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1.

Introducere
1.1. Profilul Idea Bank

Grupul Idea Bank S.A. (“Grupul”) cuprinde banca-mamă, Idea Bank S.A. („Banca”) și subsidiarele
acesteia cu sediul în România.
Idea Bank S.A. (fosta Romanian International Bank S.A., “RIB” până la data de 20 aprilie 2015) a
fost înființată în anul 1998. În cursul anului 2013, Banca a fost achiziționată de către grupul Getin
Holding Spolka Akcyjna, situat în Polonia, Wroclaw, 66 Gwiazdzista, care a devenit unicul acționar
al Băncii în data de 4 decembrie 2013.
Acționarul final al Băncii, Getin Holding Spolka Akcyjna Polonia (“Getin Holding”), deține 99,99% din
numărul total de acțiuni al Băncii.
Nume acționar, cetățenie

Procent deținere 31 decembrie
2019

Getin Holding Spolka AKCYJNA, Polonia

99,99999995784%

Getin International S.A., Polonia

0,00000004216%

Getin Holding este un grup internațional ce furnizează servicii financiare și desfășoară operațiuni în
Polonia, Ucraina, Rusia, Belarus. Getin Holding oferă o gamă variată de servicii financiare destinate
companiilor mari, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și clienților persoane fizice.
În prezent, Banca derulează operațiuni bancare și alte servicii financiare cu persoane fizice și
juridice. Acestea includ, fără a fi limitative: conturi curente, atragere de depozite, acordare de credite,
finanțări pentru activitatea curentă, finanțări pe termen mediu și lung, scrisori de garanție și acreditive
documentare, servicii de plăți interne și externe, operațiuni de schimb valutar, servicii de depozitare.
Banca operează prin intermediul sediului social (situat în București) precum și al rețelei formate din
33 de sucursale și agenții, localizate în București și în celelalte județe ale României.
Conform datelor statistice, la data de 31 decembrie 2019, Idea Bank deținea o cotă de piață în funcție
de active de 0,47%1 (31 Decembrie 2018: 0,47%) și se situa pe poziția 22 în sistemul bancar
românesc (31 Decembrie 2018: 20).
Ca obiectiv strategic pentru 2020, Banca va continua investiția în digitalizare, în scopul optimizării
serviciilor oferite clienților, creșterea organică sustenabilă, dar cu un control foarte bun al riscurilor
și costurilor operaționale.

1.2. Considerente generale
Raportul privind cerințele de publicare și transparență al Idea Bank conține informații semnificative
referitoare la profilul și strategia de risc, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr.
5/20.12.2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit cu modificările și completările
ulterioare și cu prevederile Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru
instituțiile de credit și societățile de investiții cu modificările și completările ulterioare.
Toate informațiile existente în acest document sunt aferente anului 2019 și au ca dată de referință
31.12.2019.
1

În conformitate cu datele statistice ale BNR
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2. Declarație cu privire la gradul de adecvare a cadrului de
gestionarea riscurilor în Idea Bank S.A.

Organul de conducere al Idea Bank S.A. confirmă prin prezenta, că politicile de administrare a
riscurilor în cadrul Idea Bank S.A. sunt în conformitate cu strategia de risc și 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 că banca deține un capital adecvat pentru acoperirea riscurilor având în vedere
înregistrarea unei rate a fondurilor proprii totale de 17,79% la nivel individual și 15,96% la nivel
consolidat.
La data de 31 decembrie 2019, capitalul intern al Idea Bank S.A. era în sumă de 243.233.671 lei,
din care 189.397.971 lei fonduri proprii de nivel 1.
Capitalul economic determinat pentru riscurile cuantificabile a fost în sumă de 109.370.405 lei din
care 85,61% aferent riscului de credit, 13,40% aferent riscului operațional, 0,89% aferent riscului de
piață si 0,11% risc de ajustare a evaluării a creditului.
Întrucât capitalul intern este mai mare decât capitalul economic, Idea Bank S.A. deținea la
31.12.2019 un nivel adecvat al capitalului intern pentru acoperirea riscurilor.
Totodată, ratele de capital se situează peste nivelurile minime reglementate de Regulamentul Băncii
Naționale a României nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de
credit și peste nivelurile minime solicitate de BNR în urma Raportului de Supraveghere aferent anului
2018 respectiv 13,32% (8% reglementat + 2,82% cerință suplimentară +2,5% amortizor de capital)
pentru rata fondurilor proprii totale și 10,62% (6% reglementat + 2,12% cerința suplimentară + 2,5%
amortizor de capital) pentru rata fondurilor proprii de nivel 1.
La data de 31 decembrie 2019, capitalul intern al Grupului Idea Bank Romania S.A. era în sumă
de 246.263.465 lei, din care 192.427.765 lei fonduri proprii de nivel 1.
Capitalul economic determinat pentru riscurile cuantificabile a fost în sumă de 123.441.318 lei din
care 83,92% aferent riscului de credit, 13,80% aferent riscului operațional, 2,19% aferent riscului de
piață si 0,09% risc de ajustare a evaluării a creditului.
Întrucât capitalul intern este mai mare decât capitalul economic, Grupul Idea Bank Romania S.A.
deținea la 31.12.2019 un nivel adecvat al capitalului intern pentru acoperirea riscurilor.
Totodată, ratele de capital se situează peste nivelurile minime reglementate de Regulamentul Băncii
Naționale a României nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de
credit și peste nivelurile minime solicitate de BNR în urma Raportului de Supraveghere aferent anului
2018 respectiv 14,54% (8% reglementat + 3,04% cerința suplimentară +3,5% amortizor de capital)
pentru rata fondurilor proprii totale și 11,78% (6% reglementat + 2,28% cerința suplimentară + 3,5%
amortizor de capital) pentru rata fondurilor proprii de nivel 1.
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3. Direcții strategice
Liniile Strategice Generale de Afaceri ale Grupului Idea Bank în perioada 2021-2022 sunt:


Creșterea eficienței activității desfășurate de Idea Bank în condițiile unei politici structurate
de control a costurilor și a respectării cerințelor de prudențialite;



Realizarea planului de capital;



Menținerea unei lichidități la un nivel de cel puțin 30%, conform reglementărilor în vigoare;



Utilizarea ca principala sursă de finanțare reprezentată de sursele atrase de la clienți, la care
se adaugă sursele de finanțare adiționale reprezentate de împrumuturi subordonate și
împrumuturi interbancare;



Adecvarea numărului de angajați și a calității profesionale a acestora cu obiectivele de
îmbunătățire permanentă a eficienței activității, pentru încadrarea în media sistemului bancar
și satisfacerea cerințelor clienților.

Obiectivele strategice calitative în perioada 2021-2022:
Principalele obiective sunt reprezentate de continua îmbunătățire a relațiilor cu clienții existenți,
creșterea calității serviciilor oferite clienților, continua îmbunatățire a fluxurilor și proceselor,
creșterea nivelului de pregătire al angajaților, a gradului de inovare și învățare precum și extinderea
colaborării cu noii clienți.
Banca se va concentra pe adaptarea produselor și canalelor de distribuție care să răspundă
așteptărilor și noilor condiții ale pieței; în acest sens banca va oferi produse cu dobânzi fixe ca
alternativă la cele cu dobândă variabilă, protejându-și clientela de riscul de rată a dobânzii. Pentru
a facilita accesul la credite, Idea Bank a introdus posibilitatea accesării 100% online a creditelor de
nevoi personale, va crește rata de decizie automată pentru grupul de produse Selfie de la 14% la
50%.
De asemenea, din punct de vedere al profitabilității, banca se va orienta către creșterea veniturilor
operaționale, non-risc și, pentru a susține această creștere, se va concentra pe campanii, noi
produse și dezvoltarea noului Internet Banking, destinate atât IMM-urilor cât și persoanelor fizice.
Unul dintre cele mai importante proiecte IT va fi digitalizarea, atât cea internă cât și cea externă, ce
va presupune:


Digitalizarea proceselor interne pentru scurtarea timpului de răspuns la solicitările clienților
și furnizorilor, prin implementarea unui sistem de amagament electronic al documentelor;



Accesarea creditelor de nevoi personale 100% online, noua aplicație de internet banking
pentru persoane juridice, semnătura digitală;



Lansarea noului serviciu de Internet Banking pentru IMM-uri, va fi un mijloc de sporire a
veniturilor operaționale;



Creșterea portofoliului de clienți IMM-uri, considerând că acesta este un motor pentru
diversificarea fluxurilor de venituri.
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4.

