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1. Cerinte de publicare 

Prezentul Raport intruneste cerintele de publicare solicitate prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) nr. 

5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti. 

 

2. Sumar executiv 

La 2 ani si 8 luni de la data fuziunii, pe fondul intensificarii activitatii comerciale (in special de crestere a 

creditarii), al valorificarii  activelor reposedate, al intensificarii recuperarii creditelor neperformante si al 

optimizarii costurilor operationale, Banca s-a reintors pe profitabilitate, raportand la sfarsitul anului 2019 

un profit net de 5,3 mil. LEI.  

Evolutia pozitiva din cursul anului 2019 este evidentiata de rezultatele trimestriale in care se observa 

inregistrarea unui rezultat operational pozitiv incepand cu trimestrul II al anului. 

Profitabilitatea Bancii a intrat pe o panta ascendenta care se va consolida in perioadele urmatoare, pe fondul 

cresterii portofoliului de credite pe parcursul anului 2019, fapt ce a generat premisele unor evolutii pozitive 

ale veniturilor bancare si implicit a rezultatului operational. Dinamica portofoliului de credite este una 

favorabila, atat pentru sub-portofoliul de credite performante (7% crestere YoY) cat si pentru portofoliul de 

credite neperformante, care a inregistrat o reducere de 39% YoY. Potentialul de crestere a veniturilor este 

sustinut mai ales de nivelul raportului credite/depozite, la nivel de 62% la 31 dec 2019, care desi in crestere 

fata de finalul anului anterior cand inregistra nivelul de 57%, este sub nivelul mediu de 70% al sectorului 

bancar. 

Pe plan comercial, Banca a continuat sa fie un participant activ pe segmentele de persoane juridice 

reprezentative pentru activitatea Bancii (IMM, Microintreprinderi si Agro), cu adresabilitate atat in zona 

urbana, dar si in mediul rural si a reconsiderat strategia de crestere a segmentului de retail (persoane fizice), 

preponderent in mediul urban, inclusiv prin cresterea pe zona de credite ipotecare.  

Unul dintre obiectivele principale ale bancii in 2019 a fost de crestere semnificativa a eficientei. Astfel, Banca 

a realizat optimizarea retelei de unitati in sensul pastrarii doar a acelor unitati teritoriale care asigura un 

optim intre profitabilitatea operationala, un nivel minim acceptabil de pasive si de active comerciale si un 

potential suficient de dezvoltare in arealul respectiv. Acest proces de optimizare a  cuprins 3 etape, la finalul 

carora, nivelul retelei a ajuns la un numar de 46 de unitati bancare (41 agentii si 5 puncte de lucru). In 

perioada urmatoare, Banca nu isi mai propune o rearanjare semnificativa a retelei, ci va urmari cresterea 

productivitatii fiecarei unitati in parte, semnarea de noi parteneriate externe sau dezvoltarea celor intra-grup 

cu Patria Credit IFN si SAI Patria Asset Management, precum si implementarea unor modele alternative de 

operare care sa asigure in continuare deservirea tuturor zonelor geografice de interes. De asemenea, in 2019 

s-au demarat o serie de proiecte de digitalizare, care vor fi implementate in 2020. Tot in cursul anului 2019 a 

fost implementata o noua platforma de Internet Banking si Mobile Banking care deserveste clientii persoane 

fizice si juridice.   
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In cursul anului 2019, activitatea de creditare a generat credite noi de aproximativ 841 mil. LEI, cu o dinamica 

superioara in zona de persoane juridice. Ca urmare a finalizarii procesului de optimizare a structurii de 

sucursale, anul 2019 a asigurat o crestere semnificativa a productivitatii per unitate bancara. 

mii RON 2015 2016 2017 2018 2019 

Numar unitati (sfarsit de an) 26 26 85 81 46 

Productia de credite noi PF si PJ, din care: 276.765    417.745     688.523    978.182    840.954    

   - IMM & Small Corporate    86.650     122.724     270.002     384.261    349.427    

   - Micro 148.128     147.306    180.313     223.070    213.631    

   - Agro    34.208       65.332     107.441    191.664    188.454    

   - Retail      7.779       82.383     130.767    179.187      89.441    

Total vanzari  / unitate   10.645     16.067      8.100      12.076      18.282    

Si mai important, in linie cu strategia bancii de intarire a profitabilitatii, suplimentar fata de reducerea bazei 

de costuri, anul 2019 a generat si o consolidare a veniturilor, atat in zona veniturilor din dobanzi (+13% vs. 

2018), cat si in cele de natura tranzactionala (+13% venituri din comisioane vs 2018). Per total, veniturile din 

portofoliul comercial al bancii au crescut cu 11% fata de anul 2018.  

O atentie sporita a fost acordata cresterii veniturilor non-risc, raportul dintre Venituri nete din comisioane si 

suma [Venituri nete din dobanzi + Venituri nete din comisioane + Venituri din schimburi valutare] a atins 

nivelul de 18%  la finalul anului 2019. 

Pe zona de persoane juridice, Banca a consolidat cele trei directii principale:  

• IMM si Small Corporate (IMM/SME) 

• Microintreprinderi (MICRO) 

• Agribusiness (AGRO) 

Dinamica vanzarii de credite noi a generat o evolutie pozitiva a soldului creditelor performante in cadrul 

tuturor sub-segmentelor de business. In sub-segmentul IMM si al companiilor Small Corporate Banca se 

concentreaza in permanenta pe dezvoltarea bazei de clienti, prin intermediul ofertelor personalizate si prin 

dezvoltarea calitatii relatiei cu clientii, ca diferentiatori principali, alaturi de viteza de raspuns. In anul 2019, 

o atentie sporita a fost acordata cresterii rulajelor prin banca si a penetrarii superioare cu produse 

tranzactionale a clientilor de IMM, astfel incat veniturile / client au crescut cu 29% vs. 2018.  

