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Introducere
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile regulamentelor Băncii
Naţionale a României și ale Parlamentului European și Consiliului dupa cum urmează:
-

-

Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie
2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de
investiții;
Regulamentul BNR nr 5/20.12.2013 privind cerinte prudențiale pentru instituțiile de
credit.

În același timp, prezentul raport îndeplinește condițiile din:
-

-

-

-

Ghidul Autorității Bancare Europene/European Banking Authority (‘’EBA’’) –
GL14/2014 asupra pragului de semnificație, al proprietății și confidentialității și
asupra frecvenței de publicare specificate în articolele 432 alineatul (10, 432
alineatul (2) și 433 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Ghidul Autorității Bancare Europene/European Banking Authority (‘’EBA’’) –
GL11/2016, privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013;
Ghidul Autorității Bancare Europene/European Banking Authority (‘’EBA’’) –
GL22/2015, privind politicile solide de remunerare conform articolelor 74 alineatul
(3) și 75 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE și informațiile publicate conform
articolului 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Ghidul Autorității Bancare Europene/European Banking Authority (‘’EBA’’) – GL
01/2018 privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013 referitoare la măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului
introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii.

Informațiile financiare din acest raport se referă la Idea Bank S.A. (la nivel individual) și la
Grupul Idea Bank România (la nivel consolidat).
În scopul consolidării din punct de vedere prudențial, Grupul Idea Bank România include
urmatoarele entități, consolidate utilizând metoda „consolidării globale”:

- Idea Finance IFN SA;
- Idea Investment SA;
- Idea Leasing IFN SA;
-

Idea Broker de Asigurare SRL.
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1. Informatii generale și structura organizatorică a Idea Bank S.A. și
a organului de conducere

Informații generale despre activitatea Idea Bank in anul 2017
Idea Bank SA sau “Banca”, persoană juridică romană, este o bancă românească, societate
comercială pe acțiuni, înființată în anul 1998 și care își desfășoară activitatea printr-o rețea
de 34 de sucursale și agenții (31 decembrie 2016: 34 sucursale și agenții), localizate în
București și în celelalte județe ale României.
În prezent, Banca derulează operațiuni bancare și alte servicii financiare cu persoane fizice
și juridice. Acestea includ: conturi pentru depozite, plăți interne și externe, operațiuni de
schimb valutar, finanțări pentru activitatea curentă, finanțări pe termen mediu, scrisori de
garanție, acreditive documentare și servicii de depozitare.
Banca este deținută de către grupul polonez Getin Holding Spolka Akcyjna situat în
Polonia, Wroclaw, 66 Gwiazdzista, care a devenit acționar din data de 4 decembrie 2013.
Getin Holding, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare din Polonia, este un holding
financiar care investește în întreprinderile din sectorul financiar, atât în Polonia, cât și în
străinătate. Getin Holding Capital Group cuprinde Getin Holding SA, societatea-mamă și
companiile sale subsidiare.
Getin Holding este un grup puternic cu operațiuni extinse în Europa Centrala și de Est, cu
expertiză în retail banking și leasing și peste 6.000 de angajați. Getin Holding este una
dintre cele mai mari companii listate la Warsaw Stock Exchange1 MWIG 40 index.
La 31.12.2017 cota Idea Bank S.A. în sistemul bancar, în funcţie de volumul activelor, a
fost de 0,43%, banca situându-se pe poziţia 23 din 35. La 31.12.2016 cota de piata a fost
de 0.39%, banca ocupand pozitia 24 din 37.
Obiectivele Băncii din cursul anului 2017 s-au axat pe creșterea organică sănătoasă,
profitabilitate și consolidarea bazei clienți. Astfel, Idea::Bank s-a concentrat pe
transpunerea în acțiune a Strategiei adoptate, acțiuni concretizate prin oferta de produse
și servicii diversificate, digitalizare și inovare, preocuparea Băncii fiind deopotrivă atât
pentru clienții actuali căt și potențiali, persoane fizice și IMM-uri.
Mizând pe flexibilitate și pe simplificarea accesului la soluțiile bancare în cursul anului
2017, s-au automatizat procese care au dus la eficientizarea activității și la scurtarea
timpului de răspuns solicitărilor venite din rândul stakeholderilor: clienții țintă, clienții interni
(angajații), partenerii și acționarii.
Idea Bank ofera produse si servicii financiare adecvat asteptarilor actuale ale clientilor prin:
simplitate, promptitudine, personalizare si transparenta. Produsele si serviciile sunt

1

https://www.gpw.pl/company-factsheet?isin=PLGSPR000014
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destinate atat persoanelor fizice cat si IMM-urilor, mizand pe dezvoltarea noilor tehnologii
(internet si digital banking) si avand o raspandire teritoriala selectiva, operand cu 34 de
sucursale la nivel national. Unitatile sunt impartite in 3 regiuni, pornind de la asezarea lor
geografica. Din cele 34 de sucursale ale bancii, 16 sunt localizate in Bucuresti si 18 in orase
mari ale tarii.
Prezenta teritoriala nationala a Idea Bank S.A:

Structura organizatorică a Idea Bank S.A.
Structura organizatorică a Băncii este elaborată astfel încât să asigure administrarea
efectivă și prudentă, asigurând totodată o separare adecvată a atribuțiilor, având ca scop
prevenirea conflictelor de interese, cum ar fi cele generate de responsabilități duale ale
aceleiași persoane.
Structurile Băncii sunt organizate încât să asigure un flux de informații de calitate, o
separare adecvată a atribuțiilor și o monitorizare independentă exercitată de persoane
neimplicate direct in activitățile respective, a căror informare este efectuată pe baza unor
linii de raportare stabilite în mod corespunzator.
Idea Bank S.A. este organizată la nivelul central prin Centrala Băncii și teritorial prin 34 de
sedii secundare de tip sucursale si agenții (unități teritoriale). La nivelul Centralei, Banca
este organizată într-o structură cuprinzând: Direcții și Departamente. Structura
organizatorică este aprobată de Consiliul de Administrație. Departamentele pot fi
organizate și ca unitati independente fără să facă parte din structura unei Direcții.
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Subordonarea ierarhică se face potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare şi
Organigramei care face parte din Regulament.
Prin sediul Central se asigură funcţia de coordonare pentru toate activităţile şi operaţiunile
bancare care se desfaşoară de catre liniile de afaceri, în sucursale şi agenţii, organizate
de asemenea pe departamente/compartimente, urmărindu-se aplicarea corectă a legilor,
a reglementărilor BNR şi a celor interne care guvernează activitatea bancară.
Politicile de prudenţialitate ale băncii se înfaptuiesc şi prin comitetele de lucru precum
Comitetul de Audit și Risc (în subordonarea directă a Consiliului de Administrație),
Comitetul de Remunerare (în subordonarea directă a Consiliului de Administrație) și
Comitetul de Administrare a activelor și pasivelor, Comitetul de Credite, Comitetul de
Credite Neperformante (în subordinea Comitetului de Direcție).
Idea Bank este administrata in sistem unitar iar conducerea şi administrarea Băncii sunt
asigurate de: Consiliul de Administraţie, Comitetul de Direcţie, Preşedintele executiv şi
Vicepreşedinţii executivi.
Consiliul de Administrație este un organ colectiv de conducere care stabilește direcțiile
principale de activitate și de dezvoltare ale Băncii și supraveghează activitatea Băncii și a
conducerii executive, având de asemenea responsabilitatea finală pentru operațiunile și
soliditatea financiară a Băncii. Consiliul de Administrație decide asupra sistemului contabil
si de control financiar și aprobă planificarile financiare. Consiliul de Administrație
îndeplineste funcția de supraveghere2, respectiv desfășoară ansamblul atribuțiilor de
monitorizare și control a îndeplinirii strategiei și obiectivelor Băncii, în limitele toleranței la
risc aprobate, si are responsabilitatile si competentele generale din Legea societatilor nr.
31/1990 rep precum si cele din reglementarile legale aplicabile specific instittutiilor de
credit.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE este organ deliberativ şi se întruneste de regulă, de
două ori pe lună sau ori de câte ori activitatea Băncii o impune, la convocarea preşedintelui
acestuia. Hotărârile Consiliul de Administraţie se adoptă cu votul majorităţii simple a
membrilor prezenţi.
Componenţa Consiliului de Administraţie la 31 decembrie 2017 include 5 membri, dintre
care 1 Președinte, 1 membru indepent, 1 membru executiv și 2 membri ne-executivi.
Având în vedere:
-

-

2

Prevederile Regulamentului 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și
societățile de investiții;
Prevederile Legii 29/2015 (...) pentru modificarea și completarea OUG 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

In sensul art 3. (2) din regulamentul BNR 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit
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mandatele deținute de către membrii Consiliului de Administrație în diferite companii sunt
detaliate mai jos:
Funcția

Nume

Alte mandate

Președinte CA

Piotr Kaczmarek

Alte 7 mandate in 2017:
- Presedintele Comitetului Executiv in Getin Holding Sa Polonia;
- Presedinte al Consiliul de Administratie al PSA Idea Bank S.A.
Ukraine in Lviv
- Membru in Consiliul de Administratie al Carcade OOO in
Kaliningrad, Russia
- Membru in Consiliul de Administratie al ZAO Idea Bank S.A. in
Minsk, Belarus
- Membru in Consiliul de Administratie al Getin International S.A.
in Wroclaw
- Presedinte al Consiliului de Administratie al Seret Invest sp. z
o.o. in Kiev, Ukraine
- Presedinte al Consiliului de Administratie al New Finance
Service sp. z o.o. in Kiev, Ukraine