Structura organizatorică

Idea Bank S.A. a definit o structură organizatorică coerentă, realizată într-un mod care să promoveze
eficacitatea, dar care este menită și să demonstreze prudența conducerii Băncii atât la nivel
individual, cât și la nivelul grupului.
Structura organizatorică a Băncii este elaborată astfel încât să asigure administrarea efectivă și
prudentă și să asigure 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 astfel încât să asigure un flux de informații de calitate, o separare
adecvată a atribuțiilor și o monitorizare independentă exercitată de persoane neimplicate direct în
activitățile respective, a căror informare este efectuată pe baza unor linii de raportare stabilite în mod
corespunzător.
Idea Bank S.A. este organizată la nivelul central cu ajutorul Centralei Băncii și teritorial prin 34 de
sedii secundare de tip sucursale și 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 unități independente
fără să facă parte din structura unei Direcții.
La 31 decembrie 2019, Banca era organizată conform organigramei ilustrată mai jos:
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Conducerea și administrarea Băncii
În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, conducerea și administrarea Idea Bank S.A. sunt
asigurate de:

4.1. Consiliul de Administrație (CA)
Consiliul de Administrație al Idea Bank S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile
cadrului de reglementare aplicabil iar, la nivel intern, în conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv. De asemenea, banca dezvoltat și aprobat un Regulament de Organizare și Funcționare
care arată separarea clară a responsabilităților între Consiliul de Administrație și conducerea
executivă și, în același timp, detaliază responsabilitățile fiecărei structuri a băncii și ierarhia
organizațională a acestora.
În cursul anului 2019, Consiliul de Administrație al Idea Bank S.A. a funcționat cu cinci membri,
fiecare dintre aceștia obținând aprobarea Băncii Naționale a României anterior începerii exercitării
responsabilităților și a avut o structură stabilă, similară cu cea din 2018.
Dintre atribuțiile Consiliului de Administrație enumerăm: aprobarea structurii organizatorice a Băncii,
a politicilor generale și specifice, numirea și revocarea conducătorilor executivi și stabilirea
remunerației lor, supravegherea efectivă a activității conducătorilor executivi, pregătirea raportului
anual și organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor Adunării Generale
a Acționarilor, aprobarea achizițiilor de proprietăți imobiliare sau mobiliare în scopul folosirii lor de
către Bancă pentru un preț care să nu depășească 20% din capitalul social al Băncii etc.
La 31 decembrie 2018 și 2019, Consiliul de Administrație al Băncii era format din următorii membri:
Nr.

Pozitie

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

1
2
3

Președinte
Membru
Membru

Piotr Janusz Kaczmarek
Krzysztof Jarosław Bielecki
Mioara Popescu

Piotr Janusz Kaczmarek
Krzysztof Jarosław Bielecki
Levon Khanikyan

4

Membru

Adriana Duțescu

Adriana Duțescu

5

Membru

Krzystof Florczak

Krzystof Florczak

În subordinea directă a Consiliului de Administrație se află: Comitetul de Direcție, Comitetul de Audit
și Risc (CAR) și Comitetul de Remunerare (CR).

4.2. Comitetul de Audit și Risc
Comitetul de Audit și Risc este un comitet permanent al Băncii numit prin decizia Consiliului de
Administrație, compus din 3 (trei) membri, iar Președintele CAR este un membru independent,
nefăcând parte din conducerea executivă a Băncii.
Principalele atribuții ale CAR vizează evaluarea funcționării adecvate a sistemului de control intern,
a activităților afectate de riscuri ce urmează a fi analizate în anul respectiv în cadrul angajamentelor
de audit și ale auditorului financiar extern, evaluarea corectitudinii și credibilității 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.
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La 31.12.2018 și 2019 Comitetul de Audit si Risc, avea următoarea componență:
Nr.

Pozitie

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

1

Președinte

Adriana Duțescu

Adriana Duțescu

2

Membru

Piotr Janusz Kaczmarek

Piotr Janusz Kaczmarek

3

Membru

Krzystof Florczak

Krzystof Florczak

4.3. Comitetul de Remunerare
Comitetul de Remunerare (CR) este un comitet subordonat Consiliului de Administrație având
componența, atribuțiile, competențele și normele de funcționare stabilite în Termenii de Referință
(Regulamentul de funcționare) proprii.
Comitetul de Remunerare este o structură cu rol consultativ înființată prin decizia Consiliului de
Administrație, în subordinea căruia se află. Comitetul de Remunerare este format din 3 membri
neexecutivi ai Consiliului de Administrație, dintre care unul independent, astfel: Președinte - Piotr
Janusz Kaczmarek, Membru - Adriana Duțescu, Membru - Krzysztof Jarosław Bielecki.
Nr.

Pozitie

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

1

Președinte

Piotr Janusz Kaczmarek

Piotr Janusz Kaczmarek

2
3

Membru

Adriana Duțescu

Adriana Duțescu

Membru

Krzysztof Jarosław Bielecki

Krzysztof Jarosław Bielecki

Principalele responsabilități ale Comitetului de Remunerare sunt:




În legatură cu remunerarea:
o

Acordă asistență și consultanță Consiliului de Administrație prin emiterea de opinii
competente și independente asupra politicilor și practicilor de remunerare și asupra
stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului și lichidității.

o

Analizează și se asigură că principiile generale ale politicilor de remunerare și de beneficii
ale personalului corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele Idea
Bank;

o

Realizează o evaluare internă independentă, la nivel centralizat, a implementării politicii de
remunerare;

o

Supraveghează în mod direct remunerarea conducerii executive și a coordonatorilor funcțiilor
de control independente, inclusiv a funcțiilor de administrare a riscurilor, audit și conformitate.

În legatură cu nominalizarea:
o

Asigură asistentă și consultanță Consiliului de Administrație cu privire la nominalizarea și
evaluarea adecvării membrilor Consiliului de Administrație și ai Comitetului de Direcție.

4.4. Comitetul de Direcție (CD)
Comitetul de Direcție este compus din persoanele împuternicite să conducă și să coordoneze
activitatea zilnică, fiind organul colectiv compus din directori în înțelesul prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societățile comerciale, coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului
Romaniei nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, și îndeplinește funcția de
conducere executivă (superioară) în sensul Regulamentului BNR 5/2013. Comitetul de Direcție
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exercită responsabilitățile prevăzute prin Actul Constitutiv și pe cele delegate de Consiliul de
Administrație în vederea conducerii si coordonarii activității curente a Băncii.
Conducerea activității curente a Idea Bank S.A. este asigurată de către Comitetul de Direcție,
respectiv: Președintele Executiv (CEO) și Vicepreședintii Executivi.
La 31.12.2019, Conducerea executivă a Băncii era asigurată de Comitetul de Direcție:
Nr.

Pozitie

1

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

Președinte executiv

2

Mioara Popescu

Mioara Popescu

VicePreședinte executiv Risc

Levon Khanikyan

Levon Khanikyan

3

VicePreședinte executiv Business

Alin Daniel Fodoroiu

Alin Daniel Fodoroiu

4

VicePreședinte executiv Operațiuni

Maria Băiașu

Maria Băiașu

5

VicePreședinte executiv Financiar

Gabriela Andrei

Gabriela Andrei

Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice a Băncii este delegată de către Consiliul de
Administrație către conducerea executivă, ai cărei membri sunt aleși de către Consiliul de
Administrație, dintre administratori sau din afara Consiliului, și formează împreună Comitetul de
Direcție.
Comitetul de Direcție îndeplinește funcția de conducere superioară în sensul Regulamentului BNR
5/2013 și este subordonat Consiliului de Administrație.
Principalele atribuțiii ale Comitetul de Direcție vizează managementul eficient al organizației inclusiv
administrarea activelor și pasivelor, managementul competențelor, relația cu Consiliul de
Administrație, dar și managementul sistemului de control intern, activitățile afectate de riscuri,
implementarea recomandărilor auditului intern și ale auditorului financiar extern, corectitudinea și
credibilitatea informațiilor financiare furnizate conducerii superioare, asigurarea integrității sistemelor
contabile și de raportare financiară, 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.
În subordinea directă a Comitetului de Direcție sunt:

4.5. Comitetul de Administrare Active și Pasive (ALCO)
ALCO este un comitet permanent al Băncii, compus din 6 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 Băncii. Activitatea ALCO se referă în
principal la resursele și plasamentele Băncii, lichiditatea acesteia, poziția valutară, nivelul ratelor
dobânzii atât pentru activ cât și pentru pasiv, prețurile de transfer, dobânda de referință, riscul ratei
dobânzii și lichiditate.
La 31 Decembrie 2019, componența Comitetului ALCO a fost următoarea:
Comitetul ALCO
Președinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Mioara Popescu, CEO
Levon Khanikyan, VicePreședinte Executiv Risc
Alin Fodoroiu, VicePreședinte Executiv Business
Gabriela Andrei, VicePreședinte Executiv Financiar
Mykhailo Karpiuk, Direcția Controlling
Andrei Pislaru, Director Direcția Trezorerie
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4.6. Comitetul de Credite
Comitetul de Credite este un comitet permanent al Băncii înființat prin decizia Comitetului de Direcție.
Comitetul de Credite este autorizat să aprobe sau să avizeze operațiunile activității de creditare, așa
cum sunt ele definite în procedurile specifice, în conformitate cu atribuțiile și în limitele de
competență delegate acestuia de către Comitetul de Direcție.

4.7. Comitetul de Credite Neperformante
Comitetul de Credite Neperformante este 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.

Organizarea funcțiilor de control intern

5.

Cadrul de control intern al Idea Bank este structurat pe 3 niveluri:
1. Primul nivel de control este realizat de unitățile operaționale si liniile de activitate, 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 și 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 are rolul de controla și monitoriza riscul de conformitate și oferă
consultanță organului de conducere în implementarea corectă a cadrului de reglementare în
domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și în scopul diseminării unei culturi a
legalității și conformității în cadrul organizației.
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 prudențiale pentru instituțiile de credit, respectiv:
-

sunt independente;
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-

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 afecta independenţa;

-

asistă conducerea băncii pe domeniile specifice fiecarei funcţii.

În anul 2019 au existat schimbări în ceea ce privește directorii direcțiilor Conformitate și Audit Intern,
și nu au existat schimbări în ceea ce privește directorul Direcției Risc.