In ceea ce priveste sub-segmentul Micro, s-a reusit consolidarea strategiei de dezvoltare in conditii controlate 

a riscului de credit, asigurandu-se o crestere a numarului de credite de valoare mica si de dispersie a riscului 

catre un numar mare de clienti. Astfel, aproximativ 93% din toate finantarile Micro acordate in anul 2019 au 

valoare mai mica de 50.000 EUR. Au fost de asemenea lansate fluxuri si produse noi, pentru a optimiza 

productia de credite noi si pentru a asigura premisele unei cresteri sustinute. Dincolo de forta de vanzari 

dedicata MICRO, in cursul anului trecut s-a definitivat inrolarea majoritatii unitatilor teritoriale in productia 

de credite MICRO.  
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Banca a reusit ca segmentul MICRO sa ramana una dintre principalele sale specializari si diferentiatorul 

principal, valorificand expertiza acumulata in peste 10 ani (in Patria Bank si Patria Credit IFN), inclusiv prin 

dezvoltarea retelei de parteneriate. Peste 40% din productia anuala de credite MICRO este originata de 

parteneri / colaboratori (lead provideri – recompensati doar pentru dealurile finalizate), astfel incat banca 

reuseste sa fie un finantator important in acest segment fara a asuma costuri fixe suplimentare. Si in 

segmentul MICRO a fost atinsa o imbunatatire a productivitatii per client cu 16% vs 2018, prin cresterea 

veniturilor per client, monitorizarea rulajelor, cresterea operatiunilor efectuate prin conturi,  imbunatatirea 

frecventei de utilizare a cardurilor de business si penetrarea cu pachete de cont curent si tranzactii FX.   

In sub-segmentul Agro, un pilon important al finantarii a continuat sa fie reprezentat de finantarea culturii 

agricole vegetale si de finantarea proiectelor cu componenta de Fonduri Europene. Interesul bancii in 

sprijinirea companiilor care activeaza in domeniul agriculturii este, de asemenea, reiterat prin finantarile 

acordate in cadrul programului APIA (si in anul 2019, Banca a fost una dintre primele semnatare ale 

conventiei cu APIA) si prin finantarile acordate pentru achizitia de utilaje si de terenuri agricole. Patria ramane 

in continuare in sistemul bancar al doilea utilizator de garantii emise de Fondul de Garantare a Creditului 

Rural din Romania (FGCR). La sfarsitul anului 2019 si in cursul anului 2020, Patria Bank si FGCR au semnat noi 

conventii pentru dezvoltarea parteneriatului, prin care sunt lansate noi produse catre clientii din sectorul 

agricol.  

Beneficiind de faptul ca Banca dispune de specialisti si ingineri agronomi, s-a continuat procesul de creare de 

produse noi proiectate impreuna cu clientii / partenerii / colaboratorii, imbinand tehnicalitatile specifice 

domeniilor agricole cu finantarile uzuale bancare, astfel incat produsele de creditare sa respecte necesitatile 

industriei, atat din perspectiva structurarii, cat si a planurilor sezoniere de rambursare.  

Portofoliul AGRO in Patria Bank este in continuare preponderent in zona de cultura vegetala, atat datorita 

expertizei superioare pe care banca o are in acest segment, cat si datorita controlului superior al riscurilor. 

Legumicultura mare in Romania este semnificativ acoperita, insa majoritatea producatorilor legumicultori au 

o dimensiune redusa si, de aceea, sunt deserviti in zona de MICRO finantare. 

 

Veniturile pe client au crescut cu 16% vs. 2018. La sfarsitul anului 2019, distributia sectoriala a finantarilor se 

prezinta astfel:  
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Se observa ca agricultura ramane in continuare un pol de expertiza deservita atat in zona segmentelor 

specializate AGRO, cat si prin credite de microfinantare. Ponderea sectorului industrial creste in continuare, 

banca urmarind, conform strategiei, finantarea acelor ramuri industrial care aduc valoare adaugata 

semnificativa. Comertul si serviciile urmeaza trendul de crestere reflectat in PIB in ultimii ani. Banca nu isi 

propune sa fie extrem de activa in zonele unde expunerile de credit sunt de dimensiuni mai mari (ex Real 

Estate, Administratii Publice) si finanteaza cu prudenta sectoarele cu o volatilitate suplimentara.  

In zona de retail, pozitionarea bancii a fost reconsiderata in linie cu dezvoltarile pietei, in sensul cresterii 

importantei zonei urbane, urmarind in acelasi timp cresterea eficientei unitatilor teritoriale.  Anul 2019 a fost 

un an de reconsiderare a strategiei de crestere, de consolidare a segmentelor relevante si de modernizare a 

produselor si fluxurilor operationale si de creditare care vor asigura dezvoltarea in urmatorii ani. In anul 2019 

au fost lansate noile platforme de internet banking si mobile banking si s-au demarat o serie de proiecte de 

digitalizare care se vor concretiza in cursul anului 2020.  

