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1.  Pozitionarea economica si financiara 

1.1. a) Analiza elementelor de bilant 

Active 

Volumul total al activelor Raiffeisen Bank S.A. a atins 38,1 mld RON in iunie 2018, crescand 

fata de anul trecut cu aproape 14%. Creditele acordate clientilor au avut un aport insemnat, 

crescand cu 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta realizare se datoreaza 

performantei crescute atat pentru clienti persoane fizice, cat si corporatii si IMM-uri. 

Principalele componente din total active: 

% din total active 30-Jun-18 30-Jun-17 30-Jun-16

Credite si avansuri acordate clientilor 61,6% 59,0% 61,0%

Numerar si disponibilitati la BNR 19,7% 24,1% 23,9%

Titluri de valoare 12,3% 11,1% 8,5%

Raiffeisen Bank a incheiat prima jumatate a anului 2018 cu un portofoliu de credite nete in 

valoare de 23,5 mld RON, pe fondul unui ritm sustinut de crestere pe parcursul anului pentru 

toate segmentele si produsele importante ale bancii. Acest rezultat demonstreaza angajamentul 

si adeziunea bancii la obiectivul strategic de finantare a economiei reale intr-o maniera 

responsabila si sustenabila. Prin urmare, s-au realizat pasi concreti care sa asigure atingerea 

tintei propuse: continuarea procesului de extindere si obtinerea unei cote de piata de peste 10% 

pentru toate componentele majore ale business-ului bancii. 

Totodata, se poate observa cresterea semnificativa a productiei de credite in primul semestru al 

anului 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Intr-o economie in care cresterea 

este in continuare orientata spre consum, banca si-a indreptat atentia catre construirea unei 

baze solide pentru viitor, asigurand o gama larga de solutii de finantare pentru IMM-uri si 

Corporatii. Creditele acordate clientelei in prima jumatate a anului 2018 au crescut substantial 

comparativ cu 2017, ceea ce corespunde cu ambitiile bancii de dezvoltare: creditele noi pentru 

corporatii au crescut cu 43%, pentru IMM-uri productia a avansat cu 35%, iar in cazul clientilor 

persoane fizice creditarea noua a depasit cu 15% volumul realizat anul anterior. 
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La iunie 2018, se poate remarca o imbunatatire a cotei de piata in cazul creditelor ipotecare 

acordate persoanelor fizice, iar perspectivele sunt bune tinand cont de alinierea bancii la 

nevoile clientilor si de cresterea prezentei pe piata a produsului cu rata fixa, care ofera clientilor 

bancii un confort sporit, asigurat de stabilitatea ratelor intr-un mediu in care rata dobanzii 

ROBOR se situeaza pe un trend ascendent. 

In ceea ce priveste creditele de nevoi personale, banca a reusit sa mentina pozitia buna in 

piata, sustinuta de un brand consacrat si expertiza valoroasa a echipei de vanzari.  

Banca ramane lidera pe piata cardurilor de credit, iar de la lansarea cardurilor de credit co-

branded eMAG si Raiffeisen Bank de acum 8 luni au fost emise peste 12.500 carduri. 

Cu privire la corporatii si IMM-uri, cresterea obtinuta a fost mai insemnata  (in jur de 25%, de la 

an la an), in principal datorita parteneriatelor de succes cu entitati supranationale (programele 

COSME si SMEi au generat rezultate excelente in cazul IMM-urilor), mediului de creditare 

favorabil pentru corporatii, dar si absentei unor rambursari anticipate mari in ultimul an. 

Capitalizarea bancii este una solida. Rata de adecvare a capitalului de 16,6% la sfarsitul lunii 

iunie 2018 pozitioneaza banca semnificativ deasupra cerintelor de reglementare, ceea ce ofera 

confortul de care banca are nevoie in contextul ambitiilor de a continua finantarea economiei 

locale. 

Pasive 

Situatia datoriilor: 

mii RON 30-Jun-18 30-Jun-17 30-Jun-16

Depozite de la banci si credite de la banci si alte 

institutii financiare 

1.065.291 1.211.152 1.810.441

Depozite de la clienti 31.123.891 26.872.320 23.499.540

Obligatiuni emise 502.786 502.677 724.596

Datorii subordonate 850.482 841.052 948.756

Alte datorii 938.932 603.366 767.005

Valoarea totala a datoriilor a crescut cu 14,8% comparativ cu iunie 2017. Depozitele de la clienti 

au depasit 31 mld RON la sfarsitul primului semestru al anului, in crestere cu 16% fata de anul 

precedent. Aceasta evolutie se coreleaza cu performanta bancii pe partea de creditare si 

stabileste o baza solida pentru o dezvoltare sanatoasa a business-ului in viitor. 
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Atat in cazul clientilor retail, dar si corporate, soldul depozitelor a inregistrat cresteri, in special 

datorita volumului ridicat de depozite negociate ale corporatiilor si a intrarilor semnificative de 

sume in conturile curente, in cazul clientilor de tip retail. Similar creditarii, banca pune clientul in 

centrul strategiei de crestere, prin oferirea de pachete de cont curent avantajoase din punct de 

vedere al costului, care combina serviciile de economisire, tranzactionare si creditare intr-un 

singur produs avantajos si eficient. 

�

1.1. b) Contul de profit si pierdere 

O perspectiva de ansamblu asupra principalelor elemente referitoare la contul de profit si 

pierdere este prezentat mai jos: 

mii RON 30-Jun-18 30-Jun-17 30-Jun-16

Venituri nete din dobanzi 702.021 556.328 538.685

Venituri nete din speze si comisioane 304.341 274.739 303.047

Venit net din tranzactionare 153.259 147.286 146.461

Cheltuieli operationale si salariale -636.539 -616.606 -618.928

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru

deprecierea valorii activelor financiare

-70.343 -108.563 -307.505

Profit net 422.993 242.908 162.213

Profitul net pentru primele 6 luni ale anului a atins 423 milioane de RON, in crestere cu 74% in 

comparatie cu perioada similara a anului 2017. 

Veniturile bancii au avut o crestere puternica, de aproape 20%, ajungand la 1,2 mld RON la 

mijlocul anului. Trendul ascendent al ratelor interbancare ROBOR si productia excelenta de 

credite au dus la o crestere de 26% a venitului net din dobanzi, cea mai importanta sursa de 

venituri pentru banca. Sporirea veniturilor din tranzactionare a venit ca un stimul suplimentar 

pentru castigul total, asigurand o diversificare a surselor de venit, iar intensitatea relatiilor de 

afaceri cu clientii, plaseaza banca favorabil in fata unor eventuale provocari din viitor. 