Obiectivele şi politicile cu privire la administrarea riscurilor

6.

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 identificate ca fiind semnificative.

6.1. 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:


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.



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 pierderilor
neașteptate.



Administrarea riscurilor se efectuează prin metodele de administrarea reflectate de cadrul
procedural care sunt îmbunătățite în permanență.



Cerințele legale sunt încorporate în activitatea băncii care îndeplinește toate cerințele
prudențiale în ceea ce privește administrarea riscurilor.



Abordarea integrată se realizează prin evaluarea riscurilor atât la nivel individual cât și
consolidat, urmărind integrarea riscurilor în capitalul economic.
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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.



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.



Revizuirea regulată este asigurată printr-un exercițiu de actualizare anuală a întregului
cadru procedural aferent administrării riscurilor.



Produsele noi presupun asumarea de riscuri, iar lansarea acestora este precedată de o
analiză a riscurilor implicate, prevăzută de cadrul procedural.

Politicile Grupului de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica și analiza riscurile la care
este expusă Banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc și control, și de a monitoriza riscurile și
aderența la limitele de risc. Politicile și sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic
pentru a reflecta schimbări în condițiile pieței, produse și servicii oferite. Banca își propune prin
cursuri de instruire la standarde adecvate și proceduri de gestionare, să dezvolte un mediu de control
disciplinat și constructiv, în care toți angajații își înțeleg rolurile și responsabilitățile.
Conform Regulamentului BNR Nr. 5/2013 privind cerințe prudenţiale pentru institutiile de credit,
banca a luat măsuri in cursul anului 2019 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 conformitate,



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 2019, 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.
Totodată, banca a monitorizat trimestrial indicatorii aferenți Planului de redresare, atât la nivel
individual cât și consolidat, prin intermediul Raportului de risc, conform Profilului de Risc aferent
anului 2019, corelat cu Strategiile de risc și lichiditate și Strategia generală de activitate.
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Pe parcursul anului 2019 nu a fost necesară activarea Planului de redresare și nu au existat indicatori
cu grad de risc ridicat (semafor roșu).
Evoluția indicatorilor urmăriți în vederea activării Planului de redresare în cursul anului 2019
Indicatorilor urmariti in vederea activarii Planului de redresare

Indicator
I. Indicatori ai adecvarii capitalului
Ponderea fondurilor proprii de nivel 1 de baza
Rata totala de capital
Rata fondurilor proprii de nivel 1
Activ net/ Capital social
Rata efectului de levier
II. Indicatori de lichiditate
Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)
Indicatorul de finantare stabila neta (NSFR)
Costul total de finantare (COF)
Costul finantarii de tip wholesale (COFw)
Lichiditatea imediata
III. Indicatori de rentabilitate
Rata rentabilitatii economice (ROA)
Rata rentabilitatii financiare (ROE)
Marja neta a dobanzii (NIM)
Costul riscului (COR)
Pondere pierderi operationale in fonduri proprii (anualizat)
IV. Indicatori de calitate a activelor
Rata creditelor neperformante
Rata anuala de crestere a ratei imprumuturilor neperformante
Indicator de acoperire [Provizioane / (Imprumuturi neperformante totale)]
Expuneri restructurate in urma dificultatilor financiare / Expuneri totale
Indicatorilor urmariti in vederea activarii Planului de redresare

Indicator
I. Indicatori ai adecvarii capitalului
Ponderea fondurilor proprii de nivel 1 de baza
Rata totala de capital
Rata fondurilor proprii de nivel 1
Activ net/ Capital social
Rata efectului de levier
II. Indicatori de lichiditate
Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)
Indicatorul de finantare stabila neta (NSFR)
Costul total de finantare (COF)
Costul finantarii de tip wholesale (COFw)
Lichiditatea imediata
III. Indicatori de rentabilitate
Rata rentabilitatii economice (ROA)
Rata rentabilitatii financiare (ROE)
Marja neta a dobanzii (NIM)
Costul riscului (COR)
Pondere pierderi operationale in fonduri proprii (anualizat)
IV. Indicatori de calitate a activelor
Rata creditelor neperformante
Rata anuala de crestere a ratei imprumuturilor neperformante
Indicator de acoperire [Provizioane / (Imprumuturi neperformante totale)]
Expuneri restructurate in urma dificultatilor financiare / Expuneri totale

31.03.2019
CONSOLIDAT
INDIVIDUAL
Iunie Semafor Iunie Semafor
de risc
2019
de risc
2019

30.06.2019
CONSOLIDAT
INDIVIDUAL
Iunie Semafor Iunie Semafor
de risc
2019
de risc
2019

70.99%
16.03%
11.38%
58.77%
6.78%

73.67%
15.43%
11.37%
66.77%
6.79%

71.82%
15.59%
11.19%
59.39%
6.47%

74.46%
15.13%
11.27%
68.13%
6.56%

246.13%
125.35%
2.03%
1.74%
32.64%

219.31%
102.90%
2.59%
2.40%
29.97%

231.94%
126.74%
1.76%
2.26%
34.13%

235.89%
105.70%
1.84%
2.34%
31.42%

0.31%
4.11%
3.12%
1.19%
0.00%

0.58%
7.82%
3.93%
1.26%
0.00%

0.28%
3.73%
3.15%
1.22%
0.00%

0.56%
7.56%
3.72%
1.36%
0.00%

5.02%
29.16%
50.83%
1.25%

4.97%
16.73%
48.71%
1.37%

5.20%
26.37%
52.26%
1.21%

5.14%
12.60%
49.63%
1.30%

30.09.2019
INDIVIDUAL
CONSOLIDAT
Iunie Semafor Iunie Semafor
2019
de risc
2019
de risc

31.12.2019
INDIVIDUAL
CONSOLIDAT
Iunie Semafor Iunie Semafor
2019
de risc
2019
de risc

72.68%
15.34%
11.15%
60.37%
6.39%

76.56%
15.85%
12.14%
70.05%
7.06%

77.87%
17.79%
13.85%
70.82%
7.94%

78.14%
15.96%
12.47%
71.48%
7.36%

218.13%
126.22%
1.81%
2.38%
33.65%

233.69%
107.87%
1.89%
2.46%
30.63%

250.35%
126.98%
1.80%
2.12%
35.11%

251.87%
110.59%
1.88%
2.20%
32.89%

0.35%
4.70%
3.16%
1.20%
0.00%

0.65%
8.76%
3.76%
1.30%
0.00%

0.67%
8.85%
3.16%
1.26%
0.00%

0.60%
7.98%
3.74%
1.33%
0.00%

5.46%
18.63%
55.60%
1.14%

5.33%
6.85%
53.74%
1.24%

5.40%
9.18%
58.36%
1.17%

5.36%
1.10%
55.89%
1.27%
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Strategia de administrare a riscurilor a Idea Bank are rolul de a determina cadrul general al sistemului
de management al riscului, stabilește obiective și principii de gestionare a riscurilor, definește
obiectivele de gestionare a riscului și a indicatorilor de toleranță la risc. Scopul strategiei de
administrare a riscurilor este de a asigura o gestionare prudentă a riscurilor legate de activitatea
Băncii.
Principii generale:
• asigurarea solidității financiare a Băncii;
•

asigurarea continuității activității instituției de credit;

•

protejarea contribuției acționarilor în afacere;

•

protejarea intereselor partenerilor.

Strategia de administrare a riscurilor este documentul-cadru al sistemului de administrare a riscurilor
băncii. Dezvoltarea tuturor elementelor (politici și proceduri) aferente sistemului de administrare a
riscurilor băncii se efectuează pe baza acestei strategii.
Obiectivele administrării riscurilor:
•

Definirea apetitului la risc și a toleranței la risc;

•

Constituirea corectă a provizioanelor, în vederea acoperirii pierderii așteptate;

•

Alocarea adecvată a capitalului, în vederea acoperirii pierderilor neasteptate;

•

Dezvoltarea măsurilor de reducere a riscului și îmbunătățirea sistemelor de control
existente;

•

Dezvoltarea unui sistem specific de raportare a riscului.

Pentru anul 2019, Idea Bank și-a bugetat și a realizat următoarele niveluri aferente apetitului și
toleranței la risc:

Nr. RISCURI
1
2
3
4
5
6
7
8

Risc de credit
Risc de rata a dobanzii
Risc de piata
Risc de lichiditate
Risc operational
Risc de conformitate
Risc reputational
Risc strategic
PROFIL DE RISC

2019
31.03.2019
30.06.2019
Apetit Toleranta
Nota Grad de risc Nota Grad de risc
mediu scazut mediu ridicat 4.84 mediu ridicat 5.24 mediu ridicat
mediu scazut mediu ridicat 7.65 mediu scazut 5.97 mediu ridicat
mediu scazut mediu ridicat 7.52 mediu scazut 7.66 mediu scazut
mediu scazut mediu ridicat 9.17 scazut
8.78 scazut
mediu scazut mediu ridicat 7.17 mediu scazut 7.11 mediu scazut
mediu scazut mediu ridicat 7.96 mediu scazut 7.90 mediu scazut
scazut
mediu ridicat 9.65 scazut
8.75 scazut
mediu ridicat ridicat
5.72 mediu ridicat 5.37 mediu ridicat
mediu scazut mediu ridicat 6.47 mediu scazut 6.40 mediu ridicat

30.09.2019
31.12.2019
Nota Grad de risc Nota Grad de risc
5.75 mediu ridicat
6.30 mediu scazut
6.37 mediu scazut
7.21 mediu scazut
10.00 scazut
9.51 scazut
9.04 scazut
9.07 scazut
7.73 mediu scazut
7.58 mediu scazut
5.60 mediu ridicat
6.17 mediu scazut
9.00 scazut
8.88 scazut
5.60 mediu ridicat
7.38 mediu scazut
6.65 mediu ridicat
7.19 mediu scazut
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6.2. Controlul şi administrarea riscurilor semnificative
Riscul de credit
Grupul a gestionat riscul de creditare global al portofoliului generat de Idea Bank SA și Idea Leasing
IFN SA, precum şi riscul individual aferent fiecărui credit sau tranzacţie în parte.
Pentru a minimiza riscul de credit, Grupul Idea Bank a dispus, pe parcursul anului 2019 de
următoarele procese de gestionare a riscului de credit:


Procesul de aprobare a creditelor care are criterii clare de acordare a creditelor și asigură
un sistem eficient de evaluare a profilului de risc la nivelul fiecărei tranzacții. De asemenea,
sunt asigurate competențe de aprobare diferite, în funcție de tipul clientului (persoană fizică
sau juridică) și structura tranzacției (garantată sau negarantată) și valoarea acesteia.