In cursul anului 2019, produsele de creditare negarantate destinate populatiei au fost recalibrate si 

modernizate, astfel incat sa asigure baza necesara de dezvoltare in perioada urmatoare.  Odata cu 

pozitionarea bancii cu un focus crescut pe piata urban mediu si mare (care a implicat cresterea interesului 

pentru creditele garantate de tip achizitie cat si consum cu ipoteca), activitatea de creditare pe segmentul 

Retail s-a concentrat in zona de credite cu garantii, care a crescut cu 89%, urmarind strategia bancii de a 

echilibra portofoliul de produse garantate si negarantate, respectiv de a creste volumul expunerilor pe 

termen lung pe segmentul de persoane fizice. Veniturile pe client de retail au crescut cu 19% in 2019 fata de 

anul precedent.  

In zona de pasive comerciale, banca a urmarit o permanenta optimizare a portofoliului de resurse (disponibil 

in conturi curente si depozite), asigurandu-se consolidarea resurselor necesare dezvoltarii viitoare, cu focus 

in distributia optima pe valute. Banca a lansat produse noi si mizeaza pe o sinergie superioara cu Patria Asset 

Management, inclusiv prin lansarea unor produse noi de tipul oferta duala (mixta) „depozit + unitati de fond”, 

atat in RON, cat si in EUR.  

Activitatea de creditare pe segmentul Retail s-a concentrat in zona de credite ipotecare, urmarind strategia 

bancii de a echilibra portofoliul de produse garantate si negarantate, respectiv de a creste volumul 

expunerilor pe termen lung pe segmentul de persoane fizice. In zona tranzactionala, au continuat actiunile 

de consolidare a veniturilor non-risc, astfel ca in zona veniturilor din comisioane operationale exista o 

crestere care sustine evolutia pozitiva a veniturilor din comisioane (10% vs. 2018).   

Evolutia veniturilor (venituri din dobanzi la credite + venituri din comisioane + venituri din FX) pe segmente 

de business este prezentata in continuare (mii lei):  

mii RON T1'18 T2'18 T3'18 T4'18 T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 
YTD Dec 

2018 
YTD Dec 

2019 
2019 

vs.2018 

IMM&Corp. 9,452 10,644 10,947 11,477 12,175 11,879 12,366 12,088 45,250 48,508 14.08% 

Micro 11,254 12,720 12,804 13,794 13,168 13,960 14,497 14,508 50,572 56,133 11.00% 

Agro 2,922 3,960 4,313 4,352 4,197 5,142 5,011 4,626 15,546 18,976 22.06% 

Retail 11,103 10,253 12,683 12,728 12,071 12,129 11,576 11,035 46,767 46,812 0.10% 
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Evolutia trimestriala a veniturilor, mai ales aferente segmentelor de Microintreprinderi si Agro reflecta 

caracterul sezonier al creditarii acestor segmente, unde produsele si serviciile bancii sunt personalizate in 

linie cu ciclul de afaceri al clientilor.   
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Pe plan operational, in cursul trimestrului 4 2019, Banca a continuat imbunatatirea fluxurilor de creditare a 

persoanelor fizice cu automatizarea procesului end-to-end si modificarea fluxurilor informatice suport pentru 

conformarea cu prevederile Directivei UE nr. 92 / 2014 si a Directivei UE 2366/2015 – PSD II. Astfel, a fost 

implementata o noua Platforma PSD 2. 

De asemenea, o noua platforma de internet si mobile banking este disponibila clientilor Patria Bank incepand 

din luna septembrie 2019. Noua platforma este aliniata la standardele europene in domeniul securitatii 

datelor personale si raspunde noii directive de plati PSDII. Noua platforma dispune si de o aplicatie dedicata 

pentru telefoanele de tip smartphone, Patria Mobile Banking, disponibila persoanelor fizice. Facilitatile puse 

la dispozitie in cadrul platformei ajuta utilizatorii sa aiba acces non-stop la conturi, un control mai bun asupra 

bugetului si sa constituie depozite, direct prin intermediul platformei. Unul dintre principalele obiective ale 

anului 2020 va fi reprezentat de cresterea penetrarii digitale a portofoliului de clienti.  

Pentru perioada urmatoare, Banca are in vedere continuarea strategiei de eficientizare a proceselor si de 

optimizare a costurilor operationale prin implementarea mai multor proiecte strategice:  

• Implementarea unei noi functionalitati la nivelul platformei Internet Banking si Mobile Banking 

dedicata atat clientilor persoane fizice cat si persoane juridice, digitalizarea anumitor fluxuri si 

operatiuni atat cu impact la nivelul interactiunii clientilor cu Banca, cat si la nivelul proceselor interne  

• Implementarea facilitatii de Autentificare Puternica (Strong Customer Authentication, SCA) care 

ofera posibilitatea clientilor sa acceseze serviciile online cu usurinta si în mod securizat si sa efectueze 

tranzactii pe toate canalele digitale 

• Optimizarea suplimentara a fluxurilor si proceselor interne pe zona de carduri care eficientizeaza 

operatiunile de administrare a produselor de carduri de la nivelul agentiilor, aducand un mai mare 

control si o mai clara trasabilitate a tuturor acestor operatiuni precum si o servire mai eficienta a 

clientilor 

• Implementarea unei noi platforme de gestionare a activitatii in relatia cu furnizorii prin intermediul 

careia se vor administra in mod automatizat toate activitatille conexe 

• Alinierea la reglementarile legii nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor 

si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.  
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Din perspectiva administrarii riscurilor Banca a continuat in anul 2019 un proces atent de monitorizare a 

necesarului de capital in vederea imbunatatirii gestiunii acestuia si utilizarii capitalului existent pentru 

crearea de valoare adaugata in cadrul Bancii. 