Cheltuielile operationale si salariale ale Raiffeisen Bank au inregistrat o crestere usoara de 3% 

fata de nivelul din S1/2017, determinata de investitiile continue in digitalizare si automatizare a 

proceselor, a costurilor in crestere cu forta de munca, dar si a costurilor generate de procesarea 

numerarului. 
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Scaderea cheltuielilor cu provizioane comparativ cu nivelul de anul trecut este influentata de 

comportamentul de plata disciplinat al clientilor bancii, iar aceasta evolutie este cu atat mai 

remarcabila venind intr-o perioada intensa a activitatii de creditare pentru banca si pe fondul 

unor rate de piata in crestere. Se poate remarca totodata ca provizioanele raportate pentru anul 

2017 includ si efectele negative ale campaniei de conversie a creditelor din franci elvetieni in lei. 

Banca va continua investitiile substantiale in procesul de digitalizare si simplificare, pentru a 

oferi produse si servicii bancare accesibile, rapide si usor de inteles. Numarul clientilor bancii 

care folosesc aplicatiile de online banking, Raiffeisen Online si Smart Mobile, a ajuns la 

530.000, cu 30% mai mult fata de perioada similara a anului trecut. 

Referitor la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimele 6 luni 

sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni: 

In spiritul simplificarii activitatii bancare si luand in considerare noile reglementari la nivelul UE, 

Banca a decis sa intrerupa activitatea de brokeraj in S1/2018, inclusiv serviciile de 

tranzactionare pe actiuni, titluri de stat si alte instrumente financiare oferite clientilor. Banca va 

continua sa opereze pe piata de oferte publice initiale si secundare, cat si in tranzactiile de 

private equity, achizitii si fuziuni, domenii unde observam o crestere si avem expertiza de 

calitate si experienta semnificativa. 

Dividende declarate si platite: 

2016: 330 milioane RON 

2017: 180 milioane RON 

2018: 252 milioane RON 
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1.1  c) Situatia modificarilor fluxurilor de numerar 

In mii RON 30-06-18 30-06-17

Numerar si echivalente numerar la 1 ianuarie 8.516.418 8.733.257
Numerar net utilizat in activitatea de exploatare 476.520 1.556.742
Numerar net utilizat in activitati de investitii -43.499 -88.323
Numerar net utilizat in activitati de finantare  -328.414 -1.105.038
Numerar si echivalente numerar la 30 iunie 8.621.025 9.096.638

Situatiile financiare la 30 iunie 2018 nu sunt auditate. 

2. Analiza activitatii societatii comerciale 

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea bancii, comparativ cu aceeasi 

perioada a anului trecut. 

Managementul riscului de lichiditate reprezinta o parte importanta a procesului intern de 

mangament al riscului intrucat asigura disponibilitatea continua de fonduri la nivelul bancii 

pentru a face fata nevoilor zilnice. Cadrul de administrare a riscului de lichiditate la nivelul bancii 

se realizeaza atat din perpectiva managementului intern al riscului de lichiditate, cat si din 

perspectiva cerintelor regulatorii referitoare la lichiditate. 

Din punct de vedere al cadrului intern al riscului de lichiditate, banca a stabilit o serie de limite 

de lichiditate atat in ceea ce priveste activitatea in conditii normale, cat si in ceea ce priveste 

activitatea in conditii de stress. In ceea ce priveste activitatea in conditii normale, banca a definit 

un set de limite pentru riscul de lichiditate atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. 

Rolul limitelor de lichiditate fiind de a preveni acumularea riscului de lichiditate din activitatea 

curenta a bancii.  In conditii de stress (considerand un scenariu combinat la nivelul bancii si la 

nivelul pietei), banca trebuie sa demonstreze capacitatea de a opera o anumita perioada de 

timp fara a fi nevoita sa isi modifice fundamental strategia sau modelul de afaceri. 

Din punct de vedere regulatoriu, cadrul de administrare al lichiditatii are in vedere respectarea 

cerintelor Regulamentului BNR Nr. 5/2013 (indicatorul de lichiditate) si ale Regulamentului 575 / 

2013 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene (cerinta de acoperire a 

necesarului de lichiditate – LCR; indicatorul de finantare stabila neta – NSFR; indicatorii 

suplimentare de monitorizare pentru raportarea lichiditatilor – ALMM). 
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La fel ca si in anul anterior, prima parte a anului 2018 a fost caracterizata de o pozitie ampla de 

lichiditate a bancii, aceasta fiind asigurata in principal de volumul semnificativ al depozitelor 

clientilor. In consecinta, nu au existat incalcari ale limitelor interne de lichiditate (atat in ceea ce 

priveste activitatea in conditii normale, cat si in ceea ce priveste activitatea in conditii de stress). 

In ceea ce priveste cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate, evolutia indicatorului LCR 

in prima parte a anului 2018 este redata in graficul de mai jos: 

                                            

Cerinta de acoperire a necesarului de lichiditate este calculata conform prevederilor regulatorii. 

LCR  asigura abilitatea bancii de a opera in conditii de criza pe termen scurt, prin asigurarea 

unui stoc adecvat de active lichide de calitate ridicata pentru acoperirea eventualelor iesiri de 

lichiditate in conditii de criza, care poate fi convertit cu usurinta in numerar pentru a face fata 

nevoilor de lichiditate pe o perioada de 30 de zile intr-un scenariu de criza de lichiditate. 

  

In primul semestru al anului 2018 indicatorul LCR a inregistrat o valoare stabila, situandu-se la 

niveluri confortabile, cu mult peste limita regulatorie de 100% (incepand cu anul 2018). Nivelul 

ridicat al LCR reprezinta rezultatul pozitiei bune de lichiditate pe care o detine banca si a 

stocului de active lichide de calitate ridicata. Stocul de active lichide de calitate ridicata este 

reprezentat de numerar la Banca Centrala si obligatiuni eligibile pentru acesarea facilitatilor de 

lichiditate la Banca Centrala. 

  

In prima parte a anului 2018 nivelul activelor lichide de calitate ridicata s-a mentinut la un nivel 

relativ constant cu o usoara tendinta de scadere comparativ cu inceputul anului. Iesirile de 

lichiditati au fost de asemenea stabile. Intrarile nete de lichiditati au inregistrat o usoara crestere 

in prima parte a anului 2018 in principal datorita majorarii plasamentelor la institutii financiare.  
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Chiar daca in prezent nu exista o limita regulatorie pentru NSFR, banca determina si urmareste 

valorile indicatorului NSFR.  

Indicatorul NSFR este definit ca raport intre finantarea stabila disponibila si finantarea stabila 

necesara, si odata intrat in vigoare, va avea o limita regulatory de minim 100%. 

In prima parte a anului 2018 indicatorul NSFR a inregistrat valoare de 138% la martie 2018, 

respectiv 136% la iunie 2018. 

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a 

tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a 

acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 

La nivelul Bancii sunt analizate oportunitatile de investitii si se aloca resursele necesare luand in 

considerare criterii precum: 

• alinierea respectivelor proiecte de investitii la strategia pe termen mediu si lung 

• investitiile realizate respecta criteriile minime de rentabilitate 

• investitiile trebuie sa fie consistente cu profilul de risc adoptat de banca 

• nevoia de aliniere la reglementari legale si/sau specifice sectorului de activitate. 