Membru CA

Adriana Dutescu,
membru independent

n/a

Membru CA

Levon Khanikyan,
membru executive

Alte 2 mandate in 2017:
- Membru in Comitetul de Directie al Idea Bank (Ro)
- Presedintele Consiliul de Administratie in Idea Finance IFN SA
(Ro)

Membru CA

Membru CA

Krzysztof Jarosław
Bielecky, membru
neexecutiv

Krzysztof Jan
Florczak, membru
neexecutiv
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Alte mandate in 2017:
- Membru in Consiliul de Administratie al Carcade Ltd (Leasing
company, Ru);
- Membru in Consiliul de Administratie al Idea Box SA (Polonia);
- Membru in Consiliul de Administratie al Idea Bank SA
(Polonia);
- Membru in Consiliul de Administratie al Getin Noble Bank SA
(Polonia);
- Membru in Consiliul de Administratie al Happy Miles S.A.
(Polonia);
- Membru in Consiliul de Administratie al M.W. Trade S.A.
(Polonia);
- Membru in Consiliul de Administratie al Idea Bank (Ukraina)
- Presedinte al Consiliului de Administratie al Idea Leasing IFN
S.A. (Ro, din 8 mai 2017)
- Vicepresedinte Comitet executiv al Getin Holding (Polonia);
Alte 8 mandate in 2017:
- membru in conducerea executiva a Getin Holding (Poland),
- Presedintele Consiliului de Administratie in Idea Leasing IFN
SA (Ro),
- Membru in Consiliul de Administratie al Idea Finance IFN SA
(Ro),
- Presedintele Consiliului de Administratie in Carcade ltd.
(Leasing company, Ru).
- Membru in Consiliul de Administratie al Getin International
(Polonia)
- Membru in Consiliul de Adminsitratie al Idea Bank (Belarus);
- Membru in Consiliul de Adminsitratie in Idea Investment SA
(Ro)
- Presedinte al Consiliului de Adminsitratie in Idea Finance IFN
SA (Ro, pana in 8 mai 2017).
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Numărul de mandate deținute de membrii Consiliului de Administrație (C.A.):






Piotr Kaczmarek, Președintele C.A. – primul mandat
Levon Khanikyan, Membru C.A. - al doilea mandat
Krzysztof Jarosław Bielecki, Membru C.A. – primul mandat
Adriana Duțescu, Membru C.A.– primul mandat
Krzystof Florczak, Membru C.A. – primul mandat

Toți membrii CA au obtinut aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei inainte sa
inceapa exercitarea responsabilitatilor si, pe parcursul anului 2017, s-au aflat în
exercitarea primului mandat acordat de Idea Bank S.A.

De-a lungul anului 2017, au avut loc 36 de sedinte ale Consiliului de Administratie dintre
care, in 77.78% dintre acestea, au participat toti membri CA. Fiecare dintre membri a
participat, in medie, la 94.4% dintre sedintele CA (min. 83.3% - max 100%).3

COMITETUL DE DIRECŢIE este format din conducătorii executivi ai băncii, reprezentand
conducerea superioara a bancii4, şi se întruneşte, de regulă, o dată pe săptamână sau ori
de câte ori activitatea Băncii o impune, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului
acestuia. Deciziile sunt luate cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Responsabilitatile si competentele generale ale Comitetului de Directie sunt cele din Legea
societatilor nr. 31/1990 republicată precum și cele din reglementările legale aplicabile
specific instituțiilor de credit.

Specific, în cazul Idea Bank, atribuțiile Comitetului de Direcție sun detaliate în
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Idea Bank precum și în Termenii de
Referință ai Comitetului de Direcție, documente interne aprobate de către Consiliul de
Administrație care reglementează, alături de Manualul de Guvernanță Corporativă, modul
de organizare al ședintelor Comitetului de Direcție și luarea deciziilor de caătre acesta. La
şedinţele Comitetului de Direcţie pot fi invitaţi directori direcțiilor, directori de sucursale sau
alţi specialişti ai băncii.

3

In calculul procentelor nu au fost considerate participarile d-lui K. Bielecky, avand in vedere obtinerea

aprobarii BNR in noiembrie 2017.
4

In sensul art 3.(3) din regulamentul BNR 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit
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Componenţa Comitetului de Direcţie la 31 decembrie 2017:
Functia
Președinte Executiv

Nume
Mioara Popescu

Alte mandate 2017
Presedinte Consiliul de Administratie al Idea
Investment S.A.
- Membru in Consiliul de Administratie al Idea
Bank Ro
- Presedintele Consiliului de Administratie al Idea
Finance IFN SA (Ro)

Vicepreședinte Executiv Risc

Levon Khanikyan

Vicepreședinte Executiv
Business
Vicepreședinte Executiv
Operațiuni
Vicepreședinte Executiv
Financiar (în proces de
autorizare BNR la sfârșitul
anului 2017)

Alin Daniel
Fodoroiu

N/A

Maria Baiasu

N/A

Gabriela Andrei

N/A

Toți membrii Comitetului de Directie au obtinut aprobarea prealabila a Bancii Nationale a
Romaniei inainte sa inceapa exercitarea responsabilitatilor.
De-a lungul anului 2017, au avut loc 64 ședinte ale Comitetului de Direcție dintre care, în
98.44% dintre acestea, au participat toți membrii. 4 dintre membrii Comitetului de Direcție
au participat la 100% din ședinte, al cincilea participând la 94.74%

COMITETUL DE AUDIT ȘI RISC este un comitet permanent al Băncii numit prin decizia
Consiliului de Administrație compus din 3 (trei) membri ne-executivi, iar președintele CAR
este un membru independent.
Ca principale atribuții, acest comitet urmărește:
 funcționarea sistemului de control intern;
 activitățile afectate de riscuri ce urmează a fi analizate în anul respectiv în cadrul
angajamentelor de audit și ale auditorului financiar extern;
 corectitudinea și credibilitatea informațiilor financiare furnizate conducerii executive
și utilizatorilor externi;
 conformarea cu prevederile cadrului legal, cu actul constitutiv și cu normele stabilite
de Consiliul de Administrație;
 conformarea cu țintele strategice și apetitul la risc asumat de bancă pentru
indicatorii de risc și riscurile semnificative din structura profilului de risc.
Competențele Comitetului de Audit și Risc și normele de funcționare sunt stabilite în
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Audit și Risc, aprobat de
către Consiliul de Administrație.
Componenţa Comitetului de Audit si Risc la 31 decembrie 2017:
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Funcția
Președinte Comitet (Membru independent al Consiliului de Administrație)
Membru (Președintele Consiliului de Administrație)
Membru (Membru al Consiliului de Administrație)

Nume
Adriana Dutescu
Piotr Kaczmarek
Krzystof Florczak

Toți membrii Comitetului de Audit și Risc s-au aflat în exercitarea primului mandat acordat
de Idea Bank S.A. În cursul anului 2017, Comitetul de Audit și Risc s-a întrunit în 26 de
ședinte.
În subordinea Consiliului de Administrație a fost înființat Comitetul de Remunerare
(RemCo), având atribuții în domeniul remunerării și al nominalizării. Menționăm că, în
conformitate cu cadrul legal aplicabil, Idea Bank nu face parte din instituțiile care au
obligația înființării unui comitet de remunerare sau a unuia de nominalizare însă înființarea
RemCo și funcționarea acestuia începând cu luna Decembrie 2017 au avut ca scop
creșterea gradului de conformare cu cadrul de reglementare.
RemCo este implicat în dezvoltarea unei politici de remunerare aliniată la strategia și la
profilul de risc al băncii precum și în dezvoltarea și actualizarea unei politici riguroase de
selectare, monitorizare și asigurare a succesiunii membrilor organelor de conducere.
Atribuțiile, competențele și formalitatile de funcționare ale Comitetului de Remunerare sunt
stabilite în Termenii de Referință proprii.
RemCo are 2 membri, fiind prezidat de către Președintele Consiliului de Administrație și
incluzând, ca membru, administratorul neexecutiv independent.
Deciziile RemCo se iau in prezenta ambilor membrii, cu unanimitate de voturi.
La 31 Decembrie 2017, Comitetul de Remunerare este format din 2 membri neexecutivi ai
Consiliului de Administrație, dintre care unul independent, astfel: Președinte - Piotr
Kaczmarek, Membru - Adriana Duțescu.
În cursul anului 2017 Comitetul de Remunerare s-a întrunit in 3 ședințe.