Procesul de gestionare a riscului de concentrare fiind urmărite concentrările sectoriale,
expunerile mari, concetrările pe diverse tipuri de produse/valute și încadrarea acestora în
limitele de toleranță prestabilite.



Procesul de evaluare/reevaluare garanții care are ca scop acceptarea, la acordarea
creditelor/finanțărilor de leasing, a unor garanții cu grad ridicat de capitalizare și la o valoare
de piață reală. Grupul aplica un proces de reevaluare garanții, în vederea asigurării
permanate a valorii actualizate a garanției, conform evoluției pieței.



Procesul de monitorizare a creditelor care este gestionat de Departamentul Risc de Credit
și are ca scop evaluarea portofoliului de credite și detectarea semnalelor de alertă timpurie,
în vederea ameliorării în timp util a riscurilor identificate.



Procesul de restructurare și colectare care presupune un sistem complex de gestionare
a expunerilor de credit, aplicabil debitorilor care nu își îndeplinesc condițiile contractuale.
Acțiunile întreprinse sunt legate de colectare a datoriilor și/sau de restructurare a expunerilor,
în cazul în care comportamentul de plată este determinat de o deteriorare a situației
financiare, pentru o perioadă determinată de timp.



Procesul de evaluare a pierderilor pentru depreciere are ca scop estimarea corectă a
pierderilor inerente aferente portofoliului de credite, la orice moment în timp.

În cadrul Grupului Idea Bank, structura de administrare a riscului de credit a fost compusă în anul
2019 din:
-

Vicepreședinte Executiv, responsabil de administrarea riscului, subordonat Consiliului de
Administrație al Băncii,

-

Direcția Risc, subordonată Vicepreședintelui Executiv responsabil de administrarea riscului.
În cadrul acestei structuri, administrarea riscului de credit este efectuată de către
Departamentul Risc de Credit.

La nivel individual, pentru gestionarea cu prudență a riscului de credit în relația cu clienții, grupul a
obținut în cadrul procesului de analiză și acordare, informații de risc bancar, după caz, de la Centrală
Riscului de Credit, Biroul de Credit, Centrala Incidențelor de Plăți, Arhiva Electronică a Garanțiilor
Reale Mobiliare (în prezent - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară), Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Registrul Comerțului și furnizorii de date externe certificați.
Toate deciziile de creditare se bazează pe desfășurarea procesului de aprobare. Acest proces se
aplică în egală măsură atât la acordarea de credite noi, în cazul unor modificări a structurii de
creditare a debitorului față de momentul deciziei inițiale de creditare, cât și pentru prelungirea
expunerilor existente (în cazul expunerilor revolving acordate la nivelul Băncii).
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Deciziile de creditare se iau pe baza unei scheme de competențe de aprobare depinzând de natura,
dimensiunea și complexitatea împrumutului solicitat. Astfel, pentru segmentul retail procesul este
mult mai automatizat datorită creării la nivelul băncii a unei infrastructuri informatice adecvate atât
din perspectivă hardware cât și software.
Riscul de piaţă
În lipsa activităților care aparțin portofoliului de tranzacționare, banca a tratat în cadrul riscului de
piață, doar riscul valutar din activități în afara portofoliului de tranzacționare.
Pentru evaluarea riscului valutar s-a utilizat sub aspect cantitativ abordarea standard pentru riscul
valutar (în conformitate cu Titlului IV, Capitolul III din Regulamentul UE nr.575/2013).
Grupul și Banca gestionează riscul valutar pe baza unor limite interne, stabilite ca procent din
fondurile proprii.
Pentru anul 2019, Banca a stabilit și monitorizat zilnic, următoarele limite de expunere la riscul
valutar:
Limitele pentru poziția valutară zilnică a băncii, individuală și totală:
-

maxim 18% 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 20 % din fondurile proprii pentru poziția valutară totală netă.

Limita VaR pentru poziția valutară totală deschisă a băncii (1 zi, 99,9%) - maxim 0.7% din fondurile
proprii ale Băncii.
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
băncii 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 a elaborat politici pentru securitatea informaţiei, obiectivul acestora fiind de a proteja
organizația 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.
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Monitorizarea riscului legal s-a realizat 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 conformitate
În cursul anului 2019, Idea Bank a început să trateze riscul de conformitate în aceeași manieră ca
și riscul de credit, acordând o atenție deosebită întăririi funcției atât din perspectivă calitativă cât și
cantitativă. Noua legislație aduce o serie de îmbunătățiri semnificative cadrului național de prevenire
și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, iar Idea Bank consolidează în profilul de
risc abordarea pe bază de risc în cadrul sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului a riscului SB/FT și a celui de conformitate. Astfel, Idea Bank a lucrat în 2019
în sensul calibrării unor procese decizionale și de management al resurselor orientate cu prioritate
către ariile mai vulnerabile, creându-se astfel premise pentru o creștere a eficienței în diminuarea
riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Banca a startat în anul de raportare
propria analiză de risc prin care să identifice și evalueze expunerea la riscul de spălare a banilor și
finanțare a terorismului, la nivelul clientelei, serviciilor și produselor ofertate, respectiv la nivelul
activităților desfășurate și a lucrat pentru a dezvolta un cadru adecvat pentru administrarea acestui
risc, similar cu cele specifice riscurilor prudențiale cu care se confruntă, în principal, riscurile
operaționale.
Riscul de concentrare
Pe lângă tipologiile de concentrări menționate, Banca monitorizează și concentrările pe Top 20
clienți/Grupuri clienți 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 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 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 toleranță 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.
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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 2019, indicatorul efectului de levier al Idea Bank S.A. la nivel individual a
fost de 7.94% și 7.36% 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 31.12.2019
CALCULUL INDICATORULUI
EFECTULUI DE LEVIER

Expunere LR
individual (lei)

Expunere LR
consolidat (lei)

Rând

Valori ale expunerii

090

Instrumente derivate: majorare după metoda marcării la piață

1.980.610

1.980.610

160

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului
de 20 % în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR

3.782.148

2.382.746

170

Elemente extrabilanțiere cu un factor de conversie a creditului
de 50 % în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) din CRR

9.102.599

11.231.344

190

Alte active
2.369.462.205

2.598.721.726

2.384.327.562

2.614.316.426

189.397.971

192.427.765

7,94%

7,36%

290

Totalul expunerii indicatorului efectului de levier – utilizând o
definiție introdusă integral a fondurilor proprii de nivel 1

310

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral

330

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

INDICATORUL EFECTULUI DE LEVIER FĂRĂ LUAREA ÎN CONSIDERARE A MĂSURILOR
TRANZITORII
310

Fonduri proprii de nivel 1 – conform definiției introduse integral

330

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

185.486.468

187.091.645

7,79%

7,17%

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;
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-

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 condiții
a lichidității, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Băncii Naționale a României.
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 lichidității (LCR) și Indicatorul
de finanţare stabilă netă (NSFR) care sunt raportați Băncii 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).

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.
Pe tot parcursul anului 2019, 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 sus-menționat.
Evolutia în anul 2019 a indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate % (LCR) este
prezentată în tabelul de mai jos, în conformitate cu Ghidul EBA/GL/2017/01:
LCR
Domeniul de aplicare al consolidării (individual)
Trimestrul care se incheie la (zz/ll/aaaa)
Rezerva de lichidități
Total ieșiri nete de numerar
Indicator de acoperire a necesarului de lichiditate (%)

31.03.2019 31.06.2019 31.09.2019 31.12.2019
VALOARE AJUSTATĂ TOTALĂ
455.22
513.73
528.42
573.49
184.96
221.49
242.25
229.12
246.13%
231.94%
218.13%
250.30%

Domeniul de aplicare al consolidării (consolidat)
Trimestrul care se incheie la (zz/ll/aaaa)
Rezerva de lichidități
Total ieșiri nete de numerar
Indicator de acoperire a necesarului de lichiditate (%)

31.03.2019 31.06.2019 31.09.2019 31.12.2019
VALOARE AJUSTATĂ TOTALĂ
455.23
513.73
528.42
312.61
207.58
217.79
226.12
197.61
219.31%
235.89%
233.69%
158.20%
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Evoluția în anul 2019 indicatorului de finanțare stabilă netă este prezentată în tabelul de mai jos, în
conformitate cu Ghidul EBA/GL/2017/01:

NSFR
Domeniul de aplicare al consolidării (individual)
Trimestrul care se incheie la (zz/ll/aaaa)
31.03.2019 31.06.2019 31.09.2019 31.12.2019
VALOARE AJUSTATĂ TOTALĂ
Indicator (%)
125.35%
126.74%
126.22%
126.98%
Domeniul de aplicare al consolidării (consolidat)
Trimestrul care se incheie la (zz/ll/aaaa)
31.03.2019 31.06.2019 31.09.2019 31.12.2019
VALOARE AJUSTATĂ TOTALĂ
Indicator (%)
102.90%
105.70%
107.87%
110.59%

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 2018, 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 observaţiilor-sugestiilorreclamaţiilor 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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7.