Modul de alocare a resurselor cu privire la programele de investitii este in stransa corelatie cu 

obiectivele strategice ale bancii. Astfel se pot lua in considerare urmatoarele arii relevante:  

• Clienti si dezvoltarea business-ului. O parte semnificativa din resursele bancii este 

concentrata pe activitatile care permit construirea unei relatii de lunga durata cu clientii bancii, 

avantajoasa pentru ambele parti. Identificarea de catre banca a nevoilor lor specifice si 

adaptarea in consecinta a produselor si serviciilor oferite sunt astfel prioritare pentru banca, iar 

investitiile in proiecte si tehnologii specifice capata o importanta deosebita. 

• Simplificare. Cautam sa identificam si sa implementam acele metode care sa permita 

simplificarea continua a proceselor si activitatilor interne.  

• Infrastructura si administrarea afacerii.  
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• Reglementari legale si sectoriale. Adaptari de sisteme si procese interne pentru 

asigurarea alinierii cu toate reglementarile legale si politicile/constrangerile specifice sectorului 

de activitate  

Cheltuielile de capital inregistrate in primele 6 luni ale anului 2018 totalizeaza 11,2 mil. EUR, 

reprezentand aproximativ 12% din profitul aferent aceleeasi perioade si sunt la aproximativ 

acelasi nivel cu cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut.  

Elementele reprezentative aferente investitiilor realizate in primele 6 luni din anul 2018 sunt: 

• Extinderea retelei de multifunctionale pentru operatiuni cu numerar: la finalul 

primelor 6 luni din 2018, 210 astfel de multifunctionale (cu aprox. 50 mai multe fata de aceeasi 

perioada a anului anterior) erau disponibile clientilor bancii pentru operatiuni diverse (eliberare 

numerar, depunere de numerar in conturile curente sau in conturile tertilor, operatiuni de schimb 

valutar, etc.). 

• Respectarea reglementarilor legale si sectoriale a necesitat investitii semnificative

in prima jumatate a anului: aproximativ 20% din totalul investitiilor realizate au fost generate de 

proiecte precum: IFRS 9, MiFID, MAD, GDPR, Basel, etc. 

• Transformarea digitala: investitiile in digitalizare, pentru imbunatatirea platformelor de 

Internet Banking si Smart mobile au continuat si in 2018 venind in intampinarea nevoilor 

clientilor de a beneficia de servicii cat mai rapide si usor accesibile. Astfel si orientarea clientilor 

spre canalele alternative a crescut considerabil, baza de clienti digitali fiind cu aproape 30% mai 

mare fata de aceeasi perioada a anului anterior.  

• Simplificarea si eficientizarea proceselor interne: automatizarea si optimizarea 

proceselor din Banca sunt in continuare prioritati. Printre initiative se numara implementarea 

unor aplicatii mai eficiente destinate acordarii creditelor catre clientii de tip corporatii si IMM-uri, 

upgrade-ul pentru core system-ul Bancii,  gestionarea bazei de colaterale, etc.  

• Canalul traditional de distributie este in continuare in atentia bancii din dorinta de a 

oferi clientilor o interactiune cat mai agreabila in fiecare dintre agentii. Astfel si in 2018 

investitiile au continuat prin relocarea unei agentii si reamenajarea mai multor agentii. De 

asemenea activitatea din 18 puncte de lucru a fost intrerupta.  



10 

In urmatoarea perioada atentia va continua sa fie indreptata asupra modului in care se 

administreaza, se conserva si se utilizeaza resursele, pentru a putea pune in practica strategia 

de dezvoltare sustenabila si responsabila. Planul de investitii pentru 2018 este aliniat la aceasta 

strategie si isi propune sa accelereze ritmul digitalizarii serviciilor noastre, in stransa corelatie cu 

orientarea accentuata a clientilor spre self-service si utilizare a canalelor alternative. Investitiile 

in tehnologie si solutii inovatoare vor permite sa adaptarea in consecinta a produselor si 

serviciilor oferite, pentru a obtine o crestere profitabila si maximum de satisfactie din partea 

clientilor in urma interactiunii cu banca. 

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care 

afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost 

afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a 

anului trecut. 

Cresterea economica a incetinit in mod neasteptat in trimestrul I 2018 dat fiind faptul ca 

dinamica PIB-ului real s-a redus la 4% an-la-an de la 6,7% an-la-an inregistrata in trimestrul IV 

2017. Performanta dezamagitoare a economiei din primul trimestru a fost tranzitorie, fiind 

determinata de contractiile in termeni trimestriali inregistrate in cazul consumului privat si al 

investitiilor. De asemenea, pe partea de oferta, performante modeste au fost consemnate in 

cazul industriei, serviciilor si constructiilor. In trimestrul II, cresterea economica s-a imbunatatit 

marginal la 4,1%. Per ansamblu, in semestrul I din 2018 PIB-ul real a avansat cu 4% fata de 

semestrul I din 2017. Dupa cresterea economica rapida din 2017 (6,9%) bazata in principal pe 

consum, o decelerare spre un nivel mai sustenabil nu reprezinta o veste proasta si nu este o 

evolutie surprinzatoare data fiind reducerea stimulului fiscal existent in ultimii ani.  

Deficitul bugetar inregistrat in semestrul I a insumat 15 mld. RON, echivalent cu 1,5% din 

proiectia oficiala de PIB pentru intreg anul 2018, nivel care a depasit cu mult deficitele bugetare 

inregistrate in perioada similara a anilor trecuti: 0,7% din PIB in S1 2017 si 0,5% din PIB in S1 

2016. Per ansamblu, veniturile publice au inregistrat o performanta buna in semestrul I. 

Principalele riscuri de crestere a deficitului bugetar sunt generate de avansul rapid al unor 

agregate importante de cheltuieli bugetare. Cheltuielile de personal, transferurile sociale si 

cheltuielile cu bunuri si servicii au avansat intr-un ritm mult mai rapid decât cel planificat, 

generând presiuni importante de crestere asupra deficitului bugetar.  
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In semestrul I din 2018, deficitele externe (deficitul de cont curent si deficitul balantei comertului 

international) s-au largit comparativ cu nivelurile din S1 2017, data fiind dinamica mai rapida a 

importurilor de bunuri comparativ cu cea a exporturilor. 

Rata anuala a inflatiei a crescut rapid in semestrul I 2018, atingând 5,4% in iunie. Mai multe 

socuri adverse de natura ofertei (cresterea preturilor combustibililor, a tutunului si majorarea 

unor preturi administrate) au determinat avansul inflatiei. In acelasi timp, presiunile inflationiste 

de baza s-au intensificat in semestrul II 2017 si s-au stabilizat ulterior in semestrul I 2018. Rata 

inflatiei CORE 3 (din IPC sunt excluse preturile administrate, preturile volatile ale unor alimente 

si combustibili si preturile tutunului si alcoolului) s-a situat la un nivel de 2,9% in iunie.  