COMITETE ÎN SUBORDINEA COMITETULUI DE DIRECȚIE:
a) Comitetul de Administrare Active și Pasive (ALCO): este un comitet permanent al
Băncii, compus din 6 (sase) membri, desemnați de Comitetul de Direcție al Băncii.
ALCO este responsabil cu optimizarea structurii bilanțului prin elaborarea de
strategii de finanțare și strategii de investiții, din punct de vedere al profitului generat
la nivelul de risc acceptat și în concordanță cu direcția strategică generală a Băncii.
b) Comitetul de Credite: comitet permanent al Băncii înființat prin decizia Comitetului
de Direcție. Comitetul de Credite este autorizat să aprobe sau să avizeze
operațiunile activității de creditare, asa cum sunt ele definite în procedurile specifice,
în conformitate cu atribuțiile și în limitele de competență delegate acestuia de către
Comitetul de Direcție.
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c) Comitetul de Credite Neperformante: un comitet permanent al Băncii, responsabil
pentru urmărirea nivelului recuperărilor pe portofoliile de clienți persoane juridice și
persoane fizice, pentru actualizarea și eventual modificarea strategiilor de
recuperare.
Idea Bank a dezvoltat și implementat o politica de selectare, monitorizare și asigurare a
succesiunii membrilor organelor de conducere, care include criteriile individuale și de
ansamblu impuse membrilor organului de conducere pentru a fi selectați sau mentinuți în
poziții, procedurile în acest sens precum și procedurile de asigurare a succesiunii
membrilor organelor de conducere.
Consiliul de Administrație coordonează procesul de selecție în vederea numirii membrilor
Comitetului de Direcție și decide cu privire la selecția acestora, precum și cu privire la
înlocuirea sau demiterea membrilor Comitetului de Directie și, similar, Adunarea Generală
a Acționarilor.
În evaluarea adecvării membrilor organului de conducere, sunt avute în vedere criterii
privind reputația (inexistența unor proceduri penale judiciare și de drept administrativ
relevante, îndeplinirea standardelor profesionale, situația economică corectă), criterii
privind competența profesională, ținându-se cont de cunoștințele și competențele
dobândite ca urmare a pregătirii teoretice și a experienței practice și criterii privind
guvernanța (timp suficient pentru exercitarea atribuțiilor și gradul de independență,
onestitate și integritate).
În procesul de selectare a membrilor organului de conducere, Idea Bank urmărește
promovarea diversității (genului, vârstei, etniei) precum și caracteristici personale legate
de cunoștiințe, competențe și pregătire profesională, variate.
În ceea ce priveste politica privind diversitatea de gen în materie de selecție a membrilor
structurii de conducere, Idea Bank a stabilit și a atins ținta ca ambele genuri să fie
reprezentate la nivelul organului de conducere. În acest sens, se poate observa că ambele
genuri au fost reprezentate la nivelul organului de conducere în ansamblu dar și la nivelul
fiecăreia dintre structurile de conducere.
Referitor la diversitatea de vârsta și de origine, structura organului de conducere este
eterogenă, astfel încât să permită independență în luarea deciziilor.
Politica privind selectarea, monitorizarea și asigurarea succesiunii organului de conducere,
în vigoare, este considerată adecvată. Mărimea și componența organului de conducere al
băncii sunt adecvate pentru mărimea și complexitatea instituției de credit și de natura și
sfera de cuprindere a activităților sale.
Forma actuala a Politicii de promovare a diversității în cadrul organului de conducere este
considerată adecvată. Gradul de diversitate al organului de conducere este considerat
satisfacator, ținta privind reprezentarea genului în cadrul organului de conducere este
îndeplinită.
De asemenea, Idea Bank revizuiește anual structura, mărimea, competența și performanța
membrilor organului de conducere, atât individual cât și la nivel colectiv.
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2. Organizarea funcțiilor de control intern
Cadrul de control intern al Idea Bank este structurat pe 3 niveluri:
1. Primul nivel de control este realizat de unitățile operaționale, care sunt responsabile
să se asigure că la nivelul fiecărei structuri/activități este constituit un mediu de
control și prevenire a riscului, ca parte a operațiunilor zilnice.
2. Cel de-al doilea nivel este reprezentat de funcția de administrare a riscurilor și
funcția de conformitate;
3. Cel de-al treilea nivel este reprezentat de funcția de audit intern care asigură o
examinare independentă a controalelor aplicate.
Nivelurile doi si trei de control sunt efectuate prin 3 funcții independente de control, care
raportează Consiliului de Administrație și Comitetului de Audit și Risc, după cum urmează:
a) Funcția de administrare a riscurilor asigură gestionarea și controlul riscurilor identificate
prin procese de evaluare specifice. Riscurile semnificative administrate la nivelul
funcției de administrare a riscurilor sunt: riscul de credit (inclusiv riscul de concentrare
si riscul rezidual), riscul de piață, riscurile structurale (riscul de rată a dobânzii și riscul
valutar din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul de decontare, riscul
de concentrare), riscul de lichiditate, riscul operational și riscul strategic.
b) Funcția de conformitate asigură administrarea riscului de neconformitate și riscul
reputațional.
c) Funcția de audit intern asigură examinarea obiectivă a ansamblului activităților Băncii,
în scopul unei evaluări independente a managementului riscului, a sistemului de control
intern, a proceselor de management și de execuție, pentru sprijinirea realizării
obiectivelor propuse și emite recomandări pentru îmbunatățirea eficienței acestor
activități.
Cele trei funcţii ale sistemului de control intern (funcţia de administrare a riscurilor, funcţia
de conformitate şi funcţia de audit intern) sunt organizate pe principiile prevăzute de
Regulamentul BNR Nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru instituțiile de credit,
respectiv:
- sunt independente;
- îşi desfăşoară activitatea în baza unor reglementări specifice;
- au acces direct la organele cu funcţie de conducere;
- au sisteme de raportare specifice;
- au coordonatori aprobaţi de Consiliul de Administraţie al Idea Bank S.A. şi de Banca
Naţională a României;
- au sisteme de colaborare între ele fără a ştirbi independenţa;
- asista conducerea băncii pe domeniile specifice fiecarei funcţii.
În anul 2017 nu au existat schimbări în ceea ce privește directorii direcțiilor Administrarea
Riscurilor, Conformitate și Audit Intern.
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3. Obiectivele şi politicile cu privire la administrarea riscurilor
Activitatea Idea Bank S.A. și a grupului din Romania presupune asumarea de riscuri, prin
urmare, un management activ al riscurilor reprezintă obiectivul principal și face parte
intergrantă din managementul băncii.
Pentru a identifica, măsura, evalua și gestiona în mod eficient riscurile, Idea Bank S.A. a
dezvoltat un sistem al managementului riscurilor la care grupul se expune, iar prin
intermediul structurii de administrare a riscurilor se asigură că toate riscurile materiale sunt
măsurate și limitate, banca luând în calcul randamentul generat și riscul asumat.
Prezentul raport descrie pricipiile și modul de organizare al structurii de administrare a
riscurilor precum și expunerile la riscurile indentificate ca fiind semnificative.

3.1. Principii de administrare a riscurilor
Banca are un sistem de principii de administrare a riscurilor stabilite de Comitetul de
Direcție și un cadru procedural pentru identificarea, evaluarea, măsurarea și monitorizarea
lor, cu scopul de a controla și gestiona riscurile materiale, astfel:
1. Conștientizarea riscurilor prin care banca urmărește menținerea unui mediu în
care se promovează întelegerea deplină a riscurilor inerente ale activitații, asigurată
prin procese transparente și comunicare pe orizontală și verticală.
2. Asumarea riscurilor se realizează printr-o atitudine prudentă. Banca își asumă
riscuri doar dacă există metode adecvate pentru evaluarea acestora și dacă
randamentul estimat depășește pierderile așteptate plus o rată a capitalului utilizat
pentru acoperirea peirderilor neașteptate.
3. Administrarea riscurilor se efectuează prin metodele de administrarea reflectate
de cadrul procedural care sunt îmbunătățite în permanență.
4. Cerințele legale sunt încorporate în activitatea băncii care îndeplinește toate
cerințele prudențiale în ceea ce privește administrarea riscurilor.
5. Abordarea integrată se realizează prin evaluarea riscurilor atât la nivel individual
cât și consolidat, urmărind integrarea riscurilor în capitalul economic.
6. Tratamentul unitar al riscurilor este asigurat de metodologia utilizată, pentru a
aplica măsuri acceptabile pentru liniile de afaceri în cazul în care riscurile nu se
încadrează în limitele stabilite.
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7. Controlul independent este asigurat prin segregarea liniilor de activitatea de
asumare a riscurilor de cele de administrare și control a acestora. Separarea
funcțională și organizațională este asigurată și la nivelul structurii de conducere.
8. Revizuirea regulată este asigurată prin exercițiu de actualizare anuală a întregului
cadru procedural aferent administrării riscurilor.
9. Produsele noi presupun asumarea de riscuri , iar lansarea acestora este
precedată de o analiză a riscurilor implicate, prevăzută de cadrul procedural.

Conform Regulamentului BNR Nr. 5/2013 privind cerințe prudenţiale pentru institutiile de
credit, banca a luat măsuri in cursul anului 2017 pe linia administrării următoarelor riscuri
semnificative:











riscul de credit (inclusiv riscul rezidual),
riscul de piaţă,
riscul operaţional (inclusiv riscul aferent tehnologiei informaţiei – IT şi riscul legal),
riscul de concentrare,
riscul folosirii excesive a efectului de levier,
riscul de rată a dobânzii din activităţi in afara portofoliului de tranzacţionare,
riscul de lichiditate,
riscul de decontare,
riscul strategic,
riscul reputaţional.