Gestionarea fondurilor proprii

În conformitate cu Regulamentul UE 2017/2395 al Parlamentului European și Consiliului, din 12
decembrie 2017 de modificare a Regulamentului UE 575/2013 în ceea ce privește măsurile
tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS9, Idea Bank
S.A. și Grupul Idea Bank Romania S.A. aplică regimul de tranziție progresivă, pentru perioada
01.01.2018-31.12.2022, cu abordarea statică și dinamică.
Structura fondurilor proprii ale Idea Bank S.A. și ale Grupului Idea Bank Romania S.A. la
31.12.2019 cu luarea în considerare a măsurilor tranzitorii (date reconciliate cu bilanțul din situațiile
financiare auditate) este următoarea:
ID

(LEI)

INDIVIDUAL

CONSOLIDAT

1

FONDURI PROPRII

243.233.671

246.263.465

1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

189.397.971

192.427.765

1.1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

1.1.1.1

189.397.971
316.794.615

192.427.765
316.794.615

284.150.115
32.644.500
-127.350.452
-142.362.311
15.011.859

284.150.115
32.644.500
-70.262.536
-85.730.311
15.467.775

15.011.859

15.467.775

0
7.493.249
3.830.480
-290.663

0
-47.716.751
3.830.480
-251.402

-290.663

-251.402

-7.896.602
-7.094.159

-8.208.602
-7.094.159

3.911.503

5.336.120

1.1.2

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
Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază
datorate filtrelor prudențiale
(-) Ajustări de valoare datorate cerințelor de
evaluare prudentă
(-) 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
Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de
nivel 1 de bază
FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

0

0

1.2

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

53.835.700

53.835.700

1.2.1

Instrumente de capital și împrumuturi subordonate
eligibile drept fonduri proprii de nivel 2

53.835.700

53.835.700

1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.2.1
1.1.1.2.2.2

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.5.1
1.1.1.6
1.1.1.7

1.1.1.8

21

Structura fondurilor proprii ale Idea Bank S.A. și ale Grupului Idea Bank Romania S.A. la
31.12.2019 fără luarea în considerare a măsurilor tranzitorii (date reconciliate cu bilanțul din situațiile
financiare auditate) este prezentată în tabelul de mai jos:
ID

(LEI)

INDIVIDUAL

CONSOLIDAT

1

FONDURI PROPRII

239.322.168

240.927.345

1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

185.486.468

187.091.645

1.1.1

FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ

1.1.1.1

185.486.468
316.794.615

187.091.645
316.794.615

284.150.115
32.644.500
-127.350.452
-142.362.311
15.011.859

284.150.115
32.644.500
-70.262.536
-85.730.311
15.467.775

15.011.859

15.467.775

0
7.493.249
3.830.480
-290.663

0
-47.716.751
3.830.480
-251.402

-290.663

-251.402

-7.896.602
-7.094.159

-8.208.602
-7.094.159

0

0

1.1.2

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
Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază
datorate filtrelor prudențiale
(-) Ajustări de valoare datorate cerințelor de
evaluare prudentă
(-) 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
Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de
nivel 1 de bază
FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

0

0

1.2

FONDURI PROPRII DE NIVEL 2

53.835.700

53.835.700

1.2.1

Instrumente de capital și împrumuturi subordonate
eligibile drept fonduri proprii de nivel 2

53.835.700

53.835.700

1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.2.1
1.1.1.2.2.2

1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.5.1
1.1.1.6
1.1.1.7

1.1.1.8

Instrumente de capital
Fondurile proprii ale băncii sunt formate din Fondurile proprii de nivel 1 care pot include elemente
de capital de nivel 1 de bază (CET1) și elemente de capital de nivel 1 suplimentar (AT1) și Fondurile
proprii de nivel 2.
Toate instrumentele de capital incluse sunt eligibile în conformitate cu articolul 28 CRR.
Fonduri proprii de nivel 1 de bază
Fondurile proprii de nivel 1 de bază cuprind capitalul social și primele de emisiune, rezultatul reportat
din anii anteriori, profitul sau pierderea eligibilă, alte rezerve cât și deducerile legale constând în
principal din imobilizările necorporale nete și impozitul amânat.
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Totodată, în perioada 01.01.2018-31.12.2022, banca va include în cadrul fondurilor proprii de nivel
1 suma rezultată ca urmare a aplicării măsurilor tranzitorii privind IFRS 9, aceasta fiind la 31.12.2019
în sumă de 3.911.503 lei la nivel individual și de 5.336.120 lei la nivel consolidat.
Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
Idea Bank S.A. și Grupul Idea Bank Romania S.A. nu dețin elemente de capital de nivel 1
suplimentar.
Fonduri proprii de nivel 2
Fondurile proprii de nivel 2 cuprind împrumuturile subordonate și obligațiuni subordonate eligibile.
Valoarea amortizată a acestora la 31.12.2019 este de 53.835.700 lei.
Nr. Tip
crt. imprumut
subordonat
Imprumuturi
subordonate
(Idea
Bank
Polonia)
Obligatiuni
subordonate
(Polonia)
Obligatiuni
subordonate
(Romania)

1

2

3
4

Total

Valoare initiala
(EUR)

Echivalent
RON la
31.12.2019

Valoare
neeligibila drept
fonduri proprii de
nivel 2

Valoare eligibila
drept fonduri
proprii de nivel 2

5,320,000

25,425,876

7,526,534

17,899,342

5,000,000

23,896,500

11,686,514

12,209,986

5,000,000

23,896,500

170,128

23,726,372

15,320,000

73,218,876

19,383,176

53,835,700

Cerințe de capital

8.

Menținerea unui nivel adecvat de capital este obiectivul fundamental al Grupului Idea Bank România
S.A.
Determinarea cerinţelor minime de capital la 31.12.2019:
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 31.12.2019, valoarea activelor ponderate la risc determinată
aplicând standardele prudențiale se prezintă după cum urmează:
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Nr.
crt.

Cerinţa de capital
(nivel individual, lei)

Clasa de expunere

Cerinţa de capital
(nivel consolidat, lei)

40.604.891

40.604.891

Instituţii

5.288.432

5.613.032

3
4

Societăţi

29.036.444

23.925.653

901.909.740

1.044.149.133

5

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

6.676.969

6.677.362

6

Expuneri in stare de nerambursare

48.831.426

61.204.142

7

Titluri de capital

43.919.021

321.336

8

Alte elemente

94.138.905

112.362.641

1.170.405.828

1.294.858.189

93.632.466

103.588.655

1

Administraţii centrale sau bănci centrale

2

Retail

Total active ponderate la risc
Total cerință de capital

Cerinţa de capital pentru riscul operaţional calculată confom abordării de bază (15% din media
aritmetică a indicatorilor relevanţi înregistraţi de Idea Bank S.A. și de Grupul Idea Bank România
S.A. în ultimele trei exerciţii financiare):
Nr.
crt.

Exerciţiul financiar

1
2
3

Anul 3 (2017)
Anul 2 (2018)
Anul incheiat (2019)
Medie 3 ani
Cerinţa de capital

Indicatorul relevant
(nivel individual, lei)

Indicatorul relevant
(nivel consolidat, lei)

85.070.642
94.364.602
113.585.923
97.673.722
14.651.058

96.099.832
117.672.538
126.853.699
113.542.023
17.031.303

Cerinţa de capital pentru riscul de piaţă având la bază abordarea standard pentru riscul valutar:
Poziţii supuse
cerinţelor de capital
Nivel individual (lei)
Nivel consolidat (lei)

Fonduri proprii
la 31.12.2019

12.143.872
33.824.860

Ponderea in
fondurile proprii

243.233.671
246.263.465

4,99%
13,74%

Cerinţa de
capital
971.510
2.705.989

Cerinţa de capital pentru riscul de ajustare a evaluării creditului având la bază abordarea standard:

Nivel individual (lei)
Nivel consolidat (lei)

Valoarea totală a
expunerii la risc

Cerinţa de capital

1.442.131
1.442.131

115.370
115.370

Cerinţe de capital totale:
Cerinţa de capital pentru:

Risc de credit
Risc operaţional
Risc de piaţă

Cerinţa de capital
(nivel individual, lei)
93.632.466
14.651.058
971.510

Cerinţa de capital (nivel
consolidat, lei)
103.588.655
17.031.303
2.705.989
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Riscul de ajustare a evaluării creditului
115.370
115.370
Total
109.370.405
123.441.318
RATELE DE CAPITAL CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A MĂSURILOR TRANZITORII
Fonduri proprii
243.233.671
246.263.465
Fonduri proprii de nivel 1
189.397.971
192.427.765
Rata fondurilor proprii totale
17,79%
15,96%
Rata fondurilor proprii de nivel 1
13,85%
12,47%
RATELE DE CAPITAL FĂRĂ LUAREA ÎN CONSIDERARE A MĂSURILOR TRANZITORII
Fonduri proprii
239.322.168
240.927.345
Fonduri proprii de nivel 1
185.486.468
187.091.645
Rata fondurilor proprii totale
17,55%
15,67%
Rata fondurilor proprii de nivel 1
13,61%
12,17%

9.