Banca Nationala a României (BNR) a majorat de trei ori rata dobânzii de politica monetara in 

semestrul I din 2018, la 2,50% de la 1,75%. Simultan, ratele de dobânda aplicate facilitatilor 

permanente de depozit si credit ale BNR au fost majorate de asemenea, având astfel valorile 

de 1,50% si 3,50% la finalul lunii iunie. In plus, incepând cu luna aprilie, BNR a sterilizat excesul 

de lichiditate din piata monetara. Astfel, ratele de dobânda din piata monetara (ROBOR) au 

crescut rapid, depasind nivelul ratei dobânzii de politica monetara. Intarirea politicii monetare a 

fost necesara ca raspuns la cresterea rapida a ratei inflatiei si deterioarea perspectivelor 

acesteia. Rezervele minime obligatorii aplicate pasivelor bancilor in lei si valuta au fost 

mentinute nemodificate la 8%. 

Activitatea de creditare a inregistrat o performanta buna in semestrul I 2018 favorizata fiind de 

contextul economic prielnic. Desi au crescut in S1 2018, ratele de dobânda au ramas la niveluri 

care nu sunt de natura sa constrânga evolutia creditarii. In iunie, stocul total de credite acordate 

de banci sectorului privat (gospodarii si companii) a crescut cu 5,8% an-la-an, dinamica ajustata 

pentru variatiile cursului de schimb EUR/RON. Dinamici pozitive au fost inregistrate de catre 

cele trei segmente majore de creditare: credite ipotecare (12,4% an-la-an), credite de consum si 

alte scopuri (5,6% an-la-an) si credite catre companii (2,3% an-la-an).  Toate dinamicile 

anterioare au fost ajustate pentru variatiile cursului de schimb EUR/RON si se refera la luna 

iunie. Similar anilor anteriori, avansul stocului total de credite a fost determinat exclusiv de 

cresterea segmentului de credite in RON (15,5% an-la-an in iunie), in timp ce stocul total de 

credite in valuta a ramas pe un trend descendent (-8,5% an-la-an in iunie, in echivalent euro). 

Prin urmare, ponderea stocului de credite in valuta in total credite s-a redus in continuare, pâna 

la un nivel de 35,5% in iunie. Rata creditelor neperformante a continuat sa scada in semestrul I 

din 2018, pâna la un nivel de 6% in mai, fata de 6,4% in trimestrul IV din 2017. 
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3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale 

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si 

respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. 

Nu este cazul. 

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise 

de societatea comerciala. 

Nu este cazul. 

4. Tranzactii semnificative 

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu 

persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane 

in perioada de timp relevanta. 

Nu este cazul. 
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Anexe:

A. Situatiile financiare intermediare consolidate si separate la 30 iunie 2018, neauditate; 

B. Actele aditionale la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. si modificarile aferente structurii 

de conducere emise in primul semestru al anului 2018: 

B1. Certificat de inregistrare mentiuni din data de 22.05.2018 privind inregistrarea la ONRC a 

Hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

Raiffeisen Bank S.A. din data de 02.05.2018; 

B2. Certificat de inregistrare mentiuni din data de 22.05.2018 privind inregistrarea la ONRC a 

modificarii actului constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. prin Actul Aditional nr. 1/16.05.2018; 

B3. Act Aditional nr. 1/16.05.2018  la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

B4. Certificat de inregistrare mentiuni din data de 22.01.2018 privind inregistrarea la ONRC a 

prelungirii mandatului domnului Nicolae-Bogdan Popa ca membru al Directoratului 

B5. Certificat de inregistrare mentiuni din data de 02.08.2018 privind inregistrarea la ONRC a 

prelungirii mandatului domnului Cristian-Marius Sporis ca membru al Directoratului 

B6. Certificat de inregistrare mentiuni din data de 21.08.2018 

B7. Hotararea AGOA nr. 6 din 02.05.2018 privind alegerea dl. Lukasz Janusz Januszewschi 

si a dl. Andrii Stepanenko in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen 

Bank S.A. (documentatia de aprobare a fost transmisa catre Banca Nationala a Romaniei).  

_____________________________                        _____________________________

Steven Cornelis van Groningen   Mihail-Catalin Ion 

Presedinte      Vice Presedinte & Director Financiar 

______________________________
Roxana Apostol 

Director Directia Contabilitate 
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1. ENTITATEA RAPORTOARE 

Raiffeisen Bank SA (“Banca”) �i-a început activitatea la data de 1 iulie 2002, în urma fuziunii prin 
absorb�ie a Raiffeisen Bank România SA de c�tre Banca Agricol� Raiffeisen SA, prin emisiune de ac�iuni. 
Fuziunea dintre cele dou� b�nci s-a finalizat la data de 30 iunie 2002 cu scopul de a alinia opera�iunile 
Grupului Raiffeisen în România. 

Banca este autorizat� de Banca Na�ional� a României s� desf��oare activit��i bancare. Sediul social se 
afl� în Cl�direa Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, sector 1, Bucure�ti, România. 

Situa�iile financiare consolidate �i separate ale B�ncii pentru exerci�iul financiar încheiat la 30 iunie 2018 
cuprind Banca �i subsidiarele sale (denumite în continuare “Grupul”).  

Activit��ile de baz� ale Grupului sunt reprezentate de furnizarea de servicii bancare pentru persoane 
fizice �i juridice, activit��i de brokeraj, leasing �i gestiune a activelor financiare. 

Obiectul principal de activitate al B�ncii este reprezentat de furnizarea de servicii bancare pentru 
persoane fizice �i juridice. Serviciile oferite includ: deschideri de cont curent, pl��i interne �i interna�ionale, 
opera�iuni de schimb valutar, acordarea de finan��ri pentru nevoi opera�ionale, finan��ri pe termen mediu, 
garan�ii bancare, acreditive. Grupul ofer�, de asemenea, servicii de consultan�� financiar� pentru 
întreprinderile mici �i mijlocii care opereaz� pe teritoriul României, servicii de leasing financiar, servicii de 
economisire-creditare în sistem locativ �i servicii de gestiunea activelor financiare. Grupul î�i desf��oar�
activitatea atât prin intermediul sediului central din Bucure�ti cât �i prin intermediul re�elei sale de 433 de 
agen�ii la 30.06.2018 (2017: 451 agen�ii). 

Banca este administrat� în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere format din 9 membri �i un 
Directorat format din 7 membri.  