În cursul anului 2017, funcţia de administrare a riscurilor a revenit Direcţiei Risc, iar rolul
de coordonator a revenit Directorului Senior al Direcţiei Risc.
Lunar, cu ajutorul algoritmului de cuantificare şi monitorizare a profilului de risc aprobat de
Consiliul de Administrație al Idea Bank S.A., Direcția Risc a calculat şi analizat evoluţia
indicatorilor de risc din structura profilului de risc grupaţi în funcţie de riscurile semnificative
şi a informat Consiliul de Administraţie prin intermediul Raportului de Risc.
Direcţia Risc revizuieşte periodic, cel puţin anual, ca parte a strategiei de risc, nivelurile
acceptabile (apetitul la risc) pentru riscurile semnificative şi asigură luarea măsurilor
necesare de către conducători pentru identificarea, evaluarea, administrarea şi controlul
riscurilor respective.
Responsabilitatea identificării, administrării şi raportării riscurilor, revine personalului din
toate liniile de activitate şi nu este limitată doar la nivelul funcţiei de administrare a riscurilor.
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3.2. Controlul şi administrarea riscurilor semnificative
Riscul de credit
Banca gestionează riscul de creditare global al portofoliului, precum şi riscul individual
aferent fiecarui credit sau tranzacţie în parte.
În vederea limitării riscului de credit în raport cu limitele de prudenţă, o importanţă
deosebită o au politicile şi procesele de monitorizare a expunerilor aprobate.
Structura de administrare a riscurilor este responsabilă pentru calitatea portofoliului de
credite al băncii.
Obiectivul esenţial al structurii de administrare a riscului îl reprezintă maximizarea profitului
pe fondul menţinerii delincvenţei la nivel de portofoliu sub ţinta de apetit la risc.
În cadrul Idea Bank, structura de administrare a riscului este compusă din:
-

Vicepreședinte Executiv, responsabil de administrarea riscului, subordonat direct
Consiliului de Administrație al Băncii,
Directia Risc, subordonată din punct de vedere administrativ Vicepreședintelui
Executiv, responsabil de administrarea riscului. In cadrul acestei structuri,
administrarea riscului de credit este efectuată de către Departamentul Risc de
Credit.

Pentru diminuarea riscului de credit în relaţia cu clienţii, banca a obţinut în cadrul procesului
de analiză şi acordare, informaţii de risc bancar, după caz, de la Centrala Riscului de
Credit, Biroul de Credit, Centrala Incidentelor de Plăţi, Arhiva Electronică a Garanţiilor
Reale Mobiliare şi Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Banca a transmis lunar către Centrala Riscului de Credit informaţiile cu privire la creditele
mai mari de 20.000 lei, iar către Biroul de Credit a transmis zilnic informaţiile pozitive şi
negative despre debitorii proprii, persoane fizice.
Toate deciziile de creditare se bazează pe desfășurarea procesului de aprobare. Acest
proces se aplică în egală măsură atât la acordarea de credite noi, cât și pentru prelungirea
limitelor existente, sau în cazul unor modificări în profilul de risc al debitorului față de
momentul deciziei inițiale de creditare.
Deciziile de creditare se iau pe baza unei scheme de competente de aprobare depinzand
de natura,dimensiunea si complexitatea imprumutului solicitat. Astfel, pentru segmentul
retail procesul este mult mai automatizat datorita crearii la nivelul băncii a unei
infrastructuri informatice adecvate atât din perspectivă hardware cât și software.
Pe parcursul anului 2017 s-au luat măsuri de remediere a fenomenelor nedorite apărute
în procesul de administrare şi monitorizare a creditelor acordate de bancă, precum şi de
recuperare în cea mai mare masură a creditelor problemă şi neperformante într-o perioadă
rezonabilă de timp.
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Banca a monitorizat lunar riscul de concentrare rezultat din:
-

expunerile mari individuale faţă de clienţi sau grupuri de clienţi aflaţi în legătură;
expunerile faţă de contrapartide din acelaşi sector economic sau regiune
geografică;
expuneri pe tipuri de produse de credit;
expuneri pe tipuri de garanții și asiguratori de garanții;
expuneri pe tipul valutei in care sunt acordate creditele
expuneri pe maturități.

Riscul de piaţă
Banca a tratat în cadrul riscului de piaţă, în lipsa activităţilor care aparţin portofoliului de
tranzacţionare, doar riscul valutar.
Pentru evaluarea riscului valutar s-a utilizat sub aspect cantitativ abordarea standard
pentru riscul valutar (in conformitate cu Titlului IV, Capitolul III din Regulamentul UE
nr.575/2013).
Direcţia Trezorerie a monitorizat zilnic, în timp real, poziţiile valutare în scopul menţinerii
acestora la nivele optime faţă de fondurile proprii.
Controlul expunerii băncii la riscul valutar s-a realizat de către Direcția Risc prin definirea
unor limite interne de expunere la riscul valutar și prin monitorizarea respectării acestora.
Prin urmare, începând cu data de 18.10.2016 banca a monitorizat și a raportat zilnic
următoarele limite pentru poziția valutară, individuală și totală:
 maxim 20% din fondurile proprii pentru poziția netă deschisă pe fiecare din valutele
EUR, USD și PLN;
 maxim 10% din fondurile proprii pentru poziția netă deschisă pe GBP;
 maxim 5% din fondurile proprii pentru poziția netă deschisă pe fiecare din celelalte
valute, altele decât EUR, USD, PLN și GBP;
 maxim 35% din fondurile proprii pentru poziția valutară totală netă.
Poziţia netă totală este calculată ca maximul dintre valorile absolute ale poziţiilor valutare
individuale valută contra RON.
Începând cu data de 21.12.2016 banca a monitorizat și raportat zilnic limita VaR pentru
poziția valutară totală deschisă (VaR 1day, 99,9 % interval de încredere) de maximum
1,5% din fondurile proprii ale băncii.
De asemenea, începând cu data de 23 august 2016, banca a monitorizat intraday limitele
de competențe pentru persoanele care tranzacționează în cadrul Direcției Trezorerie.
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Riscul operaţional
Administrarea Riscurilor Operaţionale s-a bazat pe principiul responsabilităţii totale a
direcţiilor operaţionale şi a sucursalelor în ce priveşte identificarea, evaluarea şi raportarea
acestor riscuri.
Identificarea, monitorizarea şi cuantificarea riscului operaţional s-a realizat la nivelul
sucursalelor şi direcţiilor băncii prin utilizarea unei aplicaţii Intranet.
Analiza riscurilor de securitate a informaţiei a fost bazată pe cunoaşterea aprofundată a
operațiunilor bancii şi a mediului de afaceri, iar în acest sens Direcţia Risc a pus în aplicare
recomandările tehnice propuse de ofițerul de securitate a informaţiei.
Banca are elaborate politici pentru securitatea informaţiei, obiectivul acestora fiind de a
proteja contra accesului neautorizat, menţinerea confidentialităţii şi asigurarea
disponibilităţii informaţiei. Politicile de securitate a informaţiei conţin: securitatea fizică,
controlul accesului la sisteme, instruirea privind securitatea, detectarea şi prevenirea
viruşilor, politica de backup.
Pentru asigurarea reluării cât mai rapide a activităţii în cazul produceri de calamităţi
naturale banca a elaborat o procedură de recuperare în caz de dezastru care descrie pas
cu pas etapele de restabilire a activităţilor băncii.
Dependenţa băncii de informaţie, precum şi vulnerabilitatea acesteia, au creat nevoia de
a realiza o infrastructură eficientă şi adecvată, care să permită recuperarea rapidă a
informaţiilor şi continuarea activităţii în baza unui sistem informatic de rezervă.
Gestionarea riscului legal s-a făcut prin intermediul aplicaţiei de risc operaţional,
evenimentele cu privire la litigii fiind înregistrate în cadrul acesteia în vederea administrării
şi calculării eventualelor pierderi operaţionale, amenzi, penalităţi şi sancţiuni.

Riscul de concentrare
Pe lângă tipologiile de concentrări menționate, Banca monitorizează și concentrările pe
Top 20 clienti/Grupuri clienti și Top 10 expuneri neperformante (determinate conform
definiției Autoritatii Bancare Europene – ABE și metodologiei interne privind calculul
pierderilor din deprecierea creditelor).
Limitele interne au fost stabilite pornind de la valorile înregistrate la 31.08.2017 și luând în
considerare strategia băncii privind acordarea de noi credite.
În afară de limitele interne privind riscul de credit, banca monitorizează și limitele
reglementate de Regulamentul BNR Nr.5/2013 și Regulamentul UE nr.575/2013:
- Limita maximă a unei expuneri mari
- Limita maximă a unei expuneri față de părțile afiliate băncii.
Direcția Risc prezintă lunar Comitetului de Direcție și Consiliului de Administrație al Idea
Bank S.A. situația limitelor interne privind riscul de credit. În cazul în care valorile
înregistrate depășesc limitele de toleranță la risc, Direcția Risc, prin departamentul Riscuri
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Semnificative va convoca Comitetul de Direcție, în termen de maxim 30 zile de la
semnalarea depășirii. Totodată, Direcția Risc prezintă lunar Comitetului de Direcție și
Consiliului de Administrație al Idea Bank S.A. situația limitelor încadrate în intervalul dintre
apetit și toleranța astfel încât organul de conducere al băncii să poată decide dacă este
cazul ca măsurile de remediere să fie aplicate înainte de atingerea toleranței la risc.
Riscul folosirii excesive a efectului de levier
Direcția Risc a monitorizat lunar riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier prin
intermediul ratei efectului de levier stabilită în conformitate cu art. 429 din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013. În cazul în care valoarea indicatorului se va apropia de pragul de
semnificație stabilit prin Strategia de risc a băncii, informează Consiliul de Administrație
asupra măsurilor ce trebuie luate. Semestrial, Direcția Risc a calculat cerința de capital
aferentă riscului folosirii excesive a efectului de levier, conform procedurii interne privind
procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.
Riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare
Strategia băncii este de a menţine structura activelor şi pasivelor purtătoare de dobânzi în
aşa fel încât modificarea ratei dobânzii să afecteze aproximativ în aceeaşi măsură
veniturile şi cheltuielile cu dobânda.
Banca a măsurat riscul de dobandă utilizând metodologia standardizată de calcul al
modificării potențiale a valorii economice a unei instituții de credit ca urmare a schimbării
nivelurilor ratelor dobânzii (Anexa 1 la Regulamentul BNR nr.5/2013).
În vederea minimizării riscului ratei dobânzii, se au în vedere mai multe obiective printre
care:
-

prospectarea cererilor și ofertelor existente pe piață;
corelarea dobânzilor pasive ale băncii cu dobânzile active și cu tendințele pieței;
asigurarea de lichiditate pentru bancă;
prospectarea pieței financiar-valutare internaționale, urmărindu-se operativ evoluția
ratelor de dobânzi și a ratelor de schimb, precum și a prognozelor specialiștilor în
domeniu.