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 instituțiile globale de importanță sistemică;

-

amortizorul pentru alte instituții de importanță sistemică;

-

amortizorul pentru riscul sistemic.

Prin intermediul regulamentelor emise, Banca Națională a României introduce reglementări specifice
privind amortizoarele de capital aplicabile în România.
Pentru anul 2019 banca a aplicat amortizorul de conservare a capitalului în valoare de 2,5% din
valoarea totală a expunerilor la risc ponderate rezultând o valoare de 34.084.238 lei la nivel
individual și 38.446.704 lei la nivel consolidat.
Conform Ordinului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a
României nr.8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, a fost determinat la nivel
consolidat un amortizor de capital pentru riscul sistemic în valoare de 1% din valoarea totală a
expunerilor la risc ponderate rezultând o valoare de 15.378.682 lei.

10. 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 următoarele riscuri
semnificative la care este sau poate fi expusă:
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-

-

-

-

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
31.12.2019, la nivel individual, este de 27.301.547 lei, Rata fondurilor proprii totale fiind de 14,24%
iar Rata fondurilor proprii de nivel 1 de 11,09%, ambele fiind peste limitele impuse de Regulamentul
UE nr.575/2013 + amortizoarele de capital (10,50% și 8,50%).
Cerința de capital suplimentară conform procesului intern de adecvare a capitalului la riscuri la
31.12.2019, la nivel consolidat, este de 29.891.038 lei, Rata fondurilor proprii totale fiind de 12,85%
iar Rata fondurilor proprii de nivel 1 de 10,04%, ambele fiind peste limitele impuse de Regulamentul
UE nr.575/2013 + amortizoarele de capital (11,50% și 9,50%).

11. Ajustări pentru riscul de credit
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:
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-

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 în 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 își îndeplinească 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.

În vederea aplicarii standardului IFRS 9 prin înlocuirea standardului international de contabilitate
(IAS39), grupul Idea Bank SA a aplicat un nou model de calcul pentru recunoașterea pierderilor de
credit așteptate, aferente activelor financiare, începând cu 01.01.2018.
Astfel, ajustările pentru depreciere sunt recunoscute în situația poziției financiare atunci când pentru
Bancă și subsidiară se naște o obligație și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor
resurse economice care să stingă această obligație și se poate face o estimare rezonabilă a valorii
obligației.
Pentru determinarea ajustărilor pentru depreciere conform noului stadard IFRS 9, fluxurile viitoare
de numerar sunt actualizate folosind o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă
condițiile curente de piață și riscurile specifice datoriei respective.
Ajustările pentru depreciere trebuie reanalizate la finalul fiecărei perioade de raportare și trebuie
ajustate astfel încât să reflecte cea mai bună estimare curentă. În cazul în care nu mai este probabilă
decontarea obligației, va fi necesară o ieșire de resurse încorporând beneficii economice, ajustarea
pentru depreciere trebuie reluată pe venit.
Ajustările pentru depreciere trebuie utilizate numai pentru cheltuielile pentru care au fost recunoscute
inițial.
Suma recunoscută ca ajustare pentru depreciere trebuie să fie cea mai bună estimare a cheltuielilor
necesare pentru decontarea obligației actuale la sfârșitul perioadei de raportare.
Standardul prevede ca Grupul Idea Bank să :
-

-

ia în considerare riscurile și incertitudinile. Cu toate acestea, incertitudinea nu justifică
crearea unor ajustări pentru depreciere excesive sau o supraevaluare deliberată a pasivelor;
reducă pierderile, în cazul în care efectul valorii în timp a banilor este material - de ex. de la
un termen de peste un an, folosind o rată de actualizare (sau ratele) înainte de impozitare
care reflectă evaluările curente ale pieței ale valorii în timp a banului și acele riscuri specifice
datoriei care nu au fost reflectate în cea mai bună estimare a cheltuielii. În cazul în care se
utilizează o reducere, creșterea ajustării pentru depreciere datorată trecerii timpului este
recunoscută ca o cheltuială cu dobânzile;
ține seama de evenimentele viitoare, cum ar fi schimbările legislative și schimbările
tehnologice, atunci când există suficiente dovezi obiective că acestea vor avea loc ;
nu ia în considerare câștigurile provenite din cedarea anticipată a activelor, chiar dacă
eliminarea preconizată este strâns legată de evenimentul care a dat naștere ajustării pentru
depreciere.
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Prevederile sunt revizuite la sfârșitul fiecărei perioade de raportare și ajustate pentru a reflecta cea
mai bună estimare curentă. În cazul în care nu mai este probabil necesară o ieșire de resurse care
să cuprindă beneficii economice pentru a deconta obligația, ajustarea pentru depreciere este
reversată.
Obiectivul cerințelor privind deprecierea este de a recunoaște pierderile de credit preconizate pentru
toate instrumentele financiare pentru care s-au înregistrat creșteri semnificative ale riscului de credit
de la recunoașterea inițială, fie evaluată individual sau colectiv, fie luând în considerare toate
informațiile rezonabile și suportabile, în perspectivă.
Pe baza declanșatoarelor de depreciere a portofoliului, Grupul poate implementa două abordări
pentru determinarea pierderilor de credit așteptate:
-

abordarea colectivă
abordarea individuală

Grupul va aborda individual împrumuturile cu evenimente de declanșare și peste pragul de
semnificație. Toate celelalte împrumuturi intră în abordarea colectivă.
Împrumuturile acordate clienților evaluați individual pentru depreciere și pentru care o pierdere din
depreciere este sau continuă să fie recunoscută, sau în urma analizei nu sunt identificate pierderi
viitoare, atunci acestea sunt menținute în abordarea individuală și nu sunt incluse într-o evaluare
colectivă a deprecierii.
Valoarea totală a ajustărilor de valoare şi provizioane
Ajustări de valoare şi
provizioane
(nivel individual, lei)

Ajustări de valoare şi
provizioane
(nivel consolidat, lei)

Instituții (*)

1.695

1.695

2

Societăţi (*)

67.384

63.376

3

Retail (*)

9.853.646

10.954.291

4

84.676

83.447

5

Garantate cu ipoteci asupra bunurilor
imobile
(*)în stare de nerambursare (*)
Expuneri

53.784.701

58.273.811

6

Alte elemente (**)

37.293.159

37.290.899

101.085.261
**

106.667.519
**

Nr.
crt.

Clasa de expunere

1

Total

* provizioane specifice de risc de credit (IFRS9)
** ajustări de valoare (amortizare imobilizări)

12. 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.
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Garanțiile 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.

13. 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, lei)

010

Activele instituției
raportoare

020

Imprumuturi la vedere

030
040
100
110
120

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

Valoarea
contabilă a
activelor
grevate de
sarcini

Valoarea
justă a
activelor
grevate de
sarcini

Valoarea contabilă
a activelor
negrevate de
sarcini

Valoarea justă a
activelor negrevate
de sarcini

010

040

060

090

14.501.797

-

2.322.758.578

-

-

-

271.950.162

-

-

-

321.336

321.336

248.569.420

248.569.420

1.472.843.028

-

-

75.591.079

-

-

329.074.632

-

14.501.797
-

-
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Garantii reale primite
(nivel individual, lei)

130
220

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

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

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

010
0

040
0

070
951.128.121

0

0

951.128.121

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

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, lei)

010

Activele instituției
raportoare

020

Imprumuturi la vedere

030
040
100
110
120

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, lei)

130
220
230

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

Valoarea
contabilă a
activelor
grevate de
sarcini

Valoarea
justă a
activelor
grevate de
sarcini

Valoarea contabilă
a activelor
negrevate de
sarcini

Valoarea justă a
activelor
negrevate de
sarcini

010

040

060

090

223.849.273

-

2.379.559.463

-

-

-

273.572.280

-

-

-

321.336

321.336

248.569.420

248.569.420

1.512.380.321

-

-

75.591.079

-

-

344.716.106

-

223.849.273
-

-

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

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

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

010
0

040
0

070
1.155.221.615

0

0

951.128.121

0

0

204.093.494
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14. Tranzacții privind părtile afiliate
În primele anul 2019, activitatea Băncii s-a desfășurat fără a exista evenimente care să aibă
consecințe semnificative asupra nivelului veniturilor Băncii, cu excepția taxei pe active și a
contribuției majorate către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
În cadrul exercițiului financiar incheiate la 31 decembrie 2018, următoarele tranzacții au avut loc cu
părțile afiliate Grupului:

Conturi curente
Depozite la termen
Imprumuturi de la banci
Imprumuturi subordonate
Alte datorii
Datorii in sold

31 decembrie 2019
31 decembrie 2018
Societatea
Alte
Personal Societat Alte entitati Personal
mama
entitati
cheie din ea mama
afiliate
cheie din
afiliate
conducere
conducere
83
560
81
16
1.165
3.016
3.760
216.192
0
294.773
25.426
0
24.812
152
83

233

319.601

-

1.710

224

-

5.132
1.146

279

2.177

224

-

7.989

279

10.881

54

-

11. 747

41

5.031

359

2

4.734

566

17

5.031

11.240

56

4.734

12.313

58

155

13

-

629

29

53

5

-

67

5

208

18

-

696

34

1.881

Creante in sold

Total cheltuieli cu parti
afiliate
Venituri din dobanzi la
credite acordate
Alte venituri
Total venituri cu parti
afiliate

3.576

296

Conturi curente la alte banci
Imprumuturi acordate
Alte active

Cheltuieli cu dobanzi la
conturi curente si depozite
Alte cheltuieli

241.618

4.925
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15.