Membrii Consiliului de Supraveghere la 30 iunie 2018 sunt: 

� Johann Strobl – Pre�edinte 
� Martin Grüll – Vicepre�edinte 
� Ana Maria Mihaescu – Membru independent 
� Hannes Mösenbacher – Membru 
� Peter Lennkh – Membru 
� Anca Ileana Ioan – Membru independent 
� Andreas Gschwenter - Membru 
� Andrii Stepanenko – Membru in curs de aprobare 
� Lukasz Janusz Januszewski – Membru in curs de aprobare 

Componen�a Directoratului la 30 iunie 2018 este urm�toarea: 

� Steven van Groningen – Pre�edinte 
� Cristian Marius Spori� – Vicepre�edinte, coordonator Divizia Corpora�ii 
� James D. Stewart, Jr. – Vicepre�edinte, coordonator Divizia Trezorerie �i Pie�e de 

Capital 
� Nicolae-Bogdan Popa – Vicepre�edinte, coordonator Divizia Opera�iuni �i IT 
� Vladimir Nikolov Kalinov – Vicepre�edinte, coordonator Divizia Retail 
� Iancu Mircea Busuioceanu – Vicepre�edinte, coordonator Divizia Risc  
� Mihail-Catalin Ion – Vicepre�edinte, coordonator Divizia Control Financiar �i 

Contabilitate  
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII 

a) Declara�ie de conformitate 

Situa�iile financiare interimare consolidate �i separate au fost întocmite în conformitate cu Standardul 
Interna�ional de Contabilitate 34 Raportare financiar� interimar�. 

Situa�iile financiare interimare consolidate �i separate la 30 iunie 2018 �i 30 iunie 2017 nu sunt auditate 
sau revizuite. 

Situa�iile financiare interimare nu includ toate informa�iile �i prezent�rile cerute în situa�iile financiare 
anuale �i ar trebui citite împreun� cu situa�iile financiare anuale ale Grupului aferente anului 2017. 
Situa�iile financiare interimare consolidate �i separate con�in situa�ia pozi�iei financiare, situa�ia 
rezultatului global, situa�ia misc�rilor în capitaluri proprii, situa�ia fluxurilor de trezorerie �i o selec�ie de 
note explicative. 

b) Modific�ri ale politicilor contabile �i aplicarea unor standarde noi/revizuite  

Politicile contabile utilizate la întocmirea informa�iilor financiare (a�a cum sunt definite în continuare) la 
data de 30 iunie 2018 sunt în conformitate cu Ordinul B�ncii Na�ionale a României nr. 27/2010 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu Standardele Interna�ionale de Raportare Financiar�, 
aplicabile institu�iilor de credit, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Politicile contabile au fost prezentate in situa�iile financiare consolidate �i separate ale B�ncii la 31 
decembrie 2017, îns� fa�� de aceast� dat� au suvenit urm�toarele complet�ri: 

• Ca urmare a implement�rii IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare �i evaluare, începand cu 1 
ianuarie 2018, sunt introduse cerin�e noi privind clasificarea �i m�surarea, deprecierea �i contabilitatea de 
acoperire împotriva riscurilor. 

Cerin�ele noi introduse de IFRS 9 sunt prezentate mai jos: 

i) Clasificare �i m�surare: 

IFRS 9 cuprinde o nou� abordare de clasificare �i m�surare a activelor financiare în func�ie de modelul 
de afaceri al entit��ii pentru administrarea activelor financiare �i de caracteristicile fluxurilor de numerar 
contractuale. 

Grupul aplic� 3 categorii de clasificare a activelor financiare:

• Active financiare evaluate la cost amortizat (AC) 
• Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) �i 
• Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just� prin profit sau pierdere (FVPL). 

IFRS 9 afecteaza clasificarea �i evaluarea activelor financiare ale Grupului dup� cum urmeaz�:  

� Creditele �i avansurile acordate b�ncilor �i clien�ilor care sunt clasificate drept împrumuturi �i 
crean�e la cost amortizat conform IAS 39 în general sunt m�surate la cost amortizat sub standardul 
IFRS 9. Ca urmare a efectu�rii testului care analizeaz� diferen�ele între fluxurile de trezorerie 
contractuale �i cele de referin��, o mic� parte a portofoliului de credite a fost reclasificat la valoarea 
just�.  

� Activele financiare de�inute pana la maturitate evaluate la cost amortizat conform IAS 39 sunt 
m�surate la cost amortizat �i sub standardul IFRS 9.  
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

� Active financiare disponibile pentru vânzare evaluate la valoarea just� prin capitaluri proprii conform 
IAS 39 sunt m�surate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global sub standardul IFRS 
9. 

� Instrumentele derivate sunt evaluate la valoarea just� prin profit sau pierdere. 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Grupul clasific�, în situa�iile sale individuale, participa�iile sale în subsidiare, 
entit��i asociate �i asocierile în participa�ie, ca active financiare evaluate la cost, in conformitate cu IAS 27 
“Situa�ii financiare separate”. Pentru restul participa�iilor, Banca a f�cut o alegere irevocabil� la 
recunoa�terea ini�ial� pentru a fi clasificate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global 
(FVOCI), f�r� a recicla in profit sau pierdere modific�rile ulterioare în valoarea just�. În acest caz, Banca 
recunoa�te venitul din dividende în profit sau pierdere. 

Determinarea modelului de afaceri

Primul pas în stabilirea clasific�rii unui instrument financiar este determinarea modelului de afaceri.  

Modelul de afaceri al Grupului reflect� modalitatea in care acesta administreaza activele financiare ale 
sale pentru generarea fluxurilor de trezorerie. Modelul de afaceri poate avea urm�toarele obiective: 

- Colectarea de fluxuri de trezorerie contractuale 
- Colectarea de fluxuri de trezorerie contractuale �i vânzarea activelor financiare. 

Modelul de afaceri este stabilit la un nivel care reflect� modul în care grupurile de active financiare sunt 
gestionate împreun� pentru a atinge un anumit obiectiv de afaceri. Modelul de afaceri nu depinde de 
inten�iile conducerii fa�� de un anumit instrument individual. În consecin��, aceast� condi�ie nu reprezint�
o abordare de la instrument la instrument �i trebuie stabilit� la un nivel superior de agregare. 

Stabilirea modelului de afaceri este efectuat� pe baza unor scenarii pe care Grupul se a�teapt� în mod 
rezonabil s� aib� loc, f�r� a lua în calcul a�a-numitele „cel mai pesimist scenariu” (worst-case scenario) 
sau „scenariu de criz�” (stress case). Atunci când Grupul evalueaz� modelul de afaceri pentru active 
financiare nou-emise sau nou-achizi�ionate, trebuie s� ia în considerare informa�ii cu privire la modul în 
care fluxurile de trezorerie au fost realizate în trecut, precum �i orice alt� informa�ie relevant�. 

Grupul a stabilit mai mult de un singur model de afaceri pentru gestionarea activelor sale financiare. 
Acesta poate fi observat prin intermediul activit��ilor pe care entitatea le desf��oar� pentru a atinge 
obiectivul modelului de afaceri. Evaluarea modelului de afaceri se face pe baza urm�toarelor elemente:  

a) modul în care performan�a modelului de afaceri �i a activelor financiare de�inute în cadrul acestui 
model de afaceri sunt evaluate �i raportate personalului-cheie din conducerea entit��ii; 

b) riscurile care afecteaz� performan�a modelului de afaceri (�i a activelor financiare de�inute în cadrul 
acestui model de afaceri) �i, în special, modul în care sunt gestionate aceste riscuri; �i 

c) modul în care sunt compensate cadrele de conducere ale întreprinderilor (de exemplu, dac�
valoarea compensa�iei se calculeaz� pe baza valorii juste a activelor gestionate sau pe baza 
fluxurilor de trezorerie contractuale colectate). 