Banca a continuat cu succes modelul de afaceri si de mitigare si limitare a riscului de credit in ariile Micro, 

Agro si IMM care au generat randamente superioare pietei, in conditiile mentinerii unui cost redus al riscului. 

In zona de creditare persoane fizice a fost modificat modelul de acceptare a riscului cu impact pozitiv in costul 

aferent.     

Sporirea calitatii portofoliului de credite s-a manifestat atat in procesul de acordare cat si in procesul de 

monitorizare si recuperare a creditelor, fapt manifestat in costul riscului care a scazut in anul 2019 la 0,87%, 

de la 1,39% in anul 2018. 

Intensificarea procesului de recuperare a creantelor neperformante a condus la recuperari totale in anul 2019 

de aproximativ 10,5 milioane EUR aferente expunerilor bilantiere si extrabilantiere. Aceasta a condus la o 

reducere semnificativa a ratei expunerilor neperformante (NPE Ratio) de la 14,9% in decembrie 2018 la 9,86% 

la sfarsitul anului 2019, in timp ce gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (NPL 

coverage) s-a mentinut la 57,42% in decembrie 2019. 

Pe zona de risc de lichiditate, ulterior procesului de reducere a numarului de sucursale, Banca a continuat sa 

inregistreze niveluri confortabile ale principalilor indicatori prudentiali monitorizati. 

Riscul de piata este strict gestionat ca urmare a apetitului redus pentru pozitii de tranzactionare si pozitii 

valutare. Riscul de rata a dobanzii in afara portofoliului de tranzactionare a continuat sa scada in cursul anului 

2019 ca urmare a diminuarii portofoliului de active purtatoare de dobanda fixa. 

 

3. Indicatori economico-financiari (nivel individual) 

Indicatori 
31 Dec 

2019 
31 Dec 

2018 
31 Dec 

2017 

Rata fondurilor proprii totale* 17,44% 15,78% 10,61% 

Indicatorul modificarii potentiala a valorii economice (EVI/FP) 7% 9% 17% 

    

Credite (valoare bruta) / Depozite atrase 62% 57% 46% 

Credite (valoare bruta) / Total active 53% 50% 41% 

    

Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) 422% 448% 393% 

Active lichide / Total active 39% 45% 53% 

Titluri de datorie si instrumente de capital / Total active 26% 30% 35% 

    

Rentabilitatea activelor (RoA) 0,22% -0,01% -1,17% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) 2,13% -0,11% -16,56% 

    

Rata cheltuieli/venituri 84% 103% 112% 
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Rata creditelor neperformante 11,93% 18,14% 23,18% 

Rata expunerilor neperformante 9,86% 14,90% 17,73% 

Rata de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere** 40% 44% 34% 

Rata de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere*** 57% 62% 60% 

* Rata fondurilor proprii la 31 decembrie 2019 nu include profitul exercitiului financiar, acesta nefiind auditat 

** Conform FINREP Individuall  

*** Conform prezentare pentru determinarea amortizorului de risc sistemic 

 

• Se observa inca o pondere insemnata a Activelor lichide in bilant (39%) dar in scadere fata de nivelul 

de 45% inregistrat la decembrie 2018; 

• Raportul Credite/Depozite a inregistrat la sfarsitul anului 2019 un nivel in crestere fata de nivelul de 

la sfarsitul anului 2018 (62% fata de 57%), inca mult sub media sistemului bancar de 71% (conform 

datelor furnizate de BNR pentru luna decembrie 2019), ceea ce denota faptul ca rezervele de 

lichiditate necesare cresterii creditarii sunt inca la un nivel ridicat, peste nivelul mediu al pietei. 

• Rata expunerilor neperformate conform definitiei ABE a inregistrat o reducere semnificativa fata de 

perioada anterioara, scazand sub nivelul de 10%. 

 

4. Rezultate Financiare 

Anul 2019 reprezinta confirmarea evolutiei pozitive a rezultatelor financiare inregistrate gradual pe parcursul 

anului. Astfel, rezultatul financiar al anului 2019, la 2 ani si 8 luni de la fuziune, este profit net in valoare de 

5,3 mil. LEI. 

Atingerea unui nivel de profitabilitate reprezinta cumulul deciziilor strategice pe care Banca le-a 

implementat, concretizandu-se in urmatoarele repere financiare atinse in anul 2019 comparativ cu anul 

2018: 

• Crestere organica pe toate liniile de activitate prin vanzari de credite de peste 841 mil. Lei in cursul 

anului 2019 ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 7%, +104 mil. Lei 

• Cresterea veniturilor operationale cu 6.497 mii Lei, +4% fata de anul 2018 

• Optimizarea si reducerea cheltuielilor operationale cu 13%, -21.403 mii Lei 

• Imbunatatirea rezultatului operational cu +27.900 mii Lei prin ambele componente: cresterea 

veniturilor operationale cat si reducerea costurilor. 
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a) Elemente de bilant: Situatia pozitiei financiare a bancii la sfarsitul anului 2019, comparativ cu anul 2018 

               Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar.   