Politica de remunerare în cadrul Idea Bank S.A.

Acest capitol este dezvoltat în conformitate cu articolul 450 al Regulamentului 575/2013 privind
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții. Politica de remunerare este
aprobată de Consiliul de Administrație Idea::Bank, în baza recomandărilor Comitetului de
Remunerare.
15.1 Procesul de luare a deciziilor
Comitetul de Remunerare este subordonat Consiliului de Administrație și are rol consultativ, oferind
asistență și consultanță Consiliului de Administrație cu privire la îndeplinirea responsabilităților
aferente politicilor și practicilor de remunerare. În anul 2019 Comitetul de Remunerare a avut 11
ședințe. Componența și mandatul Comitetului de Remunerare sunt descrise în capitolul 4 Structura
Organizatorică, subcapitol 4.3. al prezentului document.
Cu avizul Comitetului de Remunerare, Consiliul de Administrație a aprobat Politica de remunerare
care 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 organul de conducere în funcția sa de
supraveghere. Comitetul de Direcție implementează această politică și este resonsabil de
respectarea liniilor directoare în materie de remunerare. Membrii Consiliului de Administrație la nivel
de bancă și al subsidiarelor acesteia nu sunt remunerați, cu excepția membrilor independenți.
15.2. Remunerația totală și performanța
Cadrul de administrare al principiilor de remunerare și supravegherea implementării sale de către
Consiliul de Administrație asigură că remunerarea personalului și a conducătorilor Băncii este aliniată
strategiei de afaceri și că performanța este evaluată nu numai pe termen scurt, dar și în funcție de
atingerea acestei performanțe, punând accent pe sustenabilitatea afacerii. Unul dintre pilonii
importanți în aplicarea politicii este principiul salarizarii în funcție de cantitatea și calitatea muncii prin
care sistemul de salarizare practicat în Idea Bank are în vedere atât performanța individuală cât și pe
cea colectivă, promovând o administrare a riscurilor sănătoasă şi eficace, fără a încuraja asumarea
de riscuri care depăşeşte nivelul toleranţei la risc a instituţiei de credit.
Banca stabilește indicatori–cheie de performanță pe baza strategiei de afaceri și a strategiei de risc,
indicatori pe care îi transmite ierarhic personalului Idea Bank. Astfel, fiecare angajat, prin indicatorii
de performanță pe care îi urmărește, se aliniază strategiei, valorilor, priorităților principale și
obiectivelor aprobate de Bancă.
Prin politica de remunerare, Idea Bank se angajează în dezvoltarea unui sistem de recompensare
vizând performanța în muncă, urmărind sporirea caracterului motivațional al componentelor
remuneratorii, realizarea unei strânse legături între rezultatele muncii pe de o parte și recunoașterea
acestora, pe de alta parte.

15.3 Caracteristici de proiectare ale sistemului de remunerare
În conformitate cu Regulamentul nr.5/2013 al BNR, proiectarea sistemului de remunerare stabilirea
şi aplicarea politicilor de remunerare totală, se bazează pe următoarele principii:


Principiul nediscriminării remuneratorii,
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Principiul negocierii pachetului de beneficii,
Principiul transparenței,
Principiul garantării plății salariului,
Principiul respectării nivelului stabilit prin lege pentru salariile minime,
Principiul integrității drepturilor salariale,
Principiul salarizării după cantitatea și calitatea muncii,
Principiul evitării conflictului de interese,
Principiul prudenței,
Principiul onestității,
Principiul conformării Politicii de remunerare la strategia de afaceri,
Principiul confidențialității salariului,
Principiul respectării interesului consumatorului.

Astfel, conform principiului prundenței, Idea Bank sistemul de remunerare al Idea Bank promovează
o administrare a riscurilor sănătoasă şi eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depăşeşte
nivelul toleranţei la risc a instituţiei de credit. Idea Bank respectă principiul potrivit căruia toate
sumele alocate plății remunerațiilor variabile nu afectează capacitatea Băncii de a-și întări baza de
capital, nu afectează indicatorii de risc, profitabilitate și poziția de lichiditate a bancii.
De asemenea, calcularea plății componentei variabile se efectuează pe baza realizării indicatorilor
la nivel individual, pentru perioada analizată, luându-se în considerare la structura plății bonusului
de performanță următoarele elemente:


Amânarea (deferral), menținerea riscului la un nivel scăzut prin care părți ale dreptului la
bonus pe o anumită perioadă de raportare (“Perioada de calificare – de intrare în drepturi”„vested”) sunt subiectul performanțelor unei perioade de raportare viitoare. Aceasta oferă
ajustări pentru risc, astfel încât remunerația să poată fi aliniată cu performanțele sustenabile.



Mecanismul de reținere care este destinat să acopere circumstanţe limitate, cum ar fi datele
financiare incorecte, recalculările financiare, abaterile sau acţiunile în detrimentul companiei.
Bonusul este plătit, dar în anumite condiții care permit ca acesta să fie recuperat de către
Bancă într-o anumită perioada de timp.

15.4. Raporturile dintre remunerația fixă și cea 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.
Componenta variabilă a sistemului de remunerare reflectă performanța sustenabilă și ajustată la risc
precum și rezultatele care îndeplinesc sau depășesc performanța necesară pentru a îndeplini
atribuțiile prevăzute în fișa postului. Componenta variabilă nu depășește 100% din componenta fixă
a remunerației totale pentru fiecare angajat într-un exercițiu financiar, Idea Bank respectând astfel
articolul 94 alineatul (1) litera (g) (i) din Directiva 2013/36/UE.
15.5. Criteriile de performanță pe care se bazează dreptul la acțiuni, opțiuni sau alte
componente variabile ale remunerației
Criteriile specifice pentru stabilirea remuneratiei variabile stabilite prin politică sunt:
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1. În cazul remunerației variabile, când remunerația este 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.
2. 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.
3. Alocarea componentelor remuneratiei variabile în cadrul Băncii trebuie să ia în considerare și
toate tipurile de riscuri curente și viitoare.
Atât pentru componenta fixă a sistemului de remunerare cât și pentru componenta variabilă, Idea
Bank SA calculează şi plăteste din fondurile proprii şi prin reţinere din salariu, contribuţiile prevăzute
de legislația în vigoare.
15.6 Parametrii schemei privind a componenta variabilă
Următorii parametrii au fost considerați în proiectarea componentei variabile a remunerației:
 componenta variabilă nu trebuie să depășească 100% din componenta fixă a remunerației
totale pentru fiecare angajat într-un exercițiu financiar;


în condițiile în care Consiliul de Administrație va decide asupra tipului de instrumente noncash care pot fi oferite în cadrul pachetului de remunerare variabilă, acesta trebuie să fie de
maxim 50% din remunerația variabilă totală;



40% din remunerația variabilă să fie amânată pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu intrare în
drepturi („vested”) pro rata la 1/3 în fiecare an. Mecanismul de amânare („deferral”) este
aplicat pentru angajații cu impact semnificativ asupra profilului de risc al băncii a căror
remunerație variabilă anuală depășeste cea mai mare dintre: echivalentul a 6 (șase) salarii
nete lunare sau (ii) suma netă de 60.000 EUR. Componenta amânată poate fi exercitată
(„vested”) anual cu aprobarea Consiliului de Administrație, în baza absenței unor evenimente
semnificative (la data propunerii acesteia) de natura a afecta poziția financiară a Băncii,
respectând pragurile de alertă a indicatorilor din Strategia de Administrare a Riscurilor.



aplicarea mecanismelor de tip clawback sau neacordarea totală sau parțială a bonusului unui
angajat pentru care nu s-a intrat încă în drepturi, dar care a fost comunicat (malus) către
această categorie de salariați se va face în următoarele condiții:
a) implicarea salariatului în acțiuni care au avut ca rezultat pierderi semnificative pentru
instituţia de credit sau a fost răspunzător de o astfel de conduită;
b) angajatul în cauză nu a reuşit să respecte standardele corespunzătoare de bună reputaţie
şi experienţă adecvată.