Modelul de afaceri se stabile�te la data situa�iilor financiare. În cazul în care are loc o schimbare a 
modelului de afaceri, acesta determin� reclasificarea activelor financiare respective, reclasificare ce se 
poate face doar prospectiv. 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Fluxuri de trezorerie contractuale care reprezint� exclusiv pl��i ale principalului �i ale dobânzii 
aferente valorii principalului datorat 

Al doilea pas în stabilirea clasific�rii unui instrument financiar este evaluarea caracteristicilor fluxurilor de 
trezorerie contractuale, adic� dac� fluxurile de trezorerie contractuale ale activului reprezint� exclusiv 
pl��i ale principalului �i ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 

Fluxurile de trezorerie contractuale care reprezint� exclusiv pl��i ale principalului �i ale dobânzii aferente 
valorii principalului datorat sunt compatibile cu un acord de creditare de baz�. În cadrul unui acord de 
creditare de baz�, contravaloarea pentru valoarea-timp a banilor �i riscul de credit sunt, de regul�, cele 
mai semnificative elemente ale dobânzii. Cu toate acestea, într-un astfel de acord, dobânda poate include 
�i contravaloarea pentru alte riscuri de creditare de baz� (de exemplu, riscul de lichiditate) �i costuri (de 
exemplu, costurile administrative) asociate cu de�inerea unei activ financiar pentru o anumit� perioad� de 
timp. În plus, dobânda poate include o marj� de profit care este compatibil� cu un acord de creditare de 
baz�.  

Evaluarea caracteristicilor fluxurilor de trezorerie contractuale se face la data recunoa�terii ini�iale a 
activului financiar. 

ii) Contabilitatea de acoperire 

Standardul IFRS 9 prevede op�iuni contabile în ceea ce prive�te contabilitatea de acoperire. Grupul a 
decis s� continue aplicarea dispozi�iilor privind contabilitatea de acoperire în conformitate cu IAS 39 
�inând cont, de asemenea, �i de modific�rile prezentate în dispozitiile conforme cu IFRS 7.

iii) Deprecierea activelor financiare 

Calcularea pierderilor din credit a�teptate necesit� utilizarea estim�rilor. De asemenea, managementul 
trebuie s�-�i exercite judecata în aplicarea politicilor contabile de Grup. 

Grupul evalueaz� pierderile a�teptate din instrumente financiare de datorie evaluate la AC �i la FVOCI 
cât �i din expuneri aferente angajamentelor de creditare, crean�elor care decurg din contracte de leasing 
�i din contractele de garan�ie financiar�. 

Aceast� sec�iune ofer� o imagine de ansamblu asupra aspectelor IFRS 9 care implic� un grad ridicat de 
ra�ionament sau complexitate �i un nivel sporit de incertitudine a estim�rilor cu risc semnificativ care pot 
conduce la o ajustare semnificativ� în urm�torul exerci�iu financiar. 

Evaluarea pierderilor din credit a�teptate 

Evaluarea pierderilor din credit a�teptate reflect� o valoare impar�ial� �i ponderat� cu probabilit��i, care 
este determinat� prin evaluarea unei serii de rezultate posibile, valoarea-timp a banilor �i informa�ii 
rezonabile �i justificabile, disponibile f�r� costuri sau eforturi nejustificate la data de raportare privind 
evenimentele trecute, condi�iile actuale �i previziunile condi�iilor economice viitoare. 

Evaluarea pierderilor din credit a�teptate aferent� activelor financiare m�surate la cost amortizat �i la 
valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global reprezint� o arie care necesit� utilizarea unor 
modele complexe �i ipoteze semnificative privind condi�iile economice viitoare �i comportamentul riscului 
de credit. Aplicarea cerin�elor contabile cu privire la evaluarea pierderilor din credite a�teptate necesit�
judec��i semnificative precum: 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

� Stabilirea criteriilor de determinare a cre�terii semnificative a riscului de credit; 
� Alegerea modelelor �i ipotezelor adecvate pentru m�surarea pierderilor de credit a�teptate; 
� Stabilirea num�rului �i ponderilor relative ale scenariilor prospective pentru fiecare tip de produs/pia��

�i a pierderilor de credit a�teptate asociate acestora; 
� Stabilirea de grupuri de active financiare similare în scopul m�sur�rii pierderilor de credit a�teptate. 

Evaluarea riscului de credit al unui portofoliu de active implic� estim�ri suplimentare cu privire la apari�ia 
deprecierii, a ratelor de pierdere asociate �i a corela�iilor de default dintre contrapartide. Grupul m�soar�
riscul de credit prin utilizarea probabilit��ii de neîndeplinire a obliga�iilor (PD), a expunerii în caz de 
nerambursare (EAD) �i a pierderii în caz de neîndeplinire a obliga�iilor (LGD). Aceasta este abordarea 
predominant� utilizat� în scopul m�sur�rii pierderilor de credit a�teptate în conformitate cu IFRS 9. 

IFRS 9 prevede un model cu trei stadii de recunoa�tere a pierderilor de risc de credit a�teptate bazat pe 
modific�rile calit��ii creditului de la data recunoa�terii ini�iale. Acest model impune ca un instrument 
financiar care nu este depreciat la recunoasterea ini�iala s� fie clasificat în Stadiul 1 �i riscul de credit s�
fie permanent monitorizat. Dac� se identific� o cre�tere semnificativ� a riscului de credit dup�
recunoa�terea ini�ial�, instrumentul financiar se transfer� în Stadiul 2 dar nu se consider� ca este 
depreciat. Stadiul 3 con�ine instrumente financiare depreciate. 

Instrumentele financiare in Stadiul 1 inregistreaz� ajust�ri de depreciere care rezult� din evenimente de 
neîndeplinire a obliga�iilor contractuale în urm�toarele 12 luni. 

Instrumentele financiare in Stadiile 2 sau 3 inregistreaz� ajust�ri de depreciere m�surate pe baza 
pierderilor din credit a�teptate pe intreaga durat� de via��. 

În conformitate cu IFRS 9, atunci când se m�soar� pierderile de credit a�teptate este necesar s� se ia în 
considerare informa�ii cu caracter previzional. Activele financiare achizi�ionate sau emise depreciate sunt 
acele active care sunt depreciate la recunoa�terea ini�ial�. Pentru acestea, pierderile de credit a�teptate 
sunt m�surate întotdeauna pe întreaga durat� de via��.  