• La 31 decembrie 2019 Total Active insumeaza valoarea 3.191.962 mii Lei in usoara scadere (8%) fata 

de sfarsitul anului 2018, dar se observa schimbarea structurii bilantiere  prin cresterea ponderii 

creditelor comerciale si diminuarea excesului de lichiditate coroborat cu o diminuare a resurselor 

atrase de la jucatori institutionali din piata, cu un profil de volatilitate mai ridicata si a ajustarii 

resurselor comerciale in urma procesului de optimizare a retelei de unitati teritoriale (care a fost 

redusa de la 81 unitati la 46 unitati) 

 

• Valoarea neta a Creditelor si avansurilor acordate clientelei a inregistrat o crestere cu 3%, +45.255 

mii Lei comparativ cu 31 decembrie 2018, evolutia pozitiva fiind rezultatul eforturilor echipelor de 

vanzari pe toate liniile de activitate: MICRO, Agro, IMM & Small Corporate si Retail care au generat 

credite noi in 2019 de 841 mil. LEI. Se inregistreaza astfel o redirectionare a excedentului de lichiditate 

catre activitatea de creditare. Optimizarea structurii bilantiere este o actiune care concura la atingerea 

obiectivele strategice redistribuind parte din excesul de lichiditate in credite si avansuri acordate 

clientelei, reusind cresterea ponderii creditelor brute in total active de la 50% la 31 decembrie 2018 

la 53% la 31 decembrie 2019 

 
• Pe parcursul anului 2019 Banca a avut in vedere actiuni menite sa conduca la imbunatatirea ratei 

creditelor neperformante efectuand operatiuni de scoatere in afara bilantului a creditelor in stare de 

nerambursare (pentru o valoare bruta totala de 62 mil. LEI) si tranzactii de cesiuni de creanta a 

creditelor neperformante (in valoare de 126 mil. LEI expuneri din bilant si 220 mil. Lei expuneri deja 

scoase in afara bilantului); reducerea cu 40% a creditelor neperformante brute indica un pas important 

in strategia de curatare a bilantului bancii. 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

-mii LEI-

ACTIV
31.dec.19 31.dec.18

dec-19/ dec-18 

(abs.)

dec-19/ dec-18 

(%)

Numerar si disponibilitati la Banca Centrala 428,495              510,747                (82,252)                     (16.1%)

Plasamente la banci 5,683                  5,613                    70                              1.2%

Titluri de datorie si instrumente de capital 817,143              1,026,814             (209,671)                   (20.4%)

Investitii in filiale 30,469                31,725                  (1,256)                       (4.0%)

Credite si avansuri acordate clientelei, net 1,588,274          1,543,019             45,255                      2.9%

Alte active 321,898              335,549                (13,651)                     (4.1%)

Total ACTIV 3,191,962         3,453,467            (261,505)                  (7.6%)

PASIV
31.dec.19 31.dec.18

dec-19/ dec-18 

(abs.)

dec-19/ dec-18 

(%)

Depozite de la banci & REPO 18,627                6,951                    11,676                      168.0%

Datorii privind clientela 2,733,709          3,064,601             (330,892)                   (10.8%)

Imprumuturi si alte datorii (inclusiv imprumuturi subordonate)
106,091              64,041                  42,050                      65.7%

Total Datorii 2,858,427         3,135,593            (277,166)                  (8.8%)

Total capitaluri proprii 333,535             317,874               15,661                     4.9%

Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII 3,191,962         3,453,467            (261,505)                  (7.6%)
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Evolutia portofoliului de credite este prezentata mai jos: 

 

• Depozitele atrase de la clienti au inregistrat la 31 decembrie 2019 o scadere cu 11% fata de inceputul 

anului, aceasta scadere fiind generata de procesul de optimizare al retelei de unitati teritoriale. Sursele 

de finantare au fost diversificate prin operatiuni REPO cu titluri de stat, cu contrapartide din piata si 

prin atragerea de depozite interbancare.  

Banca a acordat o atentie deosebita resurselor comerciale prin mentinerea unei durate ridicate a 

portofoliului de depozite precum si a ponderii conturilor curente in total. De altfel, comparand 

ponderea depozitelor constituite de persoane fizice in total, se remarca o crestere a acesteia la 82% 

fata de sfarsitul anului 2018 cand acestea detineau o pondere de 79%. Evolutia soldului creditelor si a 

depozitelor a determinat o imbunatatire a indicatorului  Credite Brute / Depozite la 31 decembrie 2019 

la 62% fata de 31 decembrie 2018 cand nivelul acestuia era de 57%; 

• Consolidarea bazei de capital  - In cursul anului 2019 Banca a desfasurat o emisiune de obligatiuni 

subordonate in valoare de 5 mil. EUR pe o durata de 8 ani. Conform aprobarii Bancii Nationale a 

Romaniei aceste obligatuni subordonate au fost incluse in Fondurile Proprii de nivel 2 incepand cu 

octombrie 2019. 

 

• Rata Fondurilor Proprii Totale (nivel individual) la 31 decembrie 2019 este de 17,44% (fara includerea 

profitului neauditat inregistrat in 2019), respectiv de 17.75% (cu includerea profitului inregistrat in 

2019), depasind limita OCR de 13,68%. Rata fondurilor proprii este in crestere fata de nivelul de 15,78% 

inregistrat la finele anului 2018, pe fondul procesului de crestere a Fondurilor Proprii de nivel 2 si a 

optimizarii activelor ponderate la risc. 

b) Contul de profit si pierderi: Principalele elemente ale Contului de profit si pierdere la nivel individual, 

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel: 

31.dec.19 31.dec.18

Credite Brute 1,704,309       1,734,954     (30,645)     -2%

Credite performante 1,495,264       1,391,071     104,193    7%

Credite neperformante 209,045          343,883        (134,838)   -39%

Provizioane (116,035)         (191,935)       75,900       -40%

Provizioane credite performante (25,270)           (26,690)         1,420         -5%

Provizioane credite neperformante (90,765)           (165,245)       74,480       -45%

Credite Nete 1,588,274       1,543,019     45,255       3%

Credite nete performante 1,469,994       1,364,381     105,613    8%

Credite nete neperformante 118,279          178,638        (60,359)     -34%

dec-19/dec-18
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                 Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar.   

• Venitul net din dobanzi: +13%, +13 mil. Lei fata de anul precedent din care: 

 

- din credite comerciale a crescut cu +11%, + 14 mil. Lei, considerand evolutia portofoliului de 

credite comerciale (stadiul 1 si 2) de +7%, +104 mil. Lei fata de anul precedent. 

- din portofoliul de Titluri de datorie au crescut cu 18%, +2,5 mil. Lei in linie cu strategia de 

gestionare a excesului de lichiditate prin identificarea celor mai bune optiuni de investire.  

 

• Cheltuielile cu dobanzile: +8%, (3 mil. Lei)  fata de anul precedent fiind influentate de strategia de 

finantare: depozitele in lei atrase de la clienti (la care costul de finantare  a crescut pe parcursul anului 

2019 fata de 2018 in linie cu evolutia dobanzilor din piata), cresterea depozitelor atrase de pe piata 

interbancara, operatiuni REPO si noua emisiune de obligatiuni subordonate emisa de catre Banca.  

 

• Venitul net din comisioane inregistreaza un trend pozitiv +13%, +3,1 mil. Lei fata de cel inregistrat in 

anul precedent, datorita cresterii numarului de tranzactii si operatii si a revizuirii catalogului de tarife 

si comisioane. 

 
• Alte venituri operationale – au inregistrat o scadere fata de 2018 de 29%, -9,9 mil. Lei, evolutie 

generata in principal de urmatoarele elemente:  

- Pierderi din derecunoasterea activelor financiare la cost amortizat in valoare de -3,2 mil. Lei in 

2019 vs. +0,2 mil. Lei anul in 2018 

- Impact din reevaluarea si valorificarea portofoliului de investitii imobiliare si active imobilizate 

detinute in vederea vanzarii in valoare de +4,4 mil. Lei vs. +6,7 mil. Lei in 2018 

- Veniturile nete din tranzactionare, castigul net din investitii „collect & sale” portfolio si alte 

venituri din exploatare inregistreaza o evolutie negativa de 4 mil. Lei. 

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE 12 luni pana la 12 luni pana la

-mii LEI-
31.dec.19 31.dec.18

Venituri nete din dobanzi 115,602              102,274                13,328                   13.0%

Venituri nete din comisioane si speze 26,724                23,628                  3,096                     13.1%

Venituri din activitatea financiara si alte venituri 24,173                34,100                  (9,927)                    (29.1%)

Venit net bancar 166,499             160,002               6,497                    4.1%

Cheltuieli cu personalul (63,556)               (73,551)                 9,995                     (13.6%)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea (23,326)               (18,677)                 (4,649)                    24.9%

Alte cheltuieli operationale si administrative (53,474)               (69,531)                 16,057                   (23.1%)

Total cheltuieli operationale (140,356)           (161,759)              21,403                  (13.2%)

Rezultat Operational 26,143               (1,757)                  27,900                  (1587.6%)

Ajustari de depreciere aferente activelor financiare (14,938)              1,490                    (16,428)                (1102.6%)

Profitul / (Pierderea) inainte de impozitare 11,205               (267)                      11,472                  (4290.4%)

Cheltuiala cu impozitul pe profit (5,873)                 -                        (5,873)                    0.0%

Profitul / (Pierderea) exercitiului financiar 5,332                 (267)                      5,599                    (2094.0%)

Δ 2019/ 2018 

(abs.)

Δ 2019/ 2018 

(%)
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In anul 2019, Banca a obtiunut din activitatea de valorificare a activelor reposedate si a investitiilor 

imobiliare, respectiv vanzarea sau inchirierea acestora venituri de 8,2 mil. Lei. 

 

• Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 13%, -21,4 mil. LEI  fata de aceeasi perioada a anului 

precedent. Nivelul cheltuielilor cu amortizarea include incepand cu ianuarie 2019 amortizarea 

dreptului de utilizare conform IFRS 16 fata de anul precedent unde Banca recunostea cheltuielile cu 

chiriile in alte cheltuieli operationale si administrative.  

Cheltuielile operationale incorporeaza taxa pe active financiare in valoare de 1,5 mil. Lei , element de 

cost nou. Conform normelor metodologice, Bancile au 2 obiective de indeplinit si beneficiaza de 

reducere de 50% din valoarea taxei la indeplinirea unuia dintre ele. Patria Bank a indeplinit obiectivul 

privind  reducerea marjei de dobanda, dar cel referitor la cresterea portofoliului de credite nu a fost 

indeplinit datorita operatiunilor de scoatere in afara bilantului a creditelor neperformante si 

operatiunilor de cesiune de creanta a creditelor neperformante. Banca continua actiunile de 

identificare a unor noi oportunitati de  optimizare a proceselor operationale cu scopul de a mentine 

costurile operationale la un nivel cat mai eficient.  

• Costul anual al riscului: inregistreaza valoarea -14,9 mil. Lei, 0,87% raportat la media portofoliului de 

credite.  

Evolutia pozitiva din cursul anului 2019 este evidentiata de rezultatele trimestriale ale anului 2019 asa cum 

se prezinta mai jos. 

     Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar.   

- mii RON -

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE T1' 2019 T2' 2019 T3' 2019 T4' 2019 Cumulativ 2019

-mii LEI-

Venituri nete din dobanzi 27,899            29,242       29,358       29,103     115,602                (255)         (0.9%)

Venituri nete din comisioane si speze 6,347              7,026         6,613         6,738       26,724                  125          1.9%

Venituri din activitatea financiara si alte venituri 2,399              10,648       7,558         3,568       24,173                  (3,990)      (52.8%)

Venit net bancar 36,645           46,916      43,529      39,409    166,499               (4,120)     (9.5%)

-             -          -           

Cheltuieli cu personalul (18,261)          (16,218)      (14,645)      (14,432)   (63,556)                 213          (1.5%)

Alte cheltuieli operationale si administrative (5,920)             (6,049)        (5,455)        (5,902)      (23,326)                 (447)         8.2%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea (17,113)          (13,466)      (11,127)      (11,768)   (53,474)                 (641)         5.8%

Total cheltuieli operationale (41,294)         (35,733)     (31,227)     (32,102)  (140,356)              (875)        2.8%

-             -          -           

Rezultat Operational (4,649)            11,183      12,302      7,307      26,143                  (4,995)     (40.6%)

-             -          -           

Ajustari de depreciere aferente activelor financiare 2,356             (5,380)       (7,359)       (4,555)     (14,938)                2,804      (38.1%)

-             -           -            

Profitul / (Pierderea) inainte de impozitare (2,293)            5,803        4,943        2,752      11,205                  (2,191)     (44.3%)

Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat -                  (716)           (1,900)        (3,257)      (5,873)                   (1,357)      71.4%

Profitul /(Pierderea) exercitiului financiar (2,293)            5,087        3,043        (505)        5,332                    (3,548)     (116.6%)

Cheltuieli Operationale / Venituri din exploatare 113% 76% 72% 81% 84%

Δ T4 / T3 

(abs.)

Δ T4 / T3 

(%)
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In trimestrul IV, rezultatul financiar recurent este profit 4.669 mii Lei fata de pierderea trimestriala raportata 

de 505 mii Lei, diferenta reprezentand elemente nerecurente inregistrate la sfarsit de an. Dintre elementele 

nerecurente recunoscute de Banca in trimestrul IV enumeram: 

• -1,50 milioane Lei Taxa pe activele financiare  

• -1,48 milioane Lei Impact negativ din reevaluarea anuala a investitiilor imobiliare si activelor 

reposedate  

• -2,16 milioane lei cheltuiala impozit amanat. 

 

5. Alte aspecte: emisiunea de obligatiuni subordonate 

Patria Bank a plasat cu succes in luna Septembrie 2019 o emisiune de obligaituni negarantate, neconvertibile 

si subordonate, denominate in Euro, in valoare totala de 5.000.000 Euro. Obligatiunile au fost emise la data 

de 20 Septembrie 2019, au o valoare nominala de 500 EUR/obligatiune, o scadenta de 8 ani, si o rata a 

dobanzii (fixa) de 6,50%/an.  

-4,649

11,183
12,302

7,307

-2,293

5,087

3,043

-505
T1'2019 T2'2019 T3'2019 T4'2019

Rezultatul operational si rezultatul net al perioadei (mii lei)

Rezultat operational

Rezultatul net al perioadei

36,645

46,916
43,529

39,409

-41,294
-35,733

-31,227 -32,102

T1'2019 T2'2019 T3'2019 T4'2019

Venit net bancar si cheltuieli operationale (mii lei)

Venit net bancar

Cheltuieli operationale
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In data de 10 octombrie 2019, Banca Nationala a Romaniei a aprobat includerea obligatiunilor subordonate, 

negarantate, denominate in EUR, in suma de 5.000.000 EUR in fondurile proprii de nivel 2 ale Patria Bank, 

urmare solicitarii Bancii in acest sens. Emisiunea de obligatiuni a fost listata pe piata reglementata 

administrata de Bursa de Valori Bucuresti in baza unui prospect de admitere la tranzactionare aprobat de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara. Obligatiunile se tranzactioneaza la BVB cu simbolul PBK27E 

incepand cu data de 27 Noiembrie 2019.  

 

6. Aspecte cu  impact asupra mediului economic in ansamblu si specific asupra mediului bancar 

Sfarsitul anului 2019, s-a remarcat prin plata datoriei pe care sectorului public o are catre mediul privat, ceea 

ce a ridicat deficitul bugetar la 4,6% din Produsul Intern Brut (valoare a deficitului de 48 miliarde RON).  Acest 

lucru a atras dupa sine intrarea Romaniei in procedura UE de deficit excesiv. In continuare se asteapta planul 

de masuri propus de Romania.   

 

De asemenea, se remarca o intensificare a deficitului comercial pe fondul cresterii economice datorate 

consumului intern. Acest lucru a pus presiune pe evolutia cursului EUR/RON, acesta ajungand la valoarea 

maxima de 4,8075. De altfel, din punct de vedere economic, deficitele gemene (deficit bugetar si deficit 

comercial ridicate) reprezinta principalele riscuri macroeconomice pentru Romania.  

 

Mentinerea unei politici salariale expansioniste are, in continuare, darul de a pune presiune asupra spatiului 

fiscal destul de limitat in cazul decelerarii sau chiar scaderii cresterii economice. In ceea ce priveste politica 

monetara, pe intreg parcursul anului Banca Nationala a Romaniei a mentinut dobanda de referinta la nivelul 

de 2,505. Intermedierea financiara din Romania se mentine la nivelul cel mai redus din Uniunea Europeana 

(in luna septembrie 2019, raportul credite bancare din PIB a fost de 27%), insa exista asteptari de crestere 

pentru anii urmatori.  

 

Pe plan international incertitudinea economica este in crestere. Pot aparea modificari ale apetitului de risc 

al investitorilor si cresterea constanta a gradului de indatorare. De altfel, intensificarea riscurilor la adresa 

cresterii economice viitoare au dus la mentinerea sau chiar amplificarea politicilor monetare acomodative, 

lucru care ne asteptam sa continue si in viitor. 

7. Anexe 

• Situatia pozitiei financiare la data de 31.12.2019 pentru Patria Bank S.A.  (nivel individual) 

• Situatia performantei financiare pentru perioada incheiata la 31.12.2019 pentru Patria Bank S.A. (nivel 

individual) 

MENTIUNE: Situatiile financiare aferente anului 2019 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar.   

Director General     Director Financiar Contabilitate   

Daniela Iliescu    Georgiana Stanciulescu  
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     Nota: Prezentele situatii financiare aferente anului 2019 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar.   

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Mii lei

Situatia rezultatului global 

31.dec.19 31.dec.18

Venituri din dobanzi si asimilate           155,721                139,362      

Cheltuieli cu dobanzile si asimilate           (40,119)               (37,088)     

Venituri nete din dobanzi           115,602                102,274      

Venituri din comisioane si speze             30,814                  27,578      

Cheltuieli cu comisioane si speze             (4,090)                 (3,950)     

Venituri nete din comisioane si speze             26,724                  23,628      

Venit net din tranzactionare                8,868                     9,152      

Castig/(pierdere) net/(a) din investitii                4,275                  (2,374)     

Castiguri/(pierderi) din derecunoasterea activelor financiare evaluate la cost amortizat             (3,150)                       152      

Castig/(pierdere) net/(a) din investitii imobiliare                3,320                     7,795      

Castig/(pierdere) neta din reevaluarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii                1,081                  (1,123)     

Alte venituri din exploatare                9,779                  20,498      

Total venituri nete operationale           166,499                160,002      

Cheltuieli cu personalul           (63,556)               (73,551)     

Alte cheltuieli operationale si administrative           (53,474)               (69,531)     

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea           (23,326)               (18,677)     

Total cheltuieli operatinale         (140,356)             (161,759)     

Rezultat operational             26,143                  (1,757)     

(Cheltuieli)/venituri cu ajustarile pentru deprecierea activelor financiare
          (14,938)                    1,490      

Rezultat inainte de impozitare             11,205                      (267)     

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit amanat             (5,873)                           -        

Rezultat aferent perioadei                5,332                      (267)     
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Nota: Prezentele situatii financiare aferente anului 2019 sunt in curs de auditare de catre auditorul financiar.   

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Mii lei

Mii LEI

31-dec-19 31-dec-18

Active

Numerar si echivalente de numerar                  428,495      510,747                              

Active financiare detinute in vederea tranzactionarii                    18,220      6,785                                  

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte 

elemente ale rezultatului global
                 458,164      

651,914                              

Plasamente la banci                       5,683      5,613                                  

Credite si avansuri acordate clientelei              1,588,274      1,543,019                          

Investitii in instrumente de datorie la cost amortizat                  340,759      368,115                              

Dreptul de utilizare                    26,948      -                                       

Investitii imobiliare                  119,676      77,326                                

Active imobilizate detinute in vederea vanzarii                    13,575      20,090                                

Titluri de participare detinute in filiale                    30,469      31,725                                

Alte active financiare                       6,693      13,026                                

Alte active                    12,002      17,525                                

Creanta privind impozitul amanat                    16,800      23,215                                

Imobilizari necorporale                    44,377      41,049                                

Imobilizari corporale                    81,827      143,319                              

Total active              3,191,962                            3,453,468      

Datorii

Depozite de la banci                    18,627      6,951                                  

Depozite de la clienti              2,733,709      3,064,601                          

Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare                              -        -                                       

Alte datorii financiare                       5,476      8,015                                  

Provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare si 

garantii financiare                       8,348      9,964                                  

Datorii din operatiuni de leasing                    29,092      -                                       

Alte datorii                    16,202      22,690                                

Datorii subordonate                    46,973      23,373                                

Total Datorii              2,858,427                            3,135,594      

Capitaluri proprii

Capital social                  315,829      315,829                              

Prime de fuziune                  (67,565)     (67,569)                              

Actiuni proprii rascumparate                              -        -                                       

Pierderea cumulata                    (9,595)     (21,890)                              

Rezerve din reevaluare                    52,440      49,639                                

Rezerve pentru riscurile bancare generale                    15,301      15,301                                

Rezerve legale                    12,447      11,886                                

Alte rezerve                    14,678      14,678                                

Total capitaluri proprii                  333,535                                317,874      

Total datorii si capitaluri proprii              3,191,962                            3,453,468      
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