15.7 Informații cantitative agregate privind remunerația, defalcate pe domenii de activitate
La nivel individual, în Idea Bank S.A., în anul 2019, organul de conducere în funcţia sa de
supraveghere a fost format din 5 membri, din care doar un singur membru a fost remunerat pentru
această poziție, respectiv membrul independent; suma aferentă remunerației sale pentru anul
financiar 2019 a fost de 146,2 mii RON, în totalitate remunerație fixă.
Organul de conducere în funcţia sa de conducere superioară a fost format din 5 membri executivi
care au beneficiat de o remunerație totală de 5.160,2 mii RON, din care remunerația variabilă a
reprezentat 23%.
Funcţiile de control independente au fost reprezentate de 19 angajați care au beneficiat de o
remunerație totală de 2.487,8 mii RON, iar personalul aferent serviciilor bancare de retail implicate
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în activitatea de creditare a fost în număr 166, beneficiind de o remunerație totală de 15.949,4 mii
RON din care remunerația variabilă a reprezentat 14,3%. Funcțiile corporative au fost reprezentate
de un număr de 68 angajați care au beneficiat de o remunerație totală de 9.005,9 mii RON din care
remunerația variabilă a reprezentat 4,41%.
La nivel consolidat, în grupul Idea Bank România, în anul 2019, organul de conducere în funcţia
sa de supraveghere a fost format din 13 membri, din care 5 membri au avut funcții exclusiv de
supraveghere iar dintre aceștia, numai cei 2 membri independenți au fost remunerați; suma aferentă
remunerației acestora, pentru anul financiar 2019 a fost de 243,7 mii RON, în totalitate remunerație
fixă.
Organul de conducere în funcţia sa de conducere superioară a fost format din 11 membri executivi
care au beneficiat de o remunerație totală de 6.802,6 mii RON, din care remunerația variabilă a
reprezentat 23,43%.
În structurile care asigură funcţiile de control independente și-au desfășurat activitatea un număr de
31 angajați care au beneficiat de o remunerație totală de 4.384,8 mii RON, din care remunerație
variabilă reprezintă 6,37%.
Personalul aferent serviciilor bancare de retail implicate in activitatea de creditare a fost în număr
251, beneficiind de o remunerație totală de 25.642,5 mii RON, din care remunerația variabilă a
reprezentat 16,12%.
Funcțiile corporative au fost reprezentate de un număr de 95 angajați care au beneficiat de o
remunerație totală de 13.007,3 mii RON din care remunerația variabilă a reprezentat 7%.
Informațiile referitoare la remunerarea personalului identificat la nivel individual și la nivel consolidat,
prezentate în conformitate cu art. 450 Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se regăsesc în Anexa 1 și
Anexa 2 la prezentul raport.
Referitor la numărul persoanelor care au beneficiat de o remunerație mai mare sau egală cu 1 milion
de Euro în anul 2019, menționăm că nu este cazul atât la nivelul Idea Bank SA cât și la nivel
consolidat.
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16. Recrutarea și selecția membrilor organului de conducere
Idea Bank a dezvoltat și implementat o politică 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.
Numărul de mandate deținute de membrii organului de conducere este prezentat, după cum
urmează:
Consiliul de Administrație
31 decembrie 2019

Număr mandate

Nr.

Pozitie

1
2
3

Președinte
Membru
Membru

4

Membru

Adriana Duțescu

2

5

Membru

Krzystof Florczak

2

Piotr Janusz Kaczmarek
Krzysztof Jarosław Bielecki
Mioara Popescu

2
1
1

Comitetul de Direcție
31 decembrie 2019

Număr mandate

Nr.

Pozitie

1

Președinte executiv

Mioara Popescu

2

2

VicePreședinte executiv Risc

Levon Khanikyan

2

3

VicePreședinte executiv Business

Alin Daniel Fodoroiu

1

4

VicePreședinte executiv Operațiuni

Maria Băiașu

1

5

VicePreședinte executiv Financiar

Gabriela Andrei

1

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 privește 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.
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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 actuală a Politicii de promovare a diversității în cadrul organului de conducere este
considerată adecvată. Gradul de diversitate al organului de conducere este considerat satisfăcător,
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.

Președinte
Mioara POPESCU

Vicepreședinte Executiv Financiar
Gabriela ANDREI

Vicepreședinte Executiv Risc
Levon KHANIKYAN
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Anexa 1

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA REMUNERAREA PERSONALULUI IDENTIFICAT NIVEL INDIVIDUAL
RON
Membrii
organului de
conducere în
funcţia sa de
supraveghere *

Membrii
organului de
conducere în
funcţia sa de
conducere
superioară

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5

5

-

4

1

10

3

1

Remuneraţia fixă totală (în lei) din care:

146,217

3,962,701

-

948,476

244,156

2,469,181

851,132

205,627

2.2

- numerar

146,217

3,962,701

-

948,476

244,156

2,469,181

851,132

205,627

2.2

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

- alte tipuri de instrumente

-

-

-

-

-

-

-

-

Remuneraţie variabilă totală (în lei), din care:

-

1,197,554

-

67,008

74,275

88,117

42,734

11,967

3.1

- numerar

-

1,197,554

-

67,008

74,275

88,117

42,734

11,967

3.2

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3

- alte tipuri de instrumente

-

-

-

-

-

-

-

-

S uma totală a remuneraţiei variabile acordate în
anul 2019 şi care a fost amânată (lei), din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

- numerar

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

- alte tipuri de instrumente

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr. crt.

(1)
2

3

4

Numărul de membri ai personalului identificat

S ervicii
S ervicii
Administrarea
bancare de bancare de
activelor
investiţii
retail

Toate

Funcţii
corporative

Funcţii de
celelalte
control
domenii de
independente activitate

Informaţii suplimentare referitoare la suma remuneraţiei variabile totale

5

Art. 450 alin.(1) lit.h) pct.(iii) din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013
- suma totală a remuneraţiei variabile amânate,
datorate şi neplătite, acordată în anii anteriori şi
nu în anul 2019 (în lei)

-

-

-

-

-

-

-

-

6

S uma totală a ajustărilor explicite în funcţie de
performanţă de tip ex-post aplicate în anul 2019
remuneraţiilor acordate în anii anteriori (în lei)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
8
9
10

11

12

13

14

Numărul de beneficiari ai remuneraţiilor
variabile garantate (plăţi noi cu încadrarea)
S uma totală a remuneraţiilor variabile garantate
(plăţi noi cu încadrarea) (în lei)
Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii
S uma totală a plăţilor compensatorii acordate în
anul 2019 (în lei)
Art. 450 alin.(1) lit. h) pct.(vi) din Regulamentul
(UE) nr. 575/2013
- cea mai mare plată compensatorie acordată
unei singure persoane (în lei)
Numărul de beneficiari ai contribuţiilor la
beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în
anul 2019
S uma totală a contribuţiilor la beneficiile
discreţionare de tipul pensiilor (în lei) în anul
2019
S uma totală a remuneraţiei variabile acordate pe
perioade multianuale potrivit programelor care
nu sunt revizuite anual (în lei)

*din care numai funcția deținută de membrul independent este remunerată
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Anexa 2

INFORMAŢIILOR CU PRIVIRE LA REMUNERAREA PERSONALULUI IDENTIFICAT LA NIVEL CONSOLIDAT
RON

Nr. crt.

1

Numărul de membri ai personalului
identificat

2

Membrii organului
de conducere în
funcţia sa de
supraveghere *

Membrii
organului de
conducere în
funcţia sa de
conducere

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

13

8

-

4

1

10

4

1

S ervicii
S ervicii
Administrarea
bancare de bancare de
activelor
investiţii
retail

Funcţii
corporative

Funcţii de Toate celelalte
control
domenii de
activitate
independente

Remuneraţia fixă totală, din care:

243,686

5,194,146

-

948,478

244,155

2,792,985

1,104,038

205,626

2.1

- numerar

243,686

5,194,146

-

948,478

244,155

2,792,985

1,104,038

205,626

2.12

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

- alte tipuri de instrumente

-

-

-

-

-

-

-

-

Remuneraţie variabilă totală, din care:

-

1,594,118

-

67,009

74,273

157,115

96,734

11,967

3.1

- numerar

-

1,594,118

-

67,009

74,273

157,115

96,734

11,967

3.2

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

- alte tipuri de instrumente
S uma totală a remuneraţiei variabile
acordate în 2019 şi care a fost amânată,
din care:
- numerar

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

- acţiuni şi instrumente legate de acţiuni

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

- alte tipuri de instrumente

-

-

-

3

4

Informaţii suplimentare referitoare la suma remuneraţiei variabile totale

5

Art. 450 alin.(1) lit.h) pct.(iii) din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
- suma totală a remuneraţiei variabile
amânate, datorate şi neplătite, acordată
în anii anteriori şi nu în 2019

-

-

-

-

-

-

-

-

6

S uma totală a ajustărilor explicite în
funcţie de performanţă de tip ex-post
aplicate în 2019 remuneraţiilor acordate
în anii anteriori

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Numărul de beneficiari ai
remuneraţiilor variabile garantate (plăţi
noi cu încadrarea)

-

-

-

-

-

-

-

-

8

S uma totală a remuneraţiilor variabile
garantate (plăţi noi cu încadrarea)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
10

11

12

13

14

Numărul de beneficiari ai plăţilor
compensatorii
S uma totală a plăţilor compensatorii
acordate în 2019
Art. 450 alin.(1) lit. h) pct.(vi) din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013
- cea mai mare plată compensatorie acordată
unei singure persoane
Numărul de beneficiari ai contribuţiilor
la beneficiile discreţionare de tipul
pensiilor în 2019
S uma totală a contribuţiilor la
beneficiile discreţionare de tipul
pensiilor în 2019
S uma totală a remuneraţiei variabile
acordate pe perioade multianuale
potrivit programelor care nu sunt
revizuite anual

*din nr. total de 13 membri ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, 5 sunt numai membri ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, dintre acestia 2 (membri
independenți) sunt remunerați; ceilalti 8 sunt si membri ai organului de conducere superioara, fiind remunerati pentru aceasta pozitie executiva.
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