Riscul de lichiditate
Banca și-a desfăsurat activitatea pe baza unei strategii de prevenire și administrare în
bune conditii a lichidității, în conformitate cu reglementările în vigoare ale BNR.
Administrarea riscului de lichiditate a avut ca obiectiv asigurarea fondurilor lichide
necesare pentru acoperirea în orice moment a obligațiilor financiare asumate de bancă și
menținerea unui nivel adecvat de lichiditate pe toate benzile de scadență.
Supravegherea riscului de lichiditate s-a realizat pe baza indicatorului de lichiditate și a
indicatorului de lichiditate imediată, cât și pe baza indicatorilor Rata de acoperire a
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lichidității (LCR) și Indicatorul de finanţare stabilă netă (NSFR) care sunt raportați Bancii
Naționale a României.
Gestionarea lichiditatii băncii s-a realizat de către:




Centrala băncii, prin Direcția Trezorerie și Comitetul ALCO prin implementarea de
mecanisme, procese, proceduri de monitorizare și control cu privire la activele lichide
ale băncii în valutele în care banca are interes de afaceri.
Unitățile teritoriale Idea Bank pentru numerarul în lei din casierii (cu acordul Direcției
Trezorerie).

Riscul de decontare
Ȋn contextul gestionǎrii prudente a riscului de decontare, Banca a urmărit permanent:
-

-

sǎ efectueze tranzacţii de tip swap valutar sau de schimb valutar la termen (forward)
cu sume suficient de mici sau/şi distribuite pe mai multe maturităţi pentru a putea
asigura decontarea şi/sau reȋnnoirea contractelor fǎrǎ difcultate la data maturitǎţii;
să negocieze pe cȃt de mult posibil semnarea de contracte de tip Netting cu
contrapartidele, ȋn vederea diminuǎrii riscului de decontare.

Riscul de decontare nu a avut impact în activitatea băncii pe parcursul anului 2017, având
în vedere încasarea cu regularitate la data de decontare a operațiunilor efectuate pe piața
valutară sau cu întarziere de cel mult 1 zi.

Riscul strategic
Pentru analiza riscului strategic s-au calculat și analizat lunar indicatori specifici de
adecvare a capitalului (Ponderea fondurilor proprii de nivel 1 de bază, Rata totală de
capital, Rata fondurilor proprii de nivel 1, Rezultate reportate și rezerve/ Total capital
propriu, Rata efectului de levier) și cei de rentabilitate (ROA, ROE, Costul riscului, Marja
neta a dobânzii, Cheltuieli administrative și de amortizare/venitul total net din exploatare,
Ponderea pierderilor operaționale în fondurile proprii).

Riscul reputaţional
În cadrul Profilului de Risc al băncii, s-a evaluat imaginea băncii pe două niveluri:
- feedback-ul clientelei - prin evidenţierea volumului şi conţinutului observaţiilorsugestiilor-reclamaţiilor din partea clienţilor şi a modului de soluţionare,
- feedback-ul mass-media - prin evidenţierea volumului şi conţinutului articolelor de
presă cu referire directă sau indirectă la bancă.
Banca dispune de o Politică de gestionare a riscului reputaţional care fixează căile de
urmat în anumite situaţii care implică risc reputaţional şi defineşte clar persoanele sau
structurile implicate în gestionarea riscului reputaţional.
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4. Declarație cu privire la gradul de adecvare a cadrului de gestionare
a riscurilor in Idea Bank S.A.
Organul de conducere al Idea Bank S.A. confirmă prin prezenta, că politicile de
administrare a riscurilor in cadrul Idea Bank S.A. sunt în conformitate cu strategia de risc
si profilul de risc al băncii.
Implementarea profilului de risc la nivelul băncii se realizează prin stabilirea strategiei
pentru fiecare risc semnificativ și implementarea politicilor aferente.
Obiectivul principal al activității de administrare a riscurilor in Idea Bank S.A. îl reprezintă
menținerea unui nivel al capitalului intern adecvat în relație cu riscurile asumate.
Considerăm ca banca deține un capital adecvat pentru acoperirea riscurilor având în
vedere înregistrarea unei rate a fondurilor proprii totale de 15.06% la nivel individual și
14.35% la nivel consolidat.

Astfel, la data de 31 decembrie 2017, capitalul intern al Idea Bank S.A. era în sumă de
157,678,604 RON, din care 128,418,755 RON fonduri proprii de nivel 1.
Capitalul economic determinat pentru riscurile cuantificabile a fost în sumă de 83,745,034
RON din care 88% aferent riscului de credit, 11.3% aferent riscului operațional, 0.6%
aferent riscului de piață si 0.1% risc de ajustare a evaluării a creditului.
Întrucât capitalul intern este mai mare decât capitalul economic, Idea Bank S.A. deținea la
31.12.2017 un nivel adecvat al capitalului intern pentru acoperirea riscurilor.
De asemenea, la data de 31 decembrie 2017, capitalul intern al Grupului Idea Bank
Romania S.A. era în sumă de 180,133,905 RON, din care 145,727,405 RON fonduri proprii
de nivel 1.
Capitalul economic determinat pentru riscurile cuantificabile a fost în sumă de 100,398,863
RON din care 87% aferent riscului de credit, 10.5% aferent riscului operațional, 2.4%
aferent riscului de piață și 0.1% risc de ajustare a evaluării a creditului.
Întrucât capitalul intern este mai mare decât capitalul economic, Grupul Idea Bank
Romania S.A. deținea la 31.12.2017 un nivel adecvat al capitalului intern pentru acoperirea
riscurilor.
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5. Gestionarea fondurilor proprii

Structura fondurilor proprii ale Idea Bank S.A. la 31.12.2017 (nivel individual, RON)
FONDURI PROPRII

157,678,604

1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

128,418,755

1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2

Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază
Instrumente de capital plătite
Prime de emisiune
Rezultatul reportat

128,418,755
300,529,691
267,885,191
32,644,500
164,218,473
171,722,472
7,503,999

1.1.2.1

Rezultatul reportat din anii anteriori

1.2

Profitul sau pierderea eligibil(ă)
Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societățiimamă
(-) Partea din profiturile interimare sau din cele la sfârșit de exercițiu
financiar care nu este eligibilă
Alte rezerve
Fonduri pentru riscuri bancare generale
(-) Alte imobilizări necorporale
(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și
nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind
impozitul amânat
(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar
FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

1.2.1

Alte ajustari tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar

-5,146,651

1.2.2

Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar (deduse din fondurile proprii de
nivel 1 de bază)
FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

5,146,651

1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.7

2
2.1
2.2

Instrumente de capital și împrumuturi subordonate eligibile drept fonduri proprii de
nivel 2
Alte ajustari tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 2
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7,503,999
0
7,084,682
3,412,635
-4,927,802
-8,315,327

-5,146,651
0

29,259,849
34,406,500
-5,146,651
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Structura fondurilor proprii ale Idea Bank S.A. la 31.12.2017 (nivel consolidat, RON)
FONDURI PROPRII

180,133,905

1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

145,727,405

1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

145,727,405

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2

Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază
Instrumente de capital plătite
Prime de emisiune
Rezultatul reportat
Rezultatul reportat din anii anteriori
Profitul sau pierderea eligibil(ă)
Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă
(-) Partea din profiturile interimare sau din cele la sfârșit de exercițiu
financiar care nu este eligibilă
Alte rezerve
Fonduri pentru riscuri bancare generale
(-) Alte imobilizări necorporale
(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea
viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile
asociate privind impozitul amânat
(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1
suplimentar care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar

300,529,691
267,885,191
32,644,500
-96,034,472
-107,595,472
11,561,000
11,561,000
0

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.7

-48,625,320
3,412,635
-5,239,802
-8,315,327

0

1.2

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

0

1.2.1

Alte ajustari tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar

0

1.2.2

Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar (deduse din fondurile
proprii de nivel 1 de bază)
FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

0

2
2.1
2.2

Instrumente de capital și împrumuturi subordonate eligibile drept fonduri
proprii de nivel 2
Alte ajustari tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 2

34,406,500
34,406,500
0

Instrumente de capital
Fondurile proprii de nivel 1 (CET1) includ elemente de capital de nivel 1, după aplicarea
progresivă a normelor, care sunt prevăzute în CRR în scopul adaptării la noile reglementări
ale Uniunii Europene și deducerilor din CET 1 după aplicarea exceptărilor în conformitate
cu articolul 48 CRR.
Toate instrumentele incluse sunt eligibile în conformitate cu articolul 28 CRR. Modificările
capitalurilor proprii în perioada de raportare sunt disponibile în tabelul “Situația modificărilor
capitalurilor proprii” din situațiile financiare consolidate.
Fonduri proprii de nivel 1
Fondurile proprii de nivel 1 cuprind CET 1 – capital social și prime de emisiune, mai puțin
deducerile din fondurile proprii de nivel 1 constând în principal din active necorporale și
impozit amânat.
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La sfârșitului anului 2017 fondurile proprii de nivel 1 pentru Grup sunt in suma de
145,727,405 RON si fondurile proprii de nivel 1 pentru Bancă sunt în sumă de 128,418,755
RON.
Fonduri proprii de nivel 2
Fondurile proprii de nivel 2 pentru Grup după deduceri sunt în suma de 34,406,500 RON,
constând în principal din împrumuturi subordonate.
Fondurile proprii de nivel 2 pentru Banca dupa deduceri sunt in suma de 29,259,849 RON,
constand în principal din împrumuturi subordonate.
La nivel individual fondurile proprii includ de asemenea diferența între ajustările prudențiale
și ajustările pentru depreciere IFRS pentru expunerile bazate pe abordarea standard.
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6. Cerințe de capital
Menținerea unui nivel adecvat de capital este obiectivul fundamental al Grupului Idea Bank
Romania S.A.

Determinarea cerinţelor minime de capital la 31.12.2017:
Metoda aplicată în vederea evaluării adecvării capitalului:
-

Riscul de credit – abordarea standard
Riscul operaţional – abordarea de bază
Riscul de piaţă (riscul valutar) – abordarea standard
Riscul privind ajustarea evaluării creditului – abordarea standard

Cerinţa de capital pentru riscul de credit este calculată conform abordării standard (8% din
valoarea ponderată la risc a expunerilor). La 31.12.2017, valoarea activelor ponderate la
risc determintă aplicând standardele prudențiale se prezintă după cum urmează:
Cerinţa de capital
(nivel individual, RON)

Nr.
crt.

Clasa de expunere

1

Administraţii centrale sau bănci centrale

2

Instituţii

880,920

3

Societăţi

3,998,424

4

Retail

56,594,962

5

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

6

Expuneri in stare de nerambursare

2,012,667

7

Titluri de capital

3,875,833

8

Alte elemente

5,987,461

Total

73,607,501

0

257,234

Cerinţa de capital
(nivel consolidat, RON)

Nr.
crt.

Clasa de expunere

1

Administraţii centrale sau bănci centrale

2
3

Instituţii
Societăţi

926,344
4,686,809

4

Retail

71,077,066

5

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

6

Expuneri in stare de nerambursare

3,041,542

7
8

Titluri de capital
Alte elemente

15,033
7,161,057

Total

87,165,085
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0
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Cerinţa de capital pentru riscul operaţional calculată confom abordării de bază (15% din
media aritmetică a indicatorilor relevanţi înregistraţi de Idea Bank în ultimele trei exerciţii
financiare):

Nr.
crt
1.

Indicatorul relevant (nivel
individual, lei)
40,456,104
64,673,498
85,070,642
63,400,081
9,510,012

Exerciţiul financiar
Anul 3 (2015)
Anul 2 (2016)
Anul incheiat (2017)
Medie 3 ani
Cerinţa de capital

2
3

Nr.
crt.
1

Exerciţiul financiar
Anul 3 (2015)

Indicatorul relevant (nivel
consolidat, lei)
49,173,998

2

Anul 2 (2016)

67,610,262

3

Anul incheiat (2017)

96,588,132

Medie 3 ani

71,124,131

Cerinţa de capital

10,668,620

Cerinţa de capital pentru riscul de piaţă având la bază abordarea standard pentru riscul
valutar:

Poziţii supuse cerinţelor deFonduri proprii la
capital (RON)
31.12.2017 (RON)
6,775,469

157,678,604

Poziţii supuse cerinţelor de
capital (RON)

Fonduri proprii la
31.12.2017 (RON)

30,995,935

180,133,905

Ponderea in
fondurile proprii
3.33%
Ponderea in
fondurile proprii
3.33%

Cerinţa de capital
(nivel individual,
RON)
542,038
Cerinţa de capital
(nivel consolidat,
RON)
2,479,675

Cerinţa de capital pentru riscul de ajustare a evaluării creditului având la bază abordarea
standard:
Valoarea expunerii (RON)
1,467,511

Valoarea totală a expunerii la
risc (RON)
1,068,532
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Cerinţe de capital totale (date individuale, RON):
Cerinţa de capital pentru:
Risc de credit
Risc operaţional
Risc de piaţă
Riscul de ajustare a evaluării creditului
Total
Fonduri proprii
Rata fondurilor proprii totale (%)
Rata fondurilor proprii de nivel 1(%)

Valoare
73,607,501
9,510,012
542,038
85,483
83,745,034
157,678,604
15.06%
12.27%

Cerinţe de capital totale (date consolidate, RON):
Cerinţa de capital pentru:
Risc de credit
Risc operaţional
Risc de piaţă
Riscul de ajustare a evaluării creditului
Total
Fonduri proprii
Rata fondurilor proprii totale (%)
Rata fondurilor proprii de nivel 1(%)
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Valoare
87,165,085
10,668,620
2,479,675
85,483
100,398,863
180,133,905
14.35%
11.61%
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7. Amortizoarele de capital
În plus față de cerințele minime pentru fondurile proprii menționate mai sus, Regulamentul
575/ 2013 prevede posibilitatea de a impune o serie de amortizoare de capital, respectiv:
- amortizorul de conservare a capitalului;
- amortizorul anticiclic de capital;
- amortizorul pentru institutiile globale de importanta sistemica;
- amortizorul pentru alte institutii de importanta sistemica;
- amortizorul pentru riscul sistemic.
Prin intermediul regulamentelor emise, Banca Națională a României introduce
reglementări specifice privind amortizoarele de capital aplicabile în România.
Pentru anul 2017 banca a aplicat amortizorul de conservare a capitalului în valoare de
1.250% rezultând o valoare de 13,085,161 RON la nivel individual și 15,687,322 RON la
nivel consolidat.

Sediul Central, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 6, sector 2, 020335, București
Tel.: 021 318 9515, Fax: 021 318 9516
e-mail: office@idea-bank.ro, www.idea-bank.ro

CUI: 10318789, atribuit fiscal R, Nr. Reg. Com.: J40/2416/ 12.03.1998
Registrul bancar: P.J.R. 40-043, PDCP 769
Cap. social subscris și vărsat: 225,710.685,90 lei
Pagina 27 din 41

8. Rata de acoperire a lichidității (LCR)

Rata de acoperire a lichidității se calculează în conformitate cu Regulamentul nr. 575/2013
al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale
pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, Partea a VI a – Lichiditatea.
Domeniul de aplicare al consolidării (individual)
Monedă și unități (RON milioane)
Trimestru care se încheie la
(zz/ll/aaaa)

31.03.2017

30.06.2017

30.09.2017

31.12.2017

VALOARE AJUSTATĂ TOTALĂ
21

Rezerva de lichidități

257.57

381.57

301.03

414.78

22

Total ieșiri nete de numerar

32.86

159.82

51.31

118.72

23

Indicator de acoperire a necesarului
de lichiditate (%)

783.77%

238.74%

586.67%

349.36%

Domeniul de aplicare al consolidării (consolidat)
Monedă și unități (RON milioane)
Trimestru care se încheie la
(zz/ll/aaaa)

31.03.2017

30.06.2017

30.09.2017

31.12.2017

VALOARE AJUSTATĂ TOTALĂ
21

Rezerva de lichidități

257.57

381.57

301.03

414.78

22

Total ieșiri nete de numerar

36.13

163.47

56.41

112.08

23

Indicator de acoperire a necesarului
de lichiditate (%)

712.85%

233.42%

533.70%

370.07%

Pe tot parcursul anului 2017, Banca a deținut o rezervă de lichiditate adecvată, astfel încât
indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate atât la nivel individual cât și la nivel
consolidat a înregistrat valori mult peste limita de 100% prevazută de regulamentul susmenționat.
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9. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului (ICAAP)
Conform Regulamentului BNR Nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de
credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri reprezintă o
componentă a cadrului de administrare a activității băncii, care vizează ca organul de
conducere să asigure identificarea, măsurarea, agregarea și monitorizarea în mod adecvat
a riscurilor, deținerea unui capital intern adecvat la profilul de risc și utilizarea și dezvoltarea
unor sisteme solide de administrare a riscurilor.
Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri, banca evaluează urmatoarele riscuri
semnificative la care este sau poate fi expusă:
-

riscurile pentru care, potrivit Regulamentului UE nr.575/2013, există cerințe de
capital reglementate:
o riscul de credit,
o riscul de piață,
o riscul operațional,
o riscul privind ajustarea evaluării creditului (CVA),
o riscul de decontare.

-

riscurile pentru care cerințele de capital reglementate nu sunt integral acoperitoare:
o riscuri rezultate din aplicarea unor abordări mai puțin sofisticate subestimarea riscului de credit în contextul utilizării abordării standard,
subestimarea riscului operațional în contextul utilizării abordării de bază,
o riscul subestimării pierderii în caz de nerambursare în condiții de criză,
o riscul rezidual aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit,
o riscul din securitizare,
o riscurile generate de activitatea de creditare în valută a debitorilor expuși la
riscul valutar.

-

alte riscuri:
o riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare
o riscul de concentrare
o riscul de lichiditate
o riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier
o riscul reputațional
o riscul strategic

-

riscuri externe băncii, respectiv riscuri aferente mediului de reglementare, economic
sau de desfăsurare a activității băncii

Cerința de capital suplimentară conform procesului intern de adecvare a capitalului la
riscuri la 31.12.2017, la nivel individual, este de 23.833.042 RON, Rata fondurilor proprii
totale fiind de 11,73% iar Rata fondurilor proprii de nivel 1 de 9,55%, ambele fiind peste
limitele impuse de Regulamentul UE nr.575/2013 + amortizoarele de capital (9,875% și
7,875%).
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Cerința de capital suplimentară conform procesului intern de adecvare a capitalului la
riscuri la 31.12.2017, la nivel consolidat, este de 32.838.755 RON, Rata fondurilor proprii
totale fiind de 10,82% iar Rata fondurilor proprii de nivel 1 de 8,75%, ambele fiind peste
limitele impuse de Regulamentul UE nr.575/2013 + amortizoarele de capital (9,875% și
7,875%).
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Ajustări pentru riscul de credit

10.

În vederea alinierii la Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare
FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, precum
și în scopul întocmirii respectivelor situații financiare FINREP, banca abordează următorii
termeni astfel:
-

Credit neperformant: expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin
unul dintre criteriile de mai jos:
 expuneri care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;
 este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără
executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul
de zile de întârziere la plată.

-

Credit in stare de nerambursare (default): instalarea stării de nerambursare (de
default) față de un client se constată atunci când una sau ambele din următoarele
condiții au loc:
 banca consideră că este improbabil ca debitorul să iși indeplinească obligațiile față
de bancă fară a recurge la acțiuni pecum executarea colateralului;
 expunerea înregistrează restanțe mai mari de 90 de zile.

Credit depreciat (impaired): Creditele pentru care banca identifică dovezi obiective
de depreciere la nivel individual (analizate individual pentru determinarea pierderii din
depreciere) și pentru care se calculează ajustări individuale pentru pierderile din
depreciere, pe baza valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare estimate a fi
încasate de către Bancă.
Valoarea totală a ajustărilor de valoare şi provizioane
-

Ajustări de valoare şi provizioane
(nivel individual, RON)

Nr.
crt.
1

Clasa de expunere

2

Retail

-16,489,869*

3

Expuneri în stare de nerambursare

-26,080,571*

4

Alte elemente

-23,606,270*

Societăţi

-530,226*

-66,706,936
**

Total
* provizioane specifice de risc de credit (IFRS) + filtrul prudențial rezultat din diferența RAS - IFRS
** ajustări de valoare (amortizare imobilizări)

Nr.
crt.
1

Clasa de expunere

Ajustări de valoare şi provizioane
(nivel consolidat, RON)

2

Societăţi
Retail

-530,226*
-16,489,869*

3

Expuneri în stare de nerambursare

-26,080,571*

4

Alte elemente

-30,433,762**
-73,534,428

Total
* provizioane specifice de risc de credit (IFRS) + filtrul prudențial rezultat din diferența RAS - IFRS
** ajustări de valoare (amortizare imobilizări)
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11.

Tehnici de diminuare a riscului de credit

Banca utilizează ca și tehnică de diminuare a riscului de credit, protecția finanțată a
creditului, având în portofoliu 2 tipuri de garanții reale conform Regulamentul UE
nr.575/2013:
-

numerarul sub formă de depozit constituit la Idea Bank S.A. (depozit colateral),
ipoteci asupra proprietăților imobiliare locative

Depozitul numerar acceptat în garanție poate fi constituit numai la Idea Bank S.A. Valoarea
garanției este suma depozitului ipotecat în favoarea băncii în valuta relevantă. Nu se aplică
nicio ajustare suplimentară pentru depozitul deținut la Idea Bank S.A.
Garantiile materiale sunt utilizate ca tehnici de diminuare a riscului de credit și considerate
în determinarea cerințelor de capital, dacă sunt îndeplinite condițiile minime de eligibilitate
din CRR.
Idea Bank S.A. utilizează ca tehnică de diminuare a riscului de credit proprietățile imobiliare
locative, care sunt definite ca proprietăți care sunt sau vor fi ocupate sau închiriate de către
proprietar în scopuri rezidențiale, evaluate la valoare justă.
Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data
evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare,
după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză,
prudent și fără constrângere.
Evaluarea proprietăților imobiliare este realizată și documentată conform standardelor
profesionale ANEVAR și reglementărilor BNR, de către evaluatori certificați ANEVAR având
specializarea Evaluator de Proprietăți Imobiliare (EPI); evaluatorii (fie interni, fie externi) sunt
independenți de procesul de aprobare.
Metodologia de evaluare utilizată este cea recunoscută pe plan internațional, respectiv de
Standardele de evaluare a Bunurilor, aplicabile în România la data evaluării și emise
conform legii (standarde care sunt conforme cu standardele de evaluare internaționale IVS),
și anume: abordarea prin piață (comparația directă), abordarea prin randament
(capitalizarea veniturilor) și abordarea prin cost.
Ca politica generală, Idea Bank S.A. acceptă în garanție proprietăți imobiliare și bunuri la
care are rang prioritar 1 și nu acceptă nici instituirea de ranguri subsecvente în favoarea
unor terți.
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12. Informații privind activele grevate de sarcini
Obiectul principal de activitate al Băncii este reprezentat de furnizarea de servicii bancare
pentru persoane fizice și juridice. Serviciile oferite includ: deschideri de cont curent, plăți
interne și internaționale, operațiuni de schimb valutar, acordarea de finanțări pentru nevoi
operaționale, finanțări pe termen mediu, garanții bancare, acreditive.
Principala sursă a activelor grevate cu sarcini provine din credite și avansuri, altele decât
împrumuturile la vedere. Cel mai mare volum al activelor negrevate cu sarcini provine din
credite și avansuri acordate clientelei urmate de împrumuturi la vedere și de titluri de
datorie.

Active
(nivel individual, RON)

010

Activele
raportoare

020

Imprumuturi la vedere

030
040
100
110
120

instituției

Instrumente de
capitaluri proprii
Titluri de datorie
Credite și avansuri,
altele decât
împrumuturile la vedere
din care: credite
ipotecare
Alte active

Garantii reale primite
(nivel individual, RON)

130
220

250

Valoarea
justă a
activelor
grevate de
sarcini

Valoarea
contabilă a
activelor grevate
de sarcini

Garanții reale primite de
instituția raportoare
Credite și avansuri, altele
decât
împrumuturile
la
vedere
Total active, garanții reale
primite și titluri proprii de
datorie emise

Valoarea
contabilă a
activelor
negrevate de
sarcini

010

040

15,071,986

-

060
1,830,059,074

-

-

-

-

184,144,574

-

1,205,506,744

-

50,413,830

15,071,986
-

-

-

Valoarea justă a
garanțiilor reale
primite sau a titlurilor
proprii de datorie
emise care sunt
grevate cu sarcini

Valoarea justă a
activelor negrevate de
sarcini

090
-

230,410,557

-

187,564

-

209,809,635
Valoarea justă a
garanțiilor reale
primite sau a
titlurilor proprii de
datorie emise care
sunt disponibile
pentru a fi grevate
cu sarcini

184,144,574
-

Valoarea nominală a
garanțiilor reale primite sau
a titlurilor proprii de datorie
emise care nu sunt
disponibile pentru a fi
grevate cu sarcini

010

040

070

0

0

775,228,895

0

0

775,228,895

15,071,986

0

0
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La nivel consolidat, volumul activelor grevate are o pondere mai ridicată în totalul activelor
datorită specificului activității de leasing, respectiv obținerea de surse de finanțare externă
prin grevarea activelor.

Active
(nivel consolidat, RON)

Valoarea
contabilă a
activelor grevate
de sarcini

Valoarea justă a
activelor grevate
de sarcini

010

010

Activele
raportoare

020

Imprumuturi la vedere

030
040
100
110
120

instituției

Instrumente de capitaluri
proprii
Titluri de datorie
Credite și avansuri, altele
decât împrumuturile la
vedere
din care: credite
ipotecare
Alte active

Garantii reale primite
(nivel consolidat, RON)

040

285,023,612

220
230

Alte garanții reale primite

250

Total active, garanții reale
primite și titluri proprii de
datorie emise

090

1,905,712,552

-

-

-

233,249,930

-

-

-

187,564

187,564

184,144,574

184,144,574

-

1,257,324,467

-

50,413,830

285,023,612
-

-

-

Valoarea justă a
garanțiilor reale primite
sau a titlurilor proprii de
datorie emise care sunt
grevate cu sarcini

Garanții reale primite de
instituția raportoare
Credite și avansuri, altele
decât împrumuturile la
vedere

Valoarea justă
a activelor
negrevate de
sarcini

-

010
130

Valoarea
contabilă a
activelor
negrevate de
sarcini
060

-

230,806,017

Valoarea justă a
garanțiilor reale
primite sau a titlurilor
proprii de datorie
emise care sunt
disponibile pentru a fi
grevate cu sarcini

040

Valoarea nominală a
garanțiilor reale
primite sau a titlurilor
proprii de datorie
emise care nu sunt
disponibile pentru a fi
grevate cu sarcini

070

0

0

1,087,401,280

0

0

775,228,895

312,172,385
285,023,612
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13.

Efectul de levier

În plus față de cerințele minime de capital, CRR a introdus indicatorul efectului de levier ca
instrument de limitare a riscului de îndatorare excesivă.
Efectul de levier reprezintă acumularea excesivă de către bănci a unor expuneri în raport
cu fondurile lor proprii. Indicatorul efectului de levier poate fi considerat un indicator
simplificat de solvabilitate datorită faptului că măsoară volumul activelor neponderate la risc
comparativ cu fondurile proprii de nivel 1.
Idea Bank S.A. monitorizează nivelul și modificările indicatorului efectului de levier, precum
și riscul legat de efectul de levier ca parte a procesului de evaluare a adecvării capitalului
intern (ICAAP).
La data de 31 Decembrie 2017, indicatorul efectului de levier al Idea Bank S.A. la nivel
individual a fost de 6.81% și 6.65% la nivel consolidat, peste limitele minime prevăzute de
Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013
privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții.

Efectul de levier la 31.12.2017 (nivel individual, RON)
CALCULUL INDICATORULUI

Expunere LR la
data de referință
de raportare

EFECTULUI DE LEVIER
Rând

Valori ale expunerii

090

Instrumente derivate: majorare după metoda marcării la piață

1,467,512

160

3,336,841

310

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 20 % în
conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR
Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 50 % în
conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR
Alte active
Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție
introdusă integral a fondurilor proprii de nivel 1
Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție
tranzitorie a fondurilor proprii de nivel 1
Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral

320

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției tranzitorii

330

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție introdusă integral a
fondurilor proprii de nivel 1
Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție tranzitorie a fondurilor
proprii de nivel 1

170
190
290
300

340

Sediul Central, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 6, sector 2, 020335, București
Tel.: 021 318 9515, Fax: 021 318 9516
e-mail: office@idea-bank.ro, www.idea-bank.ro

4,629,471
1,876,684,568
1,886,118,391
1,886,118,391
133,565,405
128,418,755
7,08%
6,81%

CUI: 10318789, atribuit fiscal R, Nr. Reg. Com.: J40/2416/ 12.03.1998
Registrul bancar: P.J.R. 40-043, PDCP 769
Cap. social subscris și vărsat: 225,710.685,90 lei
Pagina 35 din 41

Efectul de levier la 31.12.2017 (nivel consolidat, RON)
CALCULUL INDICATORULUI
EFECTULUI DE LEVIER

Expunere LR la
data de referință
de raportare

Rând

Valori ale expunerii

090

Instrumente derivate: majorare după metoda marcării la piață

1,467,512

160

3,336,841

310

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 20 % în
conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR
Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului de 50 % în
conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR
Alte active
Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție
introdusă integral a fondurilor proprii de nivel 1
Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o definiție
tranzitorie a fondurilor proprii de nivel 1
Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral

320

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției tranzitorii

330

Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție introdusă integral a
fondurilor proprii de nivel 1
Indicatorul efectului de levier – utilizând o definiție tranzitorie a fondurilor
proprii de nivel 1

170
190
290
300

340
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14.

Politica de remunerare în cadrul Idea Bank S.A.

Politica de remunerare este aprobată de Consiliul de Administrație Idea::Bank, în baza
recomandărilor Comitetului de Remunerare.
Comitetul de Remunerare este subordonat Consiliului de Administrație și are rol
consultativ, oferind asistență și consultanta Consiliului de Administratie cu privire la
indeplinirea responsabilitatilor aferente politicilor si practicilor de remunerare.

In anul 2017, Comitetul de Remunerare s-a intrunit in trei sedinte, iar componenta acestuia
a fost formata din:
-

Piotr Kaczmarek – Presedinte
Adriana Dutescu – Membru

Politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor
grupului. Politica de remunerare a Idea Bank este corelată atât cu strategia generală de
afaceri a băncii, cât și cu liniile strategice pentru anii următori aprobate de către Consiliul
de Administrație al Băncii.

Remunerația totală a angajaților este compusă din remunerația fixă și variabilă.
Componentele fixe și variabile ale remunerației totale sunt corelate și echilibrate în mod
corespunzător, iar componenta fixă reprezintă o proporție suficient de mare din
remunerația totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici pe deplin flexibile privind
componentele remunerației variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio componentă
variabilă a remunerației.

Comportamentul lipsit de etică și neconformarea cu prevederile Codului de Conduită poate
conduce la o reducere a remunerației variabile (de ex. Sancțiuni disciplinare în ultimele 12
luni). Neconformarea cu prevederile reglementărilor interne și a legislației aplicabile ariei
de activitate cu intenție sau din culpă gravă poate determina reducerea remunerației
variabile până la zero.

Principiile de bază ale politicii și practicii de remunerare a Idea::Bank sunt:
-

-

sistemul de remunerare al Idea Bank promovează o administrare a riscurilor
sănătoasă și eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depășeste nivelul
toleranței la risc a instituției de credit;
toate sumele alocate plății remunerațiilor variabile, incluzând orice plată amânată,
nu afectează capacitatea Băncii de a-și întări baza de capital, nu afectează
indicatorii de risc, profitabilitate și poziția de lichiditate a băncii;
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-

-

-

în cazul remunerației variabile corelată cu performanța, suma remunerației se
bazează pe raportul dintre evaluarea performanței individuale, a structurii interne în
cauză, precum și a rezultatelor generale ale Băncii;
măsurarea performanței utilizate pentru a calcula componentele remunerației
variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente și viitoare și ia în
considerare costul capitalului și lichiditatea necesară;
alocarea componentelor remunerației variabile în cadrul Băncii iau în considerare și
toate tipurile de riscuri curente și viitoare;
existența unor mecanisme de malus și clawback prin care se asigură corelarea
remunerației cu performanța. Aplicarea acestor mecanisme se poate face în
următoarele situații:
o implicarea salariatului în acțiuni care au avut ca rezultat pierderi semnificative
pentru instituţia de credit sau a fost răspunzător de o astfel de conduită;
o angajatul în cauză nu a reuşit să respecte standardele corespunzătoare de
bună reputaţie şi experienţă adecvată.

Componenta variabilă nu depășește 100% din componenta fixă a remunerației totale
pentru fiecare angajat într-un exercițiu financiar.

Calcularea plății componentei variabile se efectuează pe baza realizării indicatorilor pentru
perioada analizată, luându-se în considerare la structura plății bonusului de performanță
următoarele elemente:
-

Amânarea (deferral) – aceasta oferă ajustări pentru risc, astfel încât remunerația sa
poate fi aliniată cu performanțele sustenabile;
Mecanismul de reținere: este destinat să acopere circumstanţe limitate.

Personalul care exercită funcții de control este independent, are autoritate suficientă și este
remunerat adecvat pe baza obiectivelor funcționale. Performanța și remunerarea
personalului care exercită funcții de control intern sunt determinate în funcție de indicatori
specifici rolului funcțional pe care aceștia îl au și nu țin de îndeplinirea unor obiective
financiare sau de performanța activităților pe care le monitorizează și controlează.

Sediul Central, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 6, sector 2, 020335, București
Tel.: 021 318 9515, Fax: 021 318 9516
e-mail: office@idea-bank.ro, www.idea-bank.ro

CUI: 10318789, atribuit fiscal R, Nr. Reg. Com.: J40/2416/ 12.03.1998
Registrul bancar: P.J.R. 40-043, PDCP 769
Cap. social subscris și vărsat: 225,710.685,90 lei
Pagina 38 din 41

Informații cantitative agregate privind remunerația:
Membrii
organului de
conducere
7

Numărul de membri ai personalului

Membrii
identificati
15

Remuneraţia fixă totală RON:
- numerar

2,294,078

3,381,924

586,572

448,544

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

- alte tipuri de instrumente

-

-

- suma totală a remuneraţiei variabile amânate, datorate şi neplătite
- sumele remuneratiei amanate acordate pe parcursul anului
financiar 2017 platite si reduse prin intermediul ajustarilor de
performanta
- plati legate de noi angajari si plati compensatorii pentru incetarea
raporturilor de munca efectuate pe parcursul anului financiar 2017 si
numarul beneficiarilor
- sumele platilor compensatorii legate de incetarea raporturilor de
munca, acordate pe parcursul anului financiar 2017 si numarul
beneficiarilor si cea mai mare plata de acest tip acordataunei singure
persoane
- numărul persoanelor care au beneficiat de o remunerație de 1
milion EUR sau mai mult pe exercițiu financiar, defalcat pe intervale
salariale de 500 000 EUR pentru remunerațiile între 1 milion EUR și
5 milioane EUR și pe intervale salariale de 1 milion EUR pentru
remunerațiile mai mari sau egale cu 5 milioane EUR;

-

-

-

-

-

-

-

-

Remuneraţie variabilă totală RON:
- numerar
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15.

Tranzacțiile cu părțile afiliate

Grupul a desfășurat tranzacții cu managementul, acționarii sau companii legate de
actionarii Grupului prin atragerea de depozite de la aceștia cu rata dobânzii aferentă pietei
pentru perioadele respective și aprobările interne necesare.
Banca acordă carduri de credit angajaților și directorilor, în condiții preferențiale, în
conformitate cu prevederile Regulamentului BNR Nr.17/2012 privind unele condiții de
creditare și ale Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerințele prudențiale pentru
instituțiile de credit.
Creditele sau facilitățile de leasing financiar pentru angajați și directori sunt acordate la
rate preferențiale fiind in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR Nr.17/2012
privind unele conditii de creditare și ale Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerințele
prudențiale pentru instituțiile de credit.

În cadrul exercițiului financiar incheiate la 31 decembrie 2017, următoarele tranzacții au
avut loc cu părțile afiliate Grupului:
RON
Tranzacții cu părți afiliate (consolidat)

Conturi curente
Imprumuturi de la banci
Imprumuturi subordonate
Datorii in sold
Conturi curente la alte banci
Imprumuturi acordate
Creante in sold
Cheltuieli cu dobanzi la conturi curente si depozite
Alte cheltuieli
Total cheltuieli cu parti afiliate
Venituri din dobanzi
Alte venituri
Total venituri cu părti afiliate
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31 decembrie 2017
Societatea mamă
Alte entități afiliate
81.127
81.127
-

4.539
298.184.146
24.789.604
322.978.289
1.379.646
11.811.768
13.191.414

1.490.395
1.490.395

11.351.766
3.265.187
14.616.953

-

621.225
621.225
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16.

Indicatori de importanță sistemică globală

Idea Bank S.A nu face parte din grupul instituțiilor identificate drept instituții de importanță
sistemica globală.
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