Cre�terea semnificativ� a riscului de credit

Grupul consider� c� un instrument financiar a înregistrat o cre�tere semnificativ� a riscului de credit 
atunci când au fost îndeplinite unul sau mai multe dintre urm�toarele criterii cantitative, calitative sau de 
neîndeplinire a obliga�iilor: 

� Criterii cantitative 

Grupul utilizeaz� criteriile cantitative ca indicator principal al cre�terii semnificative a riscului de credit 
pentru toate portofoliile materiale. Pentru criteriile cantitative Grupul compar� curba probabilit��ilor de 
neîndeplinire a obliga�iilor pe întreaga durat� de via�� la data evaluarii cu cea a probabilit��ilor de 
neîndeplinire a obliga�iilor previzionate la recunoa�terea ini�iala. Pentru estimarea curbei probabilita�ilor 
de neindeplinire a obliga�iilor pe intreaga durat� de via�� la data recunoa�terii ini�iale se formuleaz�
ipoteze privind structura acesteia. Pe de o parte, în cazul instrumentelor financiare cu rating ridicat, se 
presupune c�, curba PD (probabilit��ilor de neîndeplinire a obliga�iilor) se va deteriora în timp. Pe de alt�
parte, în cazul instrumentelor financiare evaluate cu rating sc�zut se estimeaza c� curba PD se va 
îmbun�t��i în timp. Gradul de îmbun�t��ire sau deteriorare va depinde de nivelul ini�ial de rating. Pentru 
ca cele doua curbe s� fie comparabile, PD-urile sunt reduse la PD-uri anualizate. Cre�terea semnificativ�
a riscului de credit se consider� c� a avut loc, odat� cu cre�terea relativ� a PD-ului de pân� la 250%, 
de�i aceast� valoare poate fi mai mic� datorit� mai multor factori limitativi, cum ar fi apropierea de 
maturitate �i portofoliile de produse.  



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
30 iunie 2018 

11 

2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Grupul nu are cuno�tin�� de nicio practic� general acceptat� a pie�ei cu privire la nivelul la care trebuie 
transferat un instrument financiar c�tre Stadiul 2. Din aceast� perspectiv� se a�teapt� ca orice cre�tere 
considerata semnificativa a PD-ului la data de raportare s� se realizeze de-a lungul unei perioade de timp 
ca urmare a unui proces iterativ între participan�ii la pia�� �i autorit��ile de supraveghere. 

� Criterii calitative 

Grupul utilizeaz� criteriile calitative ca indicator secundar al cre�terii semnificative a riscului de credit 
pentru toate portofoliile materiale. Transferul unui instrument financiar in Stadiul 2 are loc atunci când 
urm�toarele criterii sunt indeplinite: 

• Pentru administra�ii centrale, b�nci, corpora�ii �i portofolii de finan�are a proiectelor, dac� debitorul 
îndepline�te unul sau mai multe dintre urm�toarele criterii: 

- Indicatori externi de pia��; 
- Modific�ri ale clauzelor contractuale; 
- Modific�ri în abord�rile managementului; 
- Judecata profesional�. 

• Evaluarea cre�terii semnificative a riscului de credit încorporeaz� informa�ii de natur� previzional� �i 
se realizeaz� trimestrial la nivel de tranzac�ie pentru toate portofoliile non-retail de�inute de Grup. 

• Pentru portofoliile retail, dac� debitorul îndepline�te unul sau mai multe dintre urm�toarele criterii: 
- Restructurare 
- Judecata profesional�

Evaluarea cre�terii semnificative a riscului de credit încorporeaz� informa�ii a�teptate �i se realizeaz�
lunar la nivel de fiecare instrument financiar pentru toate portofoliile retail de�inute de Grup. 

� Criterii de protec�ie 

Criteriile de protec�ie se aplic� instrumentelor financiare considerate c� au experimentat o cre�tere 
semnificativ� a riscului de credit dac� debitorul a înregistrat mai mult de 30 de zile de întârziere la plat�.  

� Except�ri privind riscul de credit sc�zut 

Grupul nu a utilizat exceptarea cu privire la riscul de credit sc�zut pentru nicio activitate de creditare, îns�
utilizeaz� în mod selectiv aceast� exceptare doar pentru titlurile de datorie. 

Defini�ia neîndeplinirii obliga�iilor �i a activelor financiare depreciate  

Grupul define�te un instrument financiar ca fiind cu risc de neîndeplinire a obliga�iilor, care este pe deplin 
aliniat la defini�ia activelor financiare depreciate, atunci când îndepline�te unul sau mai multe dintre 
urm�toarele criterii: 

• Criteriu cantitativ 

Debitorul este restant cu peste 90 de zile la plata obliga�iilor sale contractuale �i nu exist� nicio încercare 
de respingere a prezum�iei ca activul financiar depreciat cu peste 90 de zile de întarziere trebuie s� fie 
prezentat in Stadiul 3 de depreciere. 

• Criteriu calitativ 

Debitorul se incadreaza in criteriul de improbabilitate de plat�, criteriu ce indic� dificultatea financiar�
semnificativ� a debitorului. Acest criteriu este indeplinit atunci când: 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

- Debitorul este decedat; 
- Debitorul este în insolven�a; 
- Debitorul a încalcat clauzele financiare contractuale; 
- Dispari�ia unei pie�e active pentru acel activ financiar din cauza dificult��ilor financiare; 
- Au fost f�cute concesii de catre creditor in leg�tura cu dificultatea financiar� a debitorului; 
- Devine probabil c� debitorul va intra în faliment; 
- Activele financiare sunt achizi�ionate sau emise cu o reducere semnificativ� care reflect� pierderile 

din credit suportate. 

Criteriile de mai sus au fost aplicate tuturor instrumentelor financiare de�inute de Grup �i sunt în 
concordan�� cu defini�ia neîndeplinirii obliga�iilor utilizat� in scopuri de gestionare a riscului de credit. 
Defini�ia neîndeplinirii obliga�iilor a fost aplicat� în calculul privind pierderile de credit a�teptate conform 
modelui “Probabilit��ii de neplat�/ de neîndeplinire a obliga�iilor” (PD), a “Expunerii în caz de 
nerambursare” (EAD) �i a “Pierderii în caz de neîndeplinire a obliga�iilor” (LGD). 

Un instrument financiar nu se mai consider� a fi incadrat în categoria neîndeplinirii obliga�iilor (ex: 
“vindecat”), atunci când nu mai îndeplineste niciun criteriu de neîndeplinire a obliga�iilor de plat� pe o 
perioad� consecutiv� de minimum 3 luni pentru expunerile restructurate neperformante. Aceast�
perioad� de 3 luni a fost determinat� pe baza unei analize care ia în considerare probabilitatea ca un 
instrument financiar s� se întoarc� la starea de neîndeplinire a obliga�iilor, dup� vindecare folosind 
diferite defini�ii posibile de remediere. 

Datele de intrare, ipotezele �i tehnicile de estimare 

Pierderile de credit a�teptate se m�soar� fie pe o durat� de 12 luni sau pe durata de via�� r�mas�, în 
func�ie de situa�ia în care s-a produs o cre�tere semnificativ� a riscului de credit dup� recunoa�terea 
ini�ial� sau dac� un activ financiar este considerat a fi depreciat. Pierderile de credit a�teptate reprezint�
produsul actualizat al probabilit��ii de neplat�/ de neîndeplinire a obliga�iilor (PD), a pierderii în caz de 
neîndeplinire a obliga�iilor (LGD), a expunerii în caz de nerambursare (EAD) si a factorului de discountare 
(D). 

• Probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor 

Probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor reprezint� probabilitatea ca un debitor s� nu respecte 
obliga�ia de plata fie în urm�toarele 12 luni, fie pe durata de via�� r�mas� a obliga�iei. Probabilitatea de 
neîndeplinire a obliga�iilor pe durata de via�� se calculeaz� folosind ca punct de plecare cele 12 luni de 
neîndeplinire a obliga�iilor reglementate, eliminând ca punct de plecare orice marj� de conservatorism. În 
continuare, sunt utilizate metode statistice pentru a genera o estimare a modului în care profilul de 
neîndeplinire a obliga�iilor va evolua din momentul recunoa�terii ini�iale pân� la sfar�itul duratei de via�� a 
împrumutului sau a portofoliului de împrumuturi. Profilul se bazeaz� pe date istorice observabile �i func�ii 
parametrice. 

În vederea estimarii profilului de neîndeplinire a obliga�iilor aferente expunerilor în sold au fost utilizate 
diverse modele �i acestea pot fi grupate în urm�toarele categorii: 

� Profilul de neîndeplinire a obliga�iilor aferent administra�iilor centrale, locale �i regionale, societ��ilor de 
asigurare �i organismelor de plasament colectiv este generat utilizând matricea de tranzi�ie. Caracterul 
previzional al informatiilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor folosind 
modelul factorului Vasicek. 

� Profilul de neîndeplinire a obliga�iilor aferent clien�ilor corporate, proiectelor de finan�are �i institu�iilor 
financiare este generat utilizând abordarea de regresie parametric� (Weibull). Caracterul previzional al 
informa�iilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor folosind modelul factorului 
Vasicek. 

� Profilul de neîndeplinire a obliga�iilor aferent clien�ilor retail de tipul credite ipotecare sau alte forme de 
împrumut este generat folosind abordarea de regresie parametric� în cadrul politicilor de risc.  
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Caracterul previzional al informa�iilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor 
folosind modelul de tip satelit. 

• Pierderea în caz de neîndeplinire a obliga�iilor 

Pierderea în caz de neîndeplinire a obliga�iilor reprezint� a�teptarea Grupului de a determina suma 
pierderii unei expuneri aflat� în starea de neîndeplinire a obliga�iilor. Pierderea în caz de neîndeplinire a 
obliga�iilor variaz� în func�ie de tipul de contrapartid� �i de produs. Se exprim� ca pierdere procentual�
pe unitate la data neîndeplinirii obliga�iilor.  

Au fost utilizate diferite modele pentru a estima pierderile datorate în caz de nerambursare a sumelor în 
sold împrumutate �i acestea pot fi grupate în urm�toarele categorii: 

• Pierderea datorat� în caz de nerambursare aferenta administra�iilor centrale poate fi indentificat�
utilizând sursele de pia�� aplicabile. 

• Pierderea datorat� neîndeplinirii obliga�iilor clien�ilor corporate, proiectelor de finan�are, institu�iilor 
financiare, administra�iilor locale �i regionale �i societ��ilor de asigurare este ob�inuta prin 
actualizarea fluxurilor de trezorerie din colectare în cadrul procesului de recuperare. Caracterul 
previzional al informatiilor este încorporat în pierdere în caz de neîndeplinire a obliga�iilor folosind 
modelul factorului Vasicek. 

• Pierderea datorat� neîndeplinirii obliga�iilor clien�ilor retail de tipul credite ipotecare sau alte forme 
de imprumut este ob�inut� prin aplicarea de metode statistice. Caracterul previzional al 
informa�iilor este încorporat în pierderea datorat� neîndeplinirii obliga�iilor folosind modelul de tip 
satelit. 

• In circumstan�e excep�ionale, în care anumite date de intrare nu sunt disponibile la calculul 
pierderilor în caz de neîndeplinire a obliga�iilor se folosesc modele alternative de recuperare, 
analiza comparativ� �i judecat� profesional�. 

• Expunere în caz de nerambursare 

Expunerea în caz de nerambursare reprezint� expunerile pe care Grupul se a�teapt� s� le de�in� în 
momentul neîndeplinirii obliga�iilor, în urm�toarele 12 luni sau pe durata de via�� r�mas�. Expunerea în 
caz de nerambursare în urm�toarele 12 luni sau peste durata de via�� r�mas� se determin� în functie de 
profilul de plat� preconizat care poate varia în func�ie de tipul de produs. In cazul produselor ce presupun 
amortizare �i rambursare la maturitate, expunerea în caz de nerambursare se calculeaz� în func�ie de 
ramburs�rile contractuale datorate de debitor pe o perioad� de 12 luni sau pe întreaga durat� de via��. 
De asemenea, acolo unde este relevant se ia în calculul expunerii în caz de nerambursare �i ipotezele de 
ramburs�ri/refinan��ri anticipate. 
Expunerea în caz de nerambursare pentru produsele reînnoibile se estimeaz� luand în considerare soldul 
curent utilizat �i ad�ugând un factor de conversie care permite deteminarea limitei preconizate r�mase de 
utilizat la momentul probabilit��ii de neîndeplinire a obliga�iilor. In circumstan�e excep�ionale, în care 
anumite date de intrare nu sunt disponibile la calculul expunerii în caz de nerambursare se folosesc 
modele alternative de analiz� comparative. 

• Factorul de discountare  

Pentru expunerile din bilan� care nu sunt expuneri din leasing sau active financiare achizi�ionate sau 
emise depreciate ca urmare a riscului de credit, rata de discountare utilizat� la calculul pierderilor din 
credit a�teptate este rata efectiv� a dobânzii. 
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 2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

• Calculul 

Pierderea din riscul de credit preconizat� este produsul PD, LGD �i EAD înmul�it� cu probabilitatea de a 
nu intra în stare de neîndeplinire a obliga�iilor înainte de perioada agreat�. Ultima este exprimat� prin 
func�ia “survivorship S”. Aceasta calculeaz� efectiv valorile viitoare ale pierderilor de credit a�teptate care 
sunt apoi discountate �i însumate pan� la data raport�rii. Apoi valorile calculate ale pierderilor a�teptate 
sunt ponderate cu scenarii cu caracter previzional.

Diferite modele au fost utilizate pentru a estima dispozi�iile Stadiului 3 privind expunerile din credite în 
sold �i acestea pot fi grupate în urm�toarele categorii: 

� Stadiului 3 pentru admistra�iile centrale, clien�ii corporate, proiectele de finan�are, institu�iