehicule Computere şi
curs
echipament
de execuţie

Alte

Total

(în mii lei moldoveneşti)
Cost
Sold la 1 Ianuarie 2014
Achiziţionări
Ieşiri
Transferuri
Sold la 31 decembrie 2014

88,413
3,856
705
92,974

6,091
13,275
(7,744)
11,622

8,570
(672)
968
8,866

87,202
3,135
(5,985)
5,103
89,455

30,722
8,846
(1,463)
968
39,073

220,998
29,112
(8,120)
241,990

Achiziţionări
Ieşiri
Transferuri

2,405
(1,045)
13,282

110,859
(80,064)
(36,896)

(479)
-

2,260
(6,900)
23,614

4,226
(868)
-

119,750
(89,356)
-

107,616

5,521

8,387

108,429

42,431

272,384

Sold la 1 Ianuarie 2014
Achiziţionări
Ieşiri
Sold la 31 decembrie 2014

22,433
(1,179)
4,726
25,980

-

4,386
(647)
1,348
5,087

57,435
(5,881)
10,219
61,773

17,380
(1,304)
4,213
20,289

101,634
(9,011)
20,506
113,129

Ieşiri
Uzura calculată anuală
Sold la 31 decembrie 2015

(1,045)
5,199
30,134

-

1,298
6,385

(3,182)
8,288
66,879

(4,540)
4,477
20,226

(8,767)
19,262
123,624

Sold la 31 decembrie 2015
Amortizarea şi deprecierea

Valoarea de bilanţ
la 1 ianuarie 2014

65,980

6,091

4,184

29,767

13,342

119,364

la 31 decembrie 2014

66,994

11,622

3,779

27,682

18,784

128,861

la31 decembrie 2015

77,482

5,521

2,002

41,550

22,205

148,760

La data de 31 decembrie 2015, costul activelor depreciate a constituit MDL’000 55,664 (31 decembrie
2014: MDL’000 52,200).
În timpul anului 2015 şi 2014, Banca a suportat lucrări de construcţie în spaţiile închiriate efectuate în
conformitate cu planul de dezvoltare a reţelei băncii. La data de 31 decembrie 2015 costul unei astfel de
investiţii incluse în categoria "Terenuri şi clădiri" este de MDL’000 505 (2014: MDL’000 4,934) iar incluse în
categoria „Active în curs de construcţie” este de MDL’000 402 (2014: MDL’000 77). Aceste investiţii sunt
amortizate pe durata mai mică decât viaţă utilă sau decât termenul chiriei, din momentul deschiderii
punctului de vânzare.
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Active nemateriale
SI costuri de
dezvoltare

Software

Licenţe

Alte

Total

2,009
85
(87)

124,836
28,093
(19,369)

(în mii lei moldoveneşti)
Cost
La 1 ianuarie 2014
Achiziţionări
Ieşiri

110,073
26,132
(19,282)

7,968
317
-

At 31 Decembrie 2014

116,923

8,285

Achiziţionări
Ieşiri
Sold la 31 decembrie 2015

33,627
(34,696)
115,854

1,987
10,272

Sold la 1 ianuarie 2014
Ieşiri
Amortizarea anuală
Sold la 31 decembrie 2014

74,931
10,829
85,760

Ieşiri
Amortizarea anuală
Sold la 31 decembrie 2015

4,786
1,559
6,345

2,007

133,560

862
7,207

4,433
6,440

40,909
(34,696)
139,773

1,745
1,582
3,327

1,912
909
2,821

382
(86)
519
815

78,970
(86)
13,839
92,723

10,828
96,588

1,861
5,188

1,017
3,838

1,587
2,402

15,293
108,016

35,142
31,163
19,266

6,223
4,958
5,084

2,874
3,524
3,369

1
1,191
4,038

45,866
40,837
31,757

Amortizarea şi deprecierea

Valoarea de bilanţ
la 1 ianuarie 2014
la 31 decembrie 2014
la 31 decembrie 2015

La 31 decembrie 2015 costul activelor nemateriale complet amortizate a fost în mărime de MDL’000
16,035, reprezintând în mare parte costul de pe modulul Carduri (MDL’000 12,315).
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Alte active
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

8,694
6,860
3,236
2,755
2,399
2,259
2,028
1,420
1,071
136
971

11,839
5,263
3,661
2,184
2,322
2,340
2,029
694
1,492
232
1,277

31,829
(5,346)

33,333

(în mii lei moldoveneşti)
Decontări SG (Planul individual de acţiuni (1)
Comisioane calculate neaferente dobânzilor
Alte plăţi în avans
Sume de tranzit și clearing
Materiale şi OMVSD
Operațiuni cu carduri de plata
Plăţi în avans privind asigurarea
Plăţi în avans privind arenda
Creanţe curente privind impozitul pe venit
Decontări cu salariaţii Băncii
Alte creanţe
Minus alocări pentru depreciere (2)

(4,133)
29,200

26,483

18

(1)

Pe parcursul anului 2010 banca a semnat un acord cu SG prin care banca participă la planul
individual de acţiuni, parte a Planului Ambiţia 2015 a Grupului. O parte a costurilor legate de
acest plan vor fi suportate de SG (Nota 21).

(2)

Reduceri pentru pierderi din deprecierea legate de comisioanele nerecuperabile.

Datorii faţă de bănci
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

2,620

3,544

2,620

3,544

(în mii lei moldoveneşti)
Conturi curente
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Datorii faţă de clienţi
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

1,248,842
1,775,161

920,406
1,045,719

3,024,003

1,966,125

2,193,924
323,754

1,651,870
425,818

2,517,678

2,077,688

5,541,681

4,043,813

(în mii lei moldoveneşti)
Depozite persoanelor fizice
Conturi la vedere şi de economii
Depozite la termen
Depozite persoanelor juridice
Conturi la vedere şi de economii
Depozite la termen

Depozitele clienţilor include depozite in mărime de MDL’000 44,426 (2014: MDL’000 35,149) deţinute ca
garanţie pentru împrumuturi.
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Împrumuturi de la instituţii financiare
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

236,711

163,417

12,083
129,793

20,460
19,709

6,668
100,140
3,156
1,097

6,071
316,712
2,184
-

489,648

528,553

(în mii lei moldoveneşti)
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD) (Nota 30)
Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor
Ontwikkelingslanden N.V. (FMO)
Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID)
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii
(FIDA)
Banca Europeană de Investiţii
Fondul Provocările Mileniumului Moldova (MCA)
"Filiera de Vin" (UCIP - EIB)

Mai jos este prezentată informaţia pe liniile financiare de creditare:
Credite de la BERD
Maturitatea

Acoperire

decembrie 2017

Asigurat*

37,507

43,116

mai 2016

Neasigurat

20,328

48,425

SG Guarantee

Neasigurat

161,070

67,901

neangajat/mai 2019

Asigurat*

18,278

4,753

-

(208)

(472)
236,711

(570)
163,417

31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

(în mii lei moldoveneşti)
Credit multi-valutar (USD/EUR) din aprilie
2013 (1)
Credit multi-valutar (USD/EUR) din
noiembrie 2008
Credit multi-valutar (USD/EUR) din
decembrie 2013 (2)
Credit multi-valutar (USD/EUR) (MoREEFF)
(3)
Credit multi-valutar (USD/EUR) (MoREEFF)
(3) comision etalat
Credit multi-valutar (USD/EUR)
(MSME_BERD 2013) comision etalat

Neangajat/iunie
2019

Asigurat*

* Împrumuturile sunt garantate cu dreptul de colectare al încasărilor în baza sub-împrumuturilor acordate
de Bancă.
(1) La 10 aprilie 2013, banca a semnat primul acord din programul Facilitatea de Finanțare pentru Eficiența
Energetică în Moldova (MoSEFF), în valoare de 3 milioane de euro. La 31 decembrie 2014, creditul este
acordat in totalitate cu scadență în decembrie 2017. Facilitatea a fost utilizată pentru sub-împrumuturi
acordate IMM-urilor, precum și clienților corporativi în scopul finanțării
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Împrumuturi de la instituţii financiare (continuare)

programelor de eficientizare energetică. Împrumutul este asigurat de o garanție financiară emisă de
Société Générale.
(2) La 27 decembrie 2013, banca a semnat al doilea acord din programul Facilitatea de Finanțare pentru
Eficiența Energetică în Moldova (MoSEFF), în valoare de 7 milioane de euro. La 31 decembrie 2015
împrumutul este complet disbursat și scadența împrumutului este iunie 2020. Facilitatea este folosită
pentru acordarea sub-împrumuturilor IMM-urilor si clientilor corporativi, avînd ca scop eficientizarea
energetică. Pe parcursul anului 2014 a fost efectuată prima plată în baza acordului de împrumut.
Împrumutul este asigurat de o garanție financiară emisă de Société Générale.
(3) La 20 mai 2013, a fost semnată Facilitatea de Finanțare pentru Eficiența Energetică Rezidentială în
Moldova (MoREEFF), în valoare de 2 milioane de euro. Împrumutul este scadent în iunie 2018. Facilitatea
este utilizată la acordarea sub-împrumuturilor persoanelor fizice în scopul eficientizării energetice. Pe
parcursul anului 2015 Banca a efectuat debursări în valoarea de 1 milion euro în conformitate cu acordul
sus menționat. Împrumutul este asigurat printr-o garanție financiară emisă de Société Générale.
(4) La 18 septembrie 2013, banca a semnat acordul MSME Facility (Facilitatea de finanțare a
Întreprinderilor mici si mijlocii) în valoare de 5 milioane de euro. Creditul este destinat finanțarii IMM-urilor
cu scadență în iunie 2019. La 31 decembrie 2015, împrumutul respectiv încă nu a fost contractat.
Împrumutul este garantat de o garanție financiară emisă de Société Générale.
La 6 februarie 2014 Banca a semnat cu BERD un Acord-Cadru pentru Facilitarea Partajării Riscurilor
Nefinanțate (MCFF), în valoare de 10 milioane de euro. Scopul este de a crește fluxul de credite pentru
companiile mari pe baza căruia BERD va împărți, cu pînă la 50%, riscul de credit. La 31 decembrie 2015,
facilitatea încă nu este contractată.
(5) La 27 decembrie 2015 banca a semnat al treilea acord din programul Facilitatea de Finanțare pentru
Eficiența Energetică în Moldova (MoSEFF), în valoare de 5.5 milioane de euro. Creditul este scadent în
decembrie 2020. Facilitatea este folosită pentru acordarea sub-împrumuturilor IMM-urilor și clientilor
corporativi, avînd ca scop eficientizarea energetică. Împrumutul este asigurat printr-o garanție financiară
emisă de Société Générale.
Împrumuturile de la FMO
Banca a semnat un acord de împrumut pe termen lung cu FMO în octombrie 2006 pentru suma totală de 4
milioane EURO. Împrumutul este destinat pentru finanţarea sub-împrumuturilor ipotecare în monedă
naţională. Împrumutul este convertit în lei moldoveneşti la data debursării şi este în continuare denominat
în lei moldoveneşti. Împrumutul este negarantat.
La 31 decembrie 2007 împrumutule este debursat în mărime integrală şi este scadent în luna octombrie
2017. Plata principalului se va efectua semi-anual începând din luna aprilie 2009
Împrumuturile de la AID
Începând cu noiembrie 2004, Banca a aderat la programele (RISP 1 și RISP 2) lansate de Asociația
Internațională pentru Dezvoltare (AID). Facilitățile sunt disponibile pentru finanțarea antreprenorilor, inclusiv
și a tinerilor antreprenori. Programul respectiv ofera o parte a finanțării sub formă de grant. Ministerul de
Finanțe, care acționează ca reprezentant al Republicii Moldova în cadrul acordurilor de împrumut semnate
cu IDA, a acordat bancii sub-împrumuturi denominate în MDL, USD si EUR. Ambele facilități au scadența în
anul 2022.
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Împrumuturi de la instituţii financiare (continuare)

La noiembrie 2014 Banca a devenit partener al Proiectului pentru Ameliorarea Competitivității (CEP II)
lansat de Banca Mondială (BM). Scopul facilității este finanțarea investițiilor și a capitalului circulant
necesar exportatorilor, precum și a activităților economice care generează venituri din export. Subîmprumuturile pot fi denominate în MDL, USD si EUR. Împrumutul nu este asigurat.
Împrumuturile de la FIDA
La decembrie 2014 Banca a semnat un Acord de împrumut pe termen lung cu Ministerul Finanțelor, care
acționează ca reprezentant al Republicii Moldova în cadrul acordului de împrumut semnat cu Fondul
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA). Acesta este un nou program de finanțare pentru
întreprinderile agricole mici și mijlocii, precum și pentru tinerii întreprinzători, program ce include și o parte
a împrumutului suf forma de grant. Împrumuturile acordate de Bancă sunt denominate în MDL, USD si
EUR. Împrumutul nu este asigurat.
Împrumuturi de la Fondul Provocările Mileniumului Moldova
În octombrie 2011 banca a semnat un acord de împrumut cu Fondul Provocările Mileniumului, care
activează ca un reprezentant al republicii Moldova şi asigură implementarea Acordului Compact semnat
între SUA şi Guvernul Moldovei. Valoarea totală a acordului de împrumut (USD 12.0 milioane) a fost
îndreptată pentru stimularea investiţiilor private în infrastructura post-recoltare. Sub-imprumutul acordat
băncii a fost denominat în moneda locală, USD şi EUR. Împrumutul a expirat la 31 august 2015.
Împrumut de la Banca Europeană de Investiţii (EIB)
În decembrie 2010 banca a semnat un acord cu BEI în valoarea totală de 20 milioane EURO. Facilitatea e
bi-valutară (EURO/USD). Împrumutul este destinat pentru sub-împrumuturi pentru IMM-uri pentru termen
de pînă 15 ani. Domeniul de aplicare a sub-împrumutului este destul de divers (capital circulant, investiţii,
etc.). Société Générale Paris a emis în cadrul acestei facilităţi o contra-garanţie din partea băncii , care
acoperă toată valoarea (Nota 28). Alte valori mobiliare nu sunt prevăzute în cadrul acestei facilităţi.
Împrumutul este în totalitate disbursat si expiră în anul 2022.
În noiembrie 2013, Banca a semnat un nou acord de împrumut cu BEI, pentru o perioada de 10 ani cu
suma totală de 20 de milioane de euro. Scopul facilității este finanțarea pe termen lung a IMM-urilor și
companiilor mari. Facilitatea este asigurată de garanția bancară emisă de Société Générale, Paris. Alte
garanții nu au fost furnizate în cadrul acordului respectiv.
Împrumut de la Banca Europeană de Investiţii (EIB) – Facilitatea ”Filiera de Vin”
În decembrie 2011 banca a semnat un acord de împrumut cu Ministerul Finanțelor, care acționeaza ca
reprezentant al Republicii Moldova
și asigură implementarea facilității „Filiera de Vin”, semnată de
către Banca Europeană de Investiții și Guvernul Republicii Moldova. Suma totală a acordului de împrumut
(75 milioane euro) este destinată stimulării industriei vinicole. Creditul nu este asigurat.
Pe parcursul ultimilor doi ani, în raport cu creditorii naționali si internaționali, Banca si-a respectat in
totalitate angajamentele de plată pe capital și dobanda și nu a încălcat nici una din clauzele contractuale
cu acești creditori.
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Alte datorii
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

21,774
21,020
18,549
13,972

1,153
11,969
14,877
15,023

12,067
11,834
9,558
9,957
4,314
2,807
1,911
1,288
296
2
153
113
(103)
4,383

12,178
2,853
9,756
7,132
3,646
3,828
293
1,056
187
1,320
135
132
70
2,634

133,895

88,242

(in mii lei moldoveneşti)
Obligaţii privind garanţiile financiare
Datorii faţă de persoanele afiliate – SG
Decontări cu salariaţii (premii şi bonusuri)
Transferuri băneşti neexecutate (1)
Provizii legate de acordare gratuită de acţiuni a Planului
Ambition 2015 a SG (2)
Datorii faţă de buget
Alte sume calculate
Rezerve pentru litigii
Rezerva pentru concedii neutilizate
Datorii faţă de persoanele afiliate – BRD GSG SA
Datorii furnizorilor de active pe termen lung
Servicii calculate de audit şi consultanţă
Datorii faţă de sistemele internaţionale de plăţi
Tranzacţii ce ţin de documente
Decontări cu salariaţii (salarii de bază)
Dividende spre plată
Decontări legate de tranzacţiile swap-urilor valutare – SG
Alte datorii

(1) Transferurile în așteptarea execuției, la data de 31 decembrie 2015, reprezintă în principal
tranzacțiile cu carduri în curs de procesare.
(2) Provizioanele aferente planului SG Ambiția 2015:
Pe parcursul anului 2010 Banca a semnat un acord cu SG prin care Banca a intrat în planul de acordare
gratuită de acţiuni, ca parte a Planului Ambition 2015 a Grupului. Ca urmare a programului de motivare a
personalului, un echivalent de 40 acţiuni este să fie plătit angajaţilor eligibili, ca obiect a indicatorilor de
performanţă. Prima perioadă de intrare în drepturi s-a încheiat la 31 martie 2015, când echivalentul a 16
acţiuni au fost plătite în angajașilor eligibili, şi a doua perioadă de intrare în drepturi se încheie la 31 martie
2016, atunci când restul 24 de acţiuni urmează a fi puse sub rezerva respectării anumitor indicatori
calitativi.
O parte din costurile legate de acest plan vor fi acoperite de către SG, care este egal cu numărul de acţiuni
eligibil, la preţul de EURO 42.1/ pe acţiune. Toate cheltuielile de asigurări sociale legate de acest program
vor fi acoperite de Bancă. La sfârşitul anului 2015, cu privire la acest program se raportează o datorie de of
MDL’000 12,067 (31 Decembrie 2014: MDL’000 12,718) (Nota 21). În acelaşi timp creanţa de la SG, legată
de partea de costuri care urmează să fie re-facturată, a fost reflectată la valoarea de MDL’000 8,694 (31
Decembrie
2014:
MDL’000
11,839)
(Nota17).
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Capitalul social

Lista acţionarilor majoritari, la data de 31 Decembrie 2015 şi 2014 este prezentată mai jos:
2015
Pondere

2014

Numărul de
acţiuni

Valoare

Pondere

Numărul de
acţiuni

Valoare

(in mii lei moldoveneşti)
Capital acţionar autorizat (valoare nominală)
Société Générale
“BRD – Group Société Générale” SA
BERD
Alte persoane juridice (<10%)
Alte persoane fizice (<10%)
Acţiuni de trezorerie

67.85%
20.00%
8.84%
0.25%
3.00%
0.06%

6,785
2,000
884
25
300
6

67,850
20,000
8,842
247
3,005
56

67.85%
20.00%
8.84%
0.49%
2.76%
0.06%

6,785
2,000
884
49
276
6

67,850
20,000
8,842
491
2,761
56

100.00%

10,000

100,000

100.00%

10,000

100,000

Minus: Acţiuni de trezorerie

(56)

(56)

Capital social (bilanţ contabil)

99,944

99,944

La 31 Decembrie 2015 toate acţiunile sunt ordinare şi au o valoare nominală de 10 lei moldoveneşti (31 Decembrie 2014: MDL 10). La data de 31 Decembrie 2015 capitalul
social total autorizat în valoare de 10 milioane de acţiuni ordinare a fost achitat integral.

52

BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale" S.A.

Note Explicative la Situaţiile Financiare

23

Valoarea justă a instrumentelor financiare

Estimarea valorii juste
Acest capitol reprezintă descrierea modalităţii de determinare a valorii juste a instrumentelor financiare cu
aplicarea diverselor tehnici de evaluare. Aceste tehnici încorporează estimarea ipotezelor ce vor fi făcute
de un participant al pieţei la evaluarea instrumentelor.
Credite și avansuri acordate băncilor: Acestea includ plasări interbancare şi articole în curs de încasare.
Valoarea justă a plasărilor cu rată flotantă şi a depozitelor overnight reprezintă valoarea de bilanţ.
Depozitele cu o rată fixă a dobânzii devin scadente într-o perioadă mai mică de trei luni şi se estimează că
valoarea lor justă nu diferă semnificativ de valoarea de bilanţ, deoarece aceste instrumente au termene de
scadenţă scurte şi sunt convertibile în numerar sau decontate fără cheltuieli semnificative de
tranzacţionare.
Credite şi avansuri acordate clienţilor: Acestea sunt înregistrate ca valoare netă. Valoarea justă estimată
a creditelor şi avansurilor reprezintă valoarea scontată a fluxurilor de mijloace băneşti estimate viitoare ce
urmează să fie încasate. Fluxurile de mijloace băneşti preconizate sunt scontate la ratele de piaţă curente
pentru a determina valoarea justă. Aceste rate sunt disponibile pe site-ul Bancii Naționale a Moldovei.
Pentru creditele şi avansurile acordate clienţilor cu scadenţă de până la un an se presupune că valoarea
justă este nesemnificativ diferită de valoarea de bilanţ.
Investiţii financiare: Valoarea justă pentru investiții financiare clasificate drept credite și creanțe se
presupune ca este egală cu valoarea de bilanț avînd o maturitate scurtă și ratele observabile nu sunt
generate de o piață activă.
Datorii faţă de bănci şi faţă de clienţi: Pentru depozitele la cerere şi depozitele fără o scadenţă fixă,
valoarea justă reprezintă suma plătibilă la cerere la data întocmirii bilanţului contabil. Valoarea justă a
depozitelor cu scadenţă fixă este estimată în baza fluxurilor scontate de mijloace băneşti, utilizând ratele
dobânzii disponibile în materialele și publicațiile de specialitate. Pentru depozitele cu scadenţă în termen
de 1 an, se estimează că valoarea justă nu poate să difere semnificativ de valoarea de bilanţ. Valoarea
relaţiilor pe termen lung cu depozitarii nu este luată în considerare la estimarea valorilor juste.
Împrumuturi de la bănci şi instituţii financiare internaţionale: Împrumuturile de la bănci şi instituţii
financiare internaţionale sunt înregistrate la cost, ce aproximează valoarea justă, deoarece aceste
instrumente au termene de scadenţă scurte şi rate flotante ale dobânzii pentru a reflecta modificările de pe
piaţă.
Determinarea valorii juste şi ierarhia justei valori
Banca foloseşte următoarele priorităţi la determinarea si dezvăluirea justei valori a instrumentelor financiare
prin următoarele tehnici de evaluare:
Nivelul 1: Conform preţurilor cotate (neajustate) de pe piaţă pentru activele şi obligaţiunile identice;
Nivelul 2: Alte tehnici unde toţi indicatorii iniţiali care au un efect semnificativ asupra justei valori calculate,
sunt observabili, fie direct sau indirect;
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Valoarea justă a instrumentelor financiare (continuare)

Nivelul 3: Tehnici unde indicatorii iniţiali care au un efect semnificativ asupra justei valori calculate, nu sunt
bazaţi pe date observabile de pe piaţă. Pentru a ajunge la valoarea justă pentru elementele din această
ierarhie, banca utilizeaza publicații anuale și alte materiale industriale cu date relevante privind tarifele. În
tabelul următor este prezentată o analiză a instrumentelor financiare calculate la Justa Valoare repartizate
pe nivelele ierarhice a justei valori:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Total
(în mii lei moldoveneşti)
31 Decembrie 2015
Active financiare
Plasamente la Banca Centrală

-

-

1,361,690

1,361,690

Credite și avansuri acordate băncilor

-

-

1,260,845

1,260,845

Investiții financiare – credite și creanțe

-

-

428,224

428,224

Credite şi avansuri acordate clienţilor

-

-

3,825,079

3,825,079

6,875,838

6,875,838

84
2,620
487,705
5,587,879
6,078,288

84
2,620
487,705
5,587,879
6,078,288

Datorii financiare
Datorii faţa de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Împrumuturi de la IFI
Datorii faţă de clienţi

-

-

Nivel 1

Nivel 2

Plasamente la Banca Centrală

-

-

641,441

641,441

Credite și avansuri acordate băncilor

-

-

835,689

835,689

Investiții financiare – credite și creanțe

-

298,914

298,914

Credite şi avansuri acordate clienţilor

-

-

3,294,103
5,070,147

3,294,103
5,070,147

-

-

110,273
3,544
521,873
4,041,860

110,273
3,544
521,873
4,041,860

-

-

3,411
4,680,961

3,411
4,680,961

-

Nivel 3

Total

(în mii lei moldoveneşti)
31 Decembrie 2014
Active financiare

Datorii financiare
Datorii faţa de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Împrumuturi de la IFI
Datorii faţă de clienţi
Datorii derivative deţinute pentru managementul
riscului
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Determinarea valorii juste şi ierarhia justei valori (continuare)
În tabelul de mai jos sunt stabilite clasificările Băncii pentru fiecare categorie de active şi obligaţii
financiare, precum şi valorile lor juste:
2015

2014

Suma
totală

Valoarea justă

Suma
totală

Valoarea
justă

Plasamente la Banca Centrală

1,361,690

1,361,690

641,441

641,441

Credite și avansuri acordate băncilor
Instrumente financiare – credite și
creanțe

1,260,845

1,260,845

835,689

835,689

428,224

428,224

298,914

298,914

Credite şi avansuri acordate clienţilor

3,717,574

3,825,079

3,309,405

3,294,103

6,768,333

6,875,838

5,085,449

5,070,147

84

84

110,273

110,273

2,620

2,620

3,544

3,544

(în mii lei moldoveneşti)
Active financiare

Datorii financiare
Datorii faţa de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Împrumuturi de la IFI

489,648

487,705

528,553

521,873

Datorii faţă de clienţi

5,541,681
6,034,033

5,587,879
6,078,288

4,043,813
4,686,183

4,041,860
4,677,550

În 2015 şi 2014 nu a fost efectuată nici o reclasificare între categorii de
financiare.

active financiare şi datorii
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Gestionarea riscului

Introducere şi prezentare generală
Cele mai importante tipuri de riscuri financiare la care este expusă Banca sunt:
•
•
•
•
•

Riscul de credit
Riscul de lichiditate
Riscul ratei dobânzii
Riscul operaţional
Riscul valutar

Această notă prezintă informaţii cu privire la expunerea Băncii la fiecare din riscurile specificate mai sus,
obiectivele Băncii, politicile şi procesele de măsurare şi de gestionare a riscurilor, precum şi gestionarea
capitalului.
Mediul de afaceri şi riscul de ţară
Activitatea Băncii este supusă riscului de ţară care implică riscurile economice, politice şi sociale inerente
desfăşurării activităţii de afaceri în Republica Moldova. Aceste riscuri includ repercusiunile politicilor
adoptate de către guvern, condiţiile economice, introducerea unor impozite şi regulamente suplimentare
sau modificarea celor în vigoare, fluctuaţiile cursurilor valutare şi impunerea unor norme privind drepturile
contractuale. Rapoartele financiare anexate reflectă evaluarea de către conducere a impactului mediului de
afaceri asupra activităţii şi poziţiei financiare a Băncii. Evoluţia mediului de afaceri poate să difere în viitor
de evaluarea actuală a conducerii şi este greu de estimat impactul pe care l-ar avea diferenţa dintre mediul
de afaceri actual şi evoluţia acestuia de viitor asupra activităţii şi poziţiei financiare a Băncii.
Cadrul general de management al riscului
Consiliul Băncii poartă responsabilitate integrală pentru stabilirea şi supravegherea cadrului general de
management al riscului. Consiliul Băncii a constituit Comitetul privind Gestionarea Activelor şi Pasivelor,
Comitetul de credit şi Comitetul privind Riscul Operaţional, care sunt responsabile pentru dezvoltarea şi
monitoringul politicilor Grupului de management al riscului relevante domeniilor specificate. Toate
comitetele raportează în mod regulat Consiliul Băncii despre activităţile efectuate.
Politicile de management a riscului ale Băncii sunt stabilite astfel ca să identifice şi să analizeze riscurile
suportate de Bancă, să stabilească limitele de risc şi controalele corespunzătoare, şi să monitorizeze
riscurile şi respectarea limitelor. Politicile şi sistemele de management a riscului sunt revizuite în mod
regulat astfel încât să reflecte modificările condiţiilor de piaţă, produse şi servicii oferite. Banca, prin
utilizarea standardelor şi procedurilor sale de instruire şi management care sunt stabilite la nivelul Grupului
SG, are ca scop să dezvolte un mediu de control disciplinat şi constructiv în care toţi angajaţii să înţeleagă
rolurile şi obligaţiile lor.
Riscul de credit
Riscul de credit este riscul apariţiei unei pierderi financiare a Băncii în cazurile în care clientul sau
contrapartea implicate în tranzacţiile aferente instrumentelor financiare nu-şi onorează obligaţiile
contractuale și apare în primul rînd din creditele și creanțele băncii acordate clienților și altor bănci și hârtii
de valoare investiţionale. De asemenea banca se expune la riscul de credit în cazul în care acționează ca
intermediar din numele clinților sau a altor părți terțe sau emite garanții. Banca gestionează și controlează
riscul de credit avînd o matrice complexă de competențe individuale, monitorizarea evoliției indicatorilor
de risk pe segmentele de piață și produse, prin stabilirea unor limite privind ponderea portofoliului
concentrat pe industrii și prin monitorizarea expuneilor în raport cu aceste limite.
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Riscul de credit (continuare)
Banca a stabilit un proces de revizuire a calității creditului pentru a asigura identificarea timpurie a
posibilelor modificări ale bonității contrapărților , inclusiv efectuarea revizuirilor regulate ale garanțiilor.
Nivelul riscului de contrapartidă este stabilit prin utilizarea unui sistem de clasificare a riscului de credit,
care atribuie fiecărei contrapartide un rating al riscului. Evaluările riscului sunt supuse unei revizuiri
periodice. Procesul de revizuire a calității creditului urmărește să îi permită băncii să evalueze pierderile
potențiale ca urmare a riscurilor la care este expusă și să ia măsuri de corectare.
Evaluarea pierderilor
În scopuri contabile, Banca utilizează un model al pierderii suportate pentru recunoașterea pierderilor din
active financiare depreciate. Acest lucru înseamnă că pierderile pot fi recunoscute numai atunci când a fost
observată o dovadă obiectivă a unui eveniment de pierdere specifică. Evenimente declanșatoare includ
următoarele:
• O încălcare a contractului, cum ar fi incapacitatea de plată
• În cazul în care Banca acordă clientului o concesiune ca urmare a confruntării cu dificultăți
financiare a clientului.
• Devine probabil ca clientul va intra în faliment sau va avea loc o reorganizare financiară
• Alte date observabile care sugerează că există o scădere a fluxurilor de numerar viitoare estimate
din credite
Această abordare diferă de modelul pierderii așteptate utilizat în scopuri de reglementare de capital, în
conformitate cu Basel II.
Provizioanele evaluate individual
Banca stabilește provizioanele corespunzătoare pentru fiecare împrumut semnificativ în mod individual sau
în avans printr-o abordare individuală, luându-se în considerare eventualele plăți restante ale dobînzilor,
scăderile ratingului de credit sau încălcarea clauzelor inițiale ale contractului. Elementele luate în
considerare la determinarea mărimii provizioanelor includ sustenabilitatea planului de afaceri al
contrapartidei, capacitatea sa de a îmbunătăți performanța în cazul în care acesta este într-o dificultate
financiară, încasările viitoare proiectate și rambursarea așteptată ca urmare a falimentului, disponibilitatea
altui sprijin financiar, valoarea realizabilă a garanției precum și durata fluxurilor de trezorerie preconizate.
Provizioanele sunt evaluate la fiecare dată de raportare, cu excepția cazului în care circumstanțele
neprevăzute necesită o atenție deosebită.
Provizioanele evaluate colectiv
Provizioanele sunt evaluate în mod colectiv pentru pierderi la credite (inclusiv carduri de credit, ipoteci
rezidențiale, credite fără gaj acordate consumatorilor) și pentru expunerile semnificative la nivel individual
cu excepțiaexpunerilor depreciate (neperformante).
Garanția
Tipul garanției și valoarea depinde de evaluarea riscului de credit al contrapartidei.
Instrucțiunile curente indică criteriile de acceptabilitate și evaluare a fiecărui tip de garanție.
Principalele tipuri de garanții obținute sunt următoarele: garanții imobiliare (rezidențiale, comerciale,
terenuri), stoc de mărfuri și materiale, creanțe comerciale, titluri de valoare, numerar și alte tipuri
(dacă obiectul pot fi identificat, evaluat și gajat).
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Riscul de credit (continuare)
Banca obține garanții de la societățile-mamă pentru împrumuturile acordate filialele lor. Banca
monitorizează valoarea de piață a garanției și solicită garanții suplimentare, în conformitate cu acordul de
bază.
Este politica Băncii de a elimina poprietățile luate in posesie într-un mod ordonat. Veniturile obținute sunt
utilizate pentru a reduce sau de a rambursa soldurile restante. În general, Banca nu folosește proprietăți
reposedate pentru utilizare comercială.
Concentrări și Expuneri
Majoritatea concentrărilor de riscuri de credit sunt generate de amplasarea şi tipul clientului în raport cu
investiţiile, creditele, avansurile şi garanţiile acordate de Bancă. Banca nu are o expunere semnificativă faţă
de orice persoană fizică client sau parte contractantă. Activitatea de creditare a Băncii se desfăşoară în
Republica Moldova. Abilitatea debitorilor de a-şi rambursa datoriile depinde de un şir de factori, inclusiv
solvabilitatea financiară a fiecărui debitor în parte, şi a economiei Republicii Moldova în ansamblu.
Portofoliul de credite cuprinde credite acordate la aproximativ 893 de persoane juridice (2014: 1,440) şi
49,405 persoane fizice (2014: 48,835).
Expunerea maximala a riscului de credit fata de orice client sau parte contractanta la 31 Decembrie 2015 a
fost de MDL’000 137,159 (2014: MDL’000 119,128).
La 31 Decembrie 2015, suma celor mai mari zece datorii nete la credite constituie MDL’000 882,080 (31
Decembrie 2014: MDL’000 698,938).
Tabelul de mai jos reprezintă expunerile la riscul de credit structurate pe categorii de profil de risc (a se
vedea următoarea descriere a profilurilor).
Categoria 1-6: risc scăzut reprezintă o evaluare internă sănătoasă, expuneri restante la nu mai mult de 30
de zile
Categoria 7: lista de monitorizare reprezintă evaluarea pentru clienții considerați ca fiind sensibili datorită
prezenței elementelor care indică situația vulnerabilă.
Categoria 8: îndoielnic, reprezintă ratingul pentru clienții cu indicii de deteriorare semnificativă a situației
financiare a contrapartidei, cu sau fără datorii neplătite. Contrapărțile în mod implicit în faza
precontencioasă sunt evaluate în această categorie.
Categoria 9: îndoielnic, reprezintă rating-ul când cel puțin o incapacitate de plată a fost notată și a fost
inițiată o procedură de recuperare.
Categoria 10: îndoielnic, reprezintă rating-ul în cazul în care contrapartida operează într-un cadru legal.
Intrarea în faza de litigiu.
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Riscul de credit (continuare)
Credite şi avansuri acordate
clienţilor Persoane Juridice
(in mii lei moldoveneşti)
Pierderi individuale
Categoria 1-6: risc scăzut
Categoria 7: supravegheate
Categoria 8: dubioase
Categoria 9-10: neperformante

Credite şi avansuri acordate
clienţilor Persoane Fizice

Credite şi avansuri
acordate băncilor

Hârtii de valoare
investiţionale

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

50,010
63,273

42,887
59,049

6,365
16,468

1,188
23,806

-

-

-

-

113,283
(87,837)
25,446

101,936
(65,126)
36,810

22,833
(17,797)
5,036

24,994
(17,557)
7,437

-

-

-

-

-

-

-

-

27,324
25,585

1
26,344

3,522
441

3,197
4,390

-

-

-

-

52,909
(18,942)
33,967

26,345
(6,462)
19,883

3,963
(2,233)
1,730

7,587
(3,386)
4,201

-

-

-

-

-

-

-

-

25,472
14,688
40,160
(146)

94,422
18,852
113,274
(4,059)

91,154
6,414
97,568
(6,709)

-

-

-

-

Valoarea brută
Defalcări p/u pierderi

31,973
29,465
61,438
(5,537)

-

-

-

-

Valoarea de bilanţ

55,901

40,014

109,215

90,859

-

-

-

-

2,081,001
85,503
-

1,111,822
708
-

963,836
1,831
-

2,622,535
-

-

429,863
-

300,393
-

2,410,367

2,166,504

1,112,530

965,667

2,622,535

1,477,130

429,863

300,393

(32,672)

(1,539)

(3,945)

(20,431)

-

-

-

-

2,377,695
2,493,009

2,164,965
2,261,672

1,108,585
1,224,566

945,236
1,047,733

2,622,535
2,622,535

1,477,130
1,477,130

429,863
429,863

300,393
300,393

Valoarea brută
Defalcări p/u pierderi
Valoarea de bilanţ
Pierderi colective
Categoria 1-6: risc scăzut
Categoria 7: supravegheate
Categoria 8: dubioase
Categoria 9-10: neperformante
Valoarea brută
Defalcări p/u pierderi
Valoarea de bilanţ
Restante, dar nedepreciate
Categoria 1-6: risc scăzut
Categoria 7: supravegheate
Categoria 8: dubioase
Categoria 9-10: neperformante

Credite care nu sunt depreciate sau expirate
Categoria 1-6: risc scăzut
Categoria 7: supravegheate
Categoria 8: dubioase
Categoria 9-10: neperformante
Valoarea brută
Defalcări p/u pierderi
Valoarea de bilanţ
Valoarea totală de bilanţ

2,170,937
239,430
-

1,477,130
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Riscul de credit (continuare)
Deprecierea creditelor şi a hârtiilor de valoare
Creditele şi hârtiile de valoare depreciate sunt acele credite şi hârtii de valoare, pentru care Banca
determină că este probabil că va fi incapabilă să colecteze toate plăţile aferente principalului şi dobânzilor
datorate în conformitate cu condiţiile contractuale prevăzute prin aranjamentele creditului / hârtiei de
valoare.
Credite restante dar nedepreciate
Creditele care sunt restande dar nedepreciate sunt acele credite, pentru care dobînda contractuală sau
corpul creditului sunt restante însă banca consideră că nu este cazul pentru depreciere ca urmare a
nivelului de sasugurare sau de garanţii reale şi/sau a gradului de colectare a sumelor datorate
băncii.Credite care nu sunt expirate sau depreciate
Credite ce nu sunt restante nici depreciate
Această categorie include creditele şi hârtiile de valoare pentru care rata de pierdere este egală cu zero.
Creditele şi avansurile acordate clienţilor incluse în această categorie reprezintă creditele ipotecare şi
lombard, pentru care rata de neplată şi survenire a pierderii este considerată de a fi zero datorită acoperii
prin gaj solvabil, care este în medie la nivel de 140% din suma acordată, rata scăzută la restante şi ridicată
la recuperarea garanţiilor în trecut.
Creditele cu termenele renegociate
Creditele cu termenele renegociate sunt acele credite care au fost restructurate datorita înrăutăţirii stării
financiare a debitorului şi pentru care Banca a făcut concesiuni care în alta situaţie nu ar fi fost calculate.
Odată renegociat, creditul rămâne în categoria de risc corespunzătoare, bazat pe evaluarea riscului la
momentul renegocierii, indiferent de performanţele satisfăcătoare după restructurare.
Defalcările pentru pierderi din deprecierea
Banca stabileşte defalcări pentru reduceri pentru pierderi care reprezintă estimările sale privind pierderile
ce ar surveni în portofoliul său de credite. Principalele componente ale acestor defalcări sunt componenta
pierderii specifice legată de expunerile semnificative individuale, şi defalcările colective privind reducerile
pentru pierderi la credite stabilite pentru grupuri omogene de active în legătură cu pierderile la credite, ce
au survenit, dar neidentificate încă, ca urmare a evaluării individuale privind deprecierea.
Politica privind casarea creditelor
Banca trece la scăderi soldul unui credit / hârtii de valoare (şi oricare provizioane privind pierderile din
depreciere) în cazurile în care Banca determină că creditele / hârtiile de valoare sunt ne-colectabile.
Această determinare este efectuată după examinarea informaţiei cum ar fi modificări semnificative în
statutul financiar al debitorului / emitentului astfel încât debitorul /emitentul nu-şi poate onora obligaţiile de
plată, sau încasările din vânzarea gajului nu vor fi suficiente pentru rambursarea integrală a expunerii.
Expuenrile neasiguarte prin gaj (creditele neasigurate de consum) sunt casate după o restanță de 180 de
zile. Expunerile asigurate prin garanții reale sint casate cu condiția că toate acțiunile de recuperare s-au
făcut și există o bază pentru a concluziona că expunerea nu poate fi recuperată. Casarea poate fi
condiționată de următoarele evenimente: împrumutatul nu poate recupera datoria privind vînzarea de gaj,
garanția este descongestionată sau depreciată, expunerea este dubioasă mai mult de 5 ani.
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul de credit (continuare)
Analiza activelor individuale depreciate:
Credite şi avansuri acordate
clienţilor

Credite şi avansuri
acordate băncilor

Hârtii de valoare
investiţionale

Brut

Net

Brut

Net

Brut

Net

Categoria 1-6: risc scăzut

-

-

-

-

-

-

Categoria 7: supravegheate

-

-

-

-

-

-

56,375

28,324

-

-

-

-

-

-

-

-

30,482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,075

27,733

-

-

-

-

-

-

-

-

82,855

16,514

-

-

-

-

126,930

44,247

0

0

0

0

(în mii lei moldoveneşti)
31 Decembrie 2015

Categoria 8: dubioase
Categoria 9-10:
neperformante
Total

79,741
136,116

2,158

31 Decembrie 2014
Categoria 1-6: risc scăzut
Categoria 7: supravegheate
Categoria 8: dubioase
Categoria 9-10:
neperformante
Total

Analiza pe termene a creditelor expirate dar pentru care nu s-au calculat provizioanele, divizate pe clase de
active financiare la 31 Decembrie 2015 şi 2014 este prezentată mai jos:
Mai puţin
de 30 zile

31 şi 60
zile

61 şi 90
zile

Mai mult de
91 zile

Total

20,703
32,128
47,330
45,549
145,709

2,403
8,241
6,834
17,478

6,203
3,589
591
10,383

1,138
1,138

20,703
40,734
60,298
52,974
174,709

27,830
47,300
34,188
109,318

4,426
10,670
6,492
21,588

3,410
1,805
1,549
6,764

58
58

35,666
59,833
42,229
137,728

(în mii lei moldoveneşti)
Credite şi avansuri acordate
clienţilor
31 Decembrie 2015
Creditarea corporativa
Creditarea business-ului mic
Credite de consum
Credite imobiliare
31 Decembrie 2014
Creditarea corporativa
Creditarea business-ului mic
Credite de consum
Credite imobiliare
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul de credit (continuare)
Valoarea de bilanţ după clasa de active financiare pentru care termenele au fost renegociate la 31
Decembrie 2015 şi 2014 este analizata mai jos:
31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

(in mii lei moldoveneşti)
Credite şi avansuri acordate clienţilor
Creditarea corporativa
Creditarea micului business
Credite de consum
Credite imobiliare

119,109
156,325
318
116
275,868

6,511
21,448
978
175
29,112

Expunerea maximă la riscul de credit
În tabelul de mai jos este prezentat expunerea maximă la riscul de credit pentru componentele de bilanţ.
Expunerea maximă este prezentată brut, înainte de efectul de reducere prin intermediul «master netting» şi
contractelor de gaj.
31 decembrie

31 decembrie

2015

2014

(in mii lei moldoveneşti)
Plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Hârtii de valoare investiţionale
Credite şi avansuri acordate clienţilor
Alte active
Total
Angajamente (Nota 24)
Total expunere la riscul de credit

1,361,690
1,260,845
428,224
3,890,597
21,822
6,963,178

641,441
835,689
298,914
3,430,761
22,986
5,229,791

995,720

792,701

7,958,898

6,022,492

Gajul
Banca deţine gaj la creditele şi avansurile acordate clienţilor în formă de drepturi legale ipotecare asupra
proprietăţii, stocurilor de materiale şi echipament, cât şi garanţii corporative şi depozite de numerar.
Valoarea justă a gajului plasat ca pierdere individuală la 31 Decembrie 2015 estimat la MDL’000 30,842 (31
Decembrie 2014: MDL’000 44,247). Valoarea justa a gajului plasat pentru creditele expirate dar pentru care
nu s-a calculat provizionul la 31 Decembrie 2015 estimat la MDL’000 174,709 (31 Decembrie 2014:
MDL’000 137,728).
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Riscul de credit (continuare)
Gajul, în general, este menţinut la creditele şi avansurile acordate băncilor, cu excepţia cazului când hârtiile
de valoare sunt deţinute separat de acordurile de răscumpărare inversă şi activitatea de împrumut a
hârtiilor de valoare. Gajul de obicei nu este menţinut la hârtii de valoare şi astfel de gajuri nu au fost
menţinute la 31 Decembrie 2015 and 2014.
Banca monitorizează concentrarea riscului de credit după sectoare şi amplasarea geografică. Analiza
concentrărilor riscului de credit la data de raportare este prezentată în continuare:

(în mii lei

Credite şi avansuri
acordate clienţilor
2015
2014

Credite şi avansuri
acordate băncilor
2015
2014

Hârtii de valoare
investiţionale
2015
2014

Concentrarea
după sectoare
Stat

-

-

-

-

428,224

268,910

Banca Centrală

-

-

1,361,690

641,441

-

30,004

1,224,572

1,047,732

1,260,845

1

1

-

835,689
-

-

-

1,638

1,478

-

-

Bănci comerciale
Persoane fizice
Clienţi corporativi
Conturi
extrabilanţiere:
Persoane fizice
Clienţi corporativi

2,493,003

2,261,673

-

-

82,787

83,670

-

-

912,933

709,021

-

-

-

-

4,713,295

4,102,096

2,622,535

1,477,130

429,863

300,393

4,557,996

4,033,500

1,361,690

643,694

429,863

300,393

134

106

1,451

-

-

-

1,247,020

557,244

-

-

Concentrarea
după locaţie
Moldova
CSI
UE

151,716

67,346

SUA

-

1

12,374

269,167

-

Alte

3,449

1,143

-

7,025

-

-

4,713,295

4,102,096

2,622,535

1,477,130

429,863

300,393
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul de credit (continuare)
Eventualităţi şi angajamente condiţionale
Banca are în orice moment angajamente neexecutate de prelungire a creditelor. Aceste angajamente
condiţionale iau forma creditelor şi liniilor de credit aprobate.
Banca acordă garanţii financiare şi acreditive în numele clienţilor pentru a garanta terţilor executarea
angajamentelor şi achitarea plăţilor de către aceştia. Aceste acorduri au termene fixe şi de regulă se extind
pentru o perioadă de până la un an. Garanţiile sunt asigurate prin acorduri de cesiune de creanţă şi alte
tipuri de gaj.
Sumele reflectate în tabelul garanţiilor emise şi acreditivelor acoperite, reprezintă valoarea contabilă a
pierderii maxime ce ar fi recunoscută la data bilanţului contabil în cazul în care părţile implicate în acorduri
nu şi-ar îndeplini deloc obligaţiunile contractuale stipulate şi nu vor oferi garanţii Băncii. Riscul de credit
este redus prin calitatea gajului (depozite, imobil, etc.).
Sumele stipulate în acordurile de obligaţii şi angajamente condiţionale sunt expuse pe categorii în
următorul tabel. Sumele reflectate drept angajamente presupun că sumele respective sunt avansate în
totalitate.

31 decembrie
2015

31 decembrie
2014

(in mii lei moldoveneşti)
Angajamente de a acorda împrumuturi
Garanţii emise
Acreditive

630,660
362,502
2,558
995,720

490,618
291,395
10,688
792,701

Aceste eventualităţi şi angajamente condiţionale implică un risc extrabilanţier, deoarece în bilanţul contabil
sunt prezentate doar cheltuielile de organizare şi cele aferente acumulării unor pierderi probabile până la
executarea deplină sau expirarea angajamentelor condiţionale. O mare parte din obligaţiile şi
angajamentele condiţionale expiră fără a fi avansate total sau parţial şi, prin urmare, sumele reflectate nu
reprezintă fluxuri de mijloace băneşti preconizate viitoare. Politica Băncii prevede emiterea doar a
acreditivelor acoperite. Toate acreditivele sunt asigurate prin blocarea unui depozit în contul clientului, sau
cu alte tipuri de gaj. La sfîrșitul anului 2015 provizionul pentru angajamentele de acordare a împrumuturilor
este în valoare totală de MDL’000 10,651 (31 Decembrie 2014: MDL’000 1,075), iar pentru garanțiile emise
MDL’000 11,110 (31 Decembrie 2014: MDL’000 78) .
La situaţia din 31 Decembrie 2015 Banca a emis contra-garanţii bancare in favoare SG Paris în cadrul
operaţiunilor de garantare comercială, în sumă de MDL’000 25,851 (31 Decembrie 2014: MDL’000 44,859).
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul de credit (continuare)
Datorii contingente
La data de 31 decembrie 2015 şi 2014 Banca acţionează în calitate de reclamant într-o serie de litigii.
Acţiunile în instanţa de judecată
Litigii sunt frecvente în practica bancară datorită naturii acestui business.
Banca dispune de politici şi controale formalizate pentru gestionarea dosarelor juridice în instanţa de
judecată. Odată ce Banca obţine opinia profesională şi valoarea pierderilor este estimată în mod rezonabil,
Banca înregistrează ajustările aferente tuturor efectelor nefavorabile asupra poziţiei sale financiare, ca
urmare a dosarelor juridice în instanţa de judecată. La sfârşitul anului Banca a avut câteva dosare juridice
nerezolvate pentru care au fost formate provizioanele înregistrate şi raportate în situaţiile financiare. Trei
dintre cele mai semnificative, fiind: o creanță privind retragerea neautorizată a mijloacelor dintr-un cont terț,
niște penalități controversate datorate autorităților fiscale și un litigiu în legătură cu revendicările unui terț
privind eliminarea sechestrului din conturile sale debitoare. Posibile plăţi ce pot rezulta din aceste litigii,
bazându-se pe statutul curent al procedurii legale, sunt estimate la MDL’000 9,957 (2014: MDL’000 7,132),
(Nota 21), în timp ce termenele de plată nu sunt cunoscute cu certitudine.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate reprezintă riscul pe care Banca îl va înregistra în caz de dificultate a onorării obligaţiilor
rezultând din obligaţiile financiare.
Gestionarea riscului de lichiditate
Poziţia Băncii privind managementul lichidităţii este de a asigura, în măsura cea mai mare posibilă, că va
avea suficientă lichiditate pentru a-şi onora obligaţiile la scadenţă, în condiţii normale sau de criză, fără a
suporta pierderi inacceptabile sau riscând să dăuneze reputaţiei Băncii.
Pe termen scurt lichiditatea este gestionată de către Trezorerie în baza informaţiei primite de la alte entităţi
de afaceri privind profilul lichidităţii activelor şi obligaţiilor lor financiare şi a detaliilor privind fluxurile viitoare
de mijloace băneşti ce pot fi obţinute din activitatea de afaceri prognozată în viitor. Trezoreria astfel menţine
un portofoliu al activelor lichide pe termen scurt, compus în mare parte din hârtii de valoare investiţionale
lichide pe termen scurt, credite şi avansuri băncilor şi alte facilităţi interbancare, în scopul asigurării
menţinerii unei lichidităţi suficiente a întregii Băncii.
Pe termen mediu şi lung lichiditatea este gestionată prin intermediul serviciului de gestionare a activelor şi
pasivelor care raportează comitetului ALCO privind necesităţile de finanţare viitoare.
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul de lichiditate (continuare)
Tabelul de mai jos însumează obligaţiile Băncii după maturităţi la 31 decembrie 2015 şi 2014, în funcţie de
perioadele reziduale până la data de rambursare.
Scadenţa
reziduală mai
mică de 1 lună

Scadenţa
reziduală între
1 lună şi 1 an

Scadenţa
reziduală între
1 şi 5 ani

Scadenţa
reziduală mai
mare de 5 ani

5,623,737

3,701,788

1,796,665

124,604

680

533,008

5,147

184,992

314,418

28,451

6,156,745

3,706,935

1,981,657

439,022

29,131

4,203,201

2,833,384

1,180,546

184,353

4,918

564,722

3,415

105,462

341,247

114,598

4,767,923

2,836,799

1,286,008

525,600

119,516

Total
(in mii lei moldoveneşti)
La 31 Decembrie 2015
Datorii faţă de bănci şi
faţă de clienţi
Datorii emise și alte
împrumuturi
Total datorii
financiare
La 31 Decembrie 2014
Datorii faţă de bănci şi
faţă de clienţi
Datorii emise și alte
împrumuturi
Total datorii
financiare
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul de piaţă
Riscul de piaţă este riscul modificării preţurilor de piaţă, cum ar ratele dobânzilor, preţul acţiunilor, cursurile
de schimb valutare şi a marjelor creditare care vor afecta Banca sau valoarea instrumentelor sale financiare
deţinute. Obiectivul managementului riscului de piaţă este managementul şi controlul expunerilor la riscul
de piaţă în limita parametrilor acceptabili, optimizând rezultatul riscului.
La sfârşitul anilor 2015 and 2014 Banca nu avea portofolii deţinute pentru tranzacţionare şi expunerea sa
faţă de riscul de preţuri era nesemnificativă.
Riscul ratei dobânzii
Activitatea Băncii este expusă riscului aferent fluctuaţiei ratei dobânzii, ce se exprimă prin faptul că activele
şi obligaţiile purtătoare de dobândă devin scadente sau îşi modifică valoarea în termene sau sume diferite.
Activităţile de gestiune a riscurilor au ca obiectiv optimizarea venitului net aferent dobânzilor, cu condiţia ca
nivelurile ratei dobânzii cotate pe piaţă să fie corelate la strategiile de afaceri ale Băncii.
Sensibilitatea asupra venitului net din dobânzi al Băncii este analizată separat pentru rate variabile (ca efect
al modificărilor ratei dobânzii pentru active și pasive cu rată variabilă) și ratele fixe (prin reevaluarea
activelor financiare cu rată fixă pentru efectele schimbărilor asumate asupra ratelor dobânzilor, bazate pe
pe presupunerea că există modificări paralele în curba de randament). În funcție de evoluția pieței
financiare, Banca estimează o fluctuație de +/- 100 puncte de bază pentru activele și pasivele sale și
determina impactul acestei fluctuații asupra venitului net din dobânzi.
Schimbare în Sensibilitatea
baza de
la ratele
puncte
variabile
(în‘000M
DL)
MDL
EUR
USD
Total

+100
+100
+100

MDL

-100

EUR
USD
Total

-100
-100

(606)
(52)
(361)
(1,019)
606
52
361
1,019

Sensibilitatea la ratele fixe 31 Decembir 2015

0-to 6
months

6 months
to 1 year

1 to 5 years

(708)
833
(80)
45

(1,762)
1,174
(115)
(703)

3,183
2,854
389
6,426

716

1,787

(845)
81
(49)

(1,195)
117
710

(3,293)
(2,920)
(370)
(6,584)

> 5 years

8,903
(357)
(161)
8,385

Total

9,615
4,504
33
14,152

(9,359)

(10,149)

388

(4,572)

176
(8,795)

4
(14,718)
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Gestionarea riscului (continuare)

Schimbare în Sensibilitatea la
baza de
ratele variabile
puncte

Sensibilitatea la ratele fixe 31 Decembir 2014
0-to 6 6 months to
1 to 5 years
months
1 year

(în‘000M
DL)
MDL
EUR
USD
Total

+100
+100
+100

(492)
(593)
(308)
(1,393)

MDL

-100

492

EUR
USD
Total

-100
-100

593
308
1,393

(1,015)
724
(235)
(526)

(1,653)
1,160
430
(63)

1,028

1,680

5,780
403
(491)
5,692

> 5 years

15,095
(186)
(136)
14,773

Total

18,207
2,101
(432)
19,876

(16,174)
(735)
238
531

(1,180)
(437)
63

(5,996)
(357)
531
(5,822)

(19,462)
201
150
(15,823)

(2,071)
482
(21,051)

Riscul valutar
Banca este expusă riscului valutar prin tranzacţiile cu valută străină faţă de leul moldovenesc. Există de
asemenea un risc bilanţier ca obligaţiile monetare nete exprimate în valute străine vor avea o valoare mai
mare când vor fi convertite în lei moldoveneşti ca rezultat al mişcărilor valutare.
Banca îşi gestionează expunerea la variaţiile ratelor de schimb prin modificarea structurii activelor şi
obligaţiilor. Principalele valute străine deţinute de Bancă sunt Euro, dolarul SUA, şi RUB. Banca efectuează
operaţiuni atât în valuta locală cât şi în valută străină şi monitorizează expunerea sa valutară zilnic şi îşi
închide poziţiile valutare prin intermediul limitelor individuale definite stabilite de BNM pentru fiecare valută
în parte şi pe total. Banca are ca scop să minimizeze expunerea sa la riscul valutar prin menţinerea unei
poziţii valutare deschise la un nivel minim.
Expunerea Băncii la riscul aferent activităţii de tranzacţionare generează câştiguri şi pierderi provenite din
variaţia cursului valutar ce sunt recunoscute în raportul privind rezultatele financiare. Aceste expuneri
cuprind activele şi obligaţiile monetare ale Băncii ce nu sunt denominate în moneda de măsură utilizată de
Bancă.
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul valutar (continuare)
În tabelul de mai jos este prezentată informaţia privind efectul profitului net înainte de impozitare și efectul
în capital din modificările ratelor valutelor străine în raport cu MDL:
Decalajul
valutar

Creşterea
ratei

Efectul
Venit/Pierdere

Efectul in
capital

Scăderea
ratei

Efectul
Venit/Pierdere

Efectul in
capital

(în mii lei
moldoveneşti)
31 Decembrie
2015
EUR
Dolari SUA

(14,830)
16,917

+10%
+10%

(1,305)
1,489

(1,148)
1,310

-10%
-10%

1,305
(1,489)

1,148
(1,310)

+10%

(1,712)

(1,507)

-10%

1,712

1,507

+10%

(1,300)

(1,144)

-10%

1,300

1,144

31 Decembrie
2014
EUR
Dolari SUA

(19,450)
(14,774)

Valorile activelor şi obligaţiilor deţinute în MDL şi valute străine la 31 Decembrie 2015 şi 31 Decembrie
2014 pot fi analizate după cum urmează:
31 Decembrie 2015

Euro

(în mii lei moldoveneşti)
Active
Numerar şi plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Instrumente financiare – credite și creanțe
Active financiare – disponibile pentru vânzare
Credite şi avansuri acordate clienţilor, net
Alte active
Total active

343,556
756,330
861,448
11,720
1,973,054

251,508
455,257
854,735
1,655
1,563,155

Datorii
Datorii faţă de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Datorii faţă de clienţi
Împrumuturi de la IFI
Swap-uri EUR/USD, EUR/RUB
Alte datorii
Total datorii

1,086
1,842,715
129,333
34,365
49,115
2,056,614
(83,560)

Poziţia netă la 31 Decembrie 2015

Dolar SUA

MDL

Alte

Total

1,103,108
428,224
1,639
2,001,391
8,316
3,542,678

43,287
49,258
156
92,701

1,741,459
1,260,845
428,224
1,639
3,717,575
21,848
7,171,590

964
1,314,325
208,953
4
21,999
1,546,245

84
570
2,339,690
151,362
62,773
2,554,479

44,951
(34,363)
8
10,596

84
2,620
5,541,681
489,648
6
133,895
6,167,934

16,910

988,199

82,105

1,003,656
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul valutar (continuare)
31 Decembrie 2014

Euro

Dolar SUA

MDL

Alte

Total

389,640
554,092

196,979
269,574

533,810
2,253

12,428
9,769

1,132,856
835,689

(în mii lei moldoveneşti)
Active
Numerar şi plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Instrumente financiare – credite și creanțe
Active financiare – disponibile pentru
vânzare
Credite şi avansuri acordate clienţilor, net
Alte active
Total active
Datorii
Datorii faţă de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Datorii faţă de clienţi
Împrumuturi de la IFI
Datorii derivative deţinute pentru
managementul riscului
Swap-uri EUR/USD, EUR/RUB
Alte datorii
Total datorii
Poziţia netă la 31 Decembrie 2013

-

-

298,914

-

298,914

-

-

1,479

-

1,479

714,691
14,851
1,673,274

683,399
825
1,150,777

1,911,315
7,210
2,754,981

100
22,297

3,309,405
22,986
5,601,329

1,323
1,501,167
150,333

1,838
809,149
332,966

110,273
382
1,706,562
45,254

1
26,935
-

110,273
3,544
4,043,813
528,553

3,411
836
37,348
1,694,418

(14,101)
7,497
1,137,349

5,602
40,603
1,908,676

7,581
2,794
37,311

3,411
(82)
88,242
4,777,754

(21,144)

13,428

846,305

(15,014)

823,575
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Gestionarea riscului (continuare)

Riscul operaţional
Riscul operaţional este riscul pierderii directe sau indirecte, generat de o serie de cauze asociate cu procesele,
personalul, tehnologiile şi infrastructura Băncii, dar şi de factori externi, cu excepţia riscurilor de credit, de
piaţă şi de lichiditate, cum sunt factorii generaţi de prevederile legale şi normative şi de standardele general
acceptate de etică corporativă. Riscurile operaţionale sunt generate de toate operaţiunile Băncii şi constituie
un pericol pentru toate entităţile comerciale.
Obiectivul Băncii este gestionarea riscului operaţional pentru a echilibra evitarea pierderilor financiare şi
prejudiciilor aduse reputaţiei Băncii cu eficienţa generală a costului şi pentru a evita procedurile de control ce
limitează iniţiativa şi creativitatea.
Responsabilitatea primară pentru elaborarea şi implementarea controalelor de depistare a riscurilor
operaţionale este atribuită managerului şef din fiecare unitate comercială. Responsabilitatea este confirmată
prin elaborarea unor standarde generale ale Băncii privind gestiunea riscurilor operaţionale în următoarele
domenii:

•

Cerinţe privind delimitarea corespunzătoare a funcţiilor, inclusiv autorizarea independentă a
tranzacţiilor

•

Cerinţe privind verificarea şi monitorizarea tranzacţiilor

•

Respectarea prevederilor normative şi legale

•

Documentarea controalelor şi procedurilor

•

Cerinţe privind estimarea periodică a riscurilor operaţionale şi caracterul adecvat al controalelor şi
procedurilor de eliminare a riscurilor depistate

•

Cerinţe privind raportarea pierderilor operaţionale şi acţiunile de remediere propuse

•

Elaborarea planurilor de cheltuieli neprevăzute

•

Instruire şi dezvoltare profesională

•

Standarde etice şi comerciale

•

Reducerea riscurilor, inclusiv asigurările, în cazul în care se dovedeşte eficient.

25

Gestionarea Capitalului

Obiectivele Băncii în timpul gestionarii capitalului constau în protejarea capacitaţii Băncii conform principiului
continuităţii întreprinderii pentru a produce profit acţionarilor şi beneficii altor mandatari şi pentru a menţine o
structură optimă de capital pentru a reduce costurile capitalului.
Pentru a menţine sau ajusta structura capitalului, Banca poate ajusta cantitatea dividendelor plătite
acţionarilor, rentabilitatea capitalului acţionarilor, să emită acţiuni noi sau să vândă activele pentru a reduce
datoria. Nu au fost modificări în obiective, politici şi procese din perioadele precedente.
Suficienta capitalului şi capitalul normativ sunt monitorizate de managementul Băncii, tehnici bazate pe
îndrumările elaborate de Banca Naţionala a Moldovei.
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Gestionarea Capitalului (continuare)

Banca Naţionala a Moldovei impune ca fiecare Banca sa menţină un nivel minim al capitalului normativ total la
31 Decembrie 2015 (MDL’000 200,000), şi menţine a rata a capitalului normativ total la activele ponderate la
risc de 16%.
In timpul anilor trecuţi, Banca a îndeplinit pe deplin toate condiţiile impuse cu privire la capitalul normativ total.
31 Decembrie
2015

31 Decembrie
2014

(mii MDL)
Capitalul de gradul I
Acțiuni ordinare
Acţiuni preferenţiale necumulative, emise cu termen nelimitat
Surplus de capital
Profitul nedistribuit şi rezervele formate din profit
Mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active
şi angajamente condiţionale
Imobilizări necorporale nete
Capitalul de gradul II
Acţiuni preferenţiale cumulative şi parţial cumulative cu scadenţa nefixată
Surplusul de capital atribuit acţiunilor preferenţiale cumulative şi parţial
cumulative
Datorii subordonate cu scadenţă nefixată
Datorii subordonate cu scadenţă şi acţiuni preferenţiale cu termen limitat
Reevaluarea valorilor mobiliare ale unor emitenți
Mărimea capitalului de gradul II care depăşeşte mărimea capitalului de
gradul I
Total capital de gradul I şi capital de gradul II
Cotele de participare în capitalul altor bănci
Capitalul normativ total
Suficienţa capitalului

1,036,747
99,944
151,410
926,624

818,761
99,944
151,410
730,383

110,449

122,448

30,782
-

40,528
-

-

-

-

-

-

-

1,036,747
1
1,036,746
27.73%

818,761
1
818,760
23.01%
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Numerar şi echivalente de numerar
Nota

31 decembrie
2015

31 decembrie 2014

12
12
13
15

379,770
148,313
1,260,845
-

491,415
138,211
835,689
30,004

1,788,928

1,495,319

(în mii lei moldoveneşti)
Numerar
Plasamente la Banca centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor, net
Active financiare – păstrate până la scadenţă

Plasamentele la Banca Centrală care reprezintă rezervele obligatorii nu sunt disponibile pentru finanţarea
operaţiunilor zilnice ale Băncii, de aceea acestea sunt excluse din categoria numerarului şi echivalentelor de
numerar. Acesta include soldul conturilor curente în relațiile cu banca centrală prezentate în nota 12 în valoare
de MDL'000 918,200 redus de nivelul rezervelor obligatorii deținute în MDL (MDL'000 769,887).
Investițiile financiare - credite și creanțe sunt certificatele BNM și reprezintă investițiile pe termen scurt,
scadente până la două săptămâni, și sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

27

Analiza activelor şi datoriilor pe termene de scadenţă

În tabelul de mai jos este prezentată analiza activelor şi datoriilor din punct de vedere al termenului aşteptat de
recuperare sau decontare al acestora.
31 Decembrie 2015

Până la 12 luni

Mai mult de 12
luni

Total

(în mii lei moldoveneşti)
Active
Numerar şi plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Active financiare - păstrate până la scadenţă
Active financiare – disponibile pentru vinzare
Credite şi avansuri acordate clienţilor, net
Alte active
Total active

1,357,519
1,260,845
425,674
1,951,241
21,848
5,017,127

383,940
2,550
1,639
1,766,334
2,154,463

1,741,459
1,260,845
428,224
1,639
3,717,575
21,848
7,171,590

Datorii
Datorii faţă de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Datorii faţă de clienţi

33
2,620
3,976,550

51
1,565,131

84
2,620
5,541,681

Împrumuturi de la IFI
Alte datorii
Total datorii
Net

306,458
133,895
4,419,556
597,571

183,190
1,748,372
406,091

489,648
133,895
6,167,928
1,003,662
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Analiza activelor şi datoriilor pe termene de scadenţă (continuare)

Tabelul de mai jos prezintă activele și pasivele, analizate în funcție de momentul în care se așteaptă să fie
recuperate sau decontate.
31 Decembrie 2014

Până la 12 luni

(în mii lei moldoveneşti)
Active
Numerar şi plasamente la Banca Centrală
Credite şi avansuri acordate băncilor
Active financiare – credite și creanțe
Active financiare – disponibile pentru vinzare
Credite şi avansuri acordate clienţilor, net
Alte active
Total active
Datorii
Datorii faţă de Banca Centrală
Datorii faţă de bănci
Datorii faţă de clienţi
Împrumuturi de la IFI
Datorii derivative deţinute pentru
riscului
Datorii privind impozitul amânat
Alte datorii
Total datorii
Net

Mai mult de 12
luni

Total

559,912
835,689
291,446
1,841,679
22,986
3,551,712

572,944
7,468
1,479
1,467,726
2,049,617

1,132,856
835,689
298,914
1,479
3,309,405
22,986
5,601,329

110,190
3,544
2,785,980
250,849

83
1,257,833
277,704

110,273
3,544
4,043,813

managementul
3,411
78,653
3,232,627
319,085

18,221
9,589
1,563,430
486,187

528,553
3,411
18,221
88,242
4,796,057
805,272
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Tranzacţiile cu părţile legate

Lista părţilor legate, cu care Banca a intrat în tranzacţii în timpul anului 2015 a fost, după cum urmează:
•

Société Générale (companii din cadrul grupului, inclusiv acţionar majoritar)

•

"BRD Group Société Générale" SA (acţionar majoritar, influenţă semnificativă)

•

BERD (acţionar majoritar, o influenţă semnificativă)

•

Managementul de bază, inclusiv executiv şi membrii consiliului de supraveghere (o influenţă
semnificativă)

•

părţi afiliate celor de mai sus.

Pe parcursul anului 2015, Banca a efectuat un şir de tranzacţii bancare cu părţile legate în cursul activităţii sale
obişnuite. Rezultatele acestor tranzacţii sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Total
2015

SG

BRD
GSG

EBRD

Key
management

Other

1,244,235

1,242,880

1,356

-

-

-

12,540

-

-

-

2,260

10,280

-

-

-

-

-

-

(in thousands MDL)
Articole ale bilanţului la 31
decembrie 2015
Credite și avansuri acordate
băncilor
Credite şi avansuri acordate
clienţilor, net
Alte active (Nota 17)
Datorii faţă de bănci

570

-

-

570

-

-

Datorii faţă de clienţi

17,504

-

-

63

1,948

15,493

Împrumuturi (Nota 20)

236,711

-

-

236,711

-

-

Alte datorii

25,313

22,492

2,807

11

-

3

*Dintre care sporiri

24,070

21,263

2,807

-

-

-

Articole ale raportului
privind rezultatele
financiare anul 2015
Venituri din dobânzi

2,100

733

-

-

252

1,115

Cheltuieli aferente dobânzilor

10,834

2,528

-

7,828

48

431

Costurile privind personalul

34,329

-

-

-

14,912

19,417

Alte
cheltuieli
dobânzilor

22,405

6,460

13,137

178

2,356

275

429,558

-

-

-

-

429,558

273,466

1,804

24,047

246,996

67

552

neaferente

Articole extra-bilanţiere
Garanţia liniei de credit de la EIB
(Nota 20)
Contra-garanţie
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Tranzacţiile cu părţile legate (continuare)
Total
2014

SG

BRD
GSG

EBRD

Key
managem
ent

Other

822,007

818,720

2,744

-

-

543

9,998

-

-

-

2,239

7,759

2

-

-

-

2

-

(in thousands MDL)
Articole ale bilanţului la 31
decembrie 2014
Credite și avansuri acordate
băncilor
Credite şi avansuri acordate
clienţilor, net
Alte active (Nota 17)
Datorii faţă de bănci

299

-

-

299

-

-

Datorii faţă de clienţi

12,109

-

-

162

3,050

8,897

Împrumuturi (Nota 20)

163,417

-

-

163,417

-

-

Alte datorii

1,238

1,227

-

11

-

-

Articole ale raportului
privind rezultatele
financiare anul 2014
Venituri din dobânzi

1,183

191

-

-

189

803

Cheltuieli aferente dobânzilor

8,452

2,237

-

5,758

199

258

Costurile privind personalul

30,283

-

-

-

10,974

19,309

Alte
cheltuieli
dobânzilor

20,213

4,735

13,394

131

1,466

487

379,932

-

-

-

-

379,932

47,247

-

44,859

-

100

2,288

neaferente

Articole extra-bilanţiere
Garanţia liniei de credit de la EIB
(Nota 20)
Contra-garanţie

29

Evenimente ulterioare datei de raportare

Pe parcursul anului 2015 şi pînă la momentul semnării acestor situaţii financiare, nu au existat evenimente
importante care au un impact asupra situaţiilor financiare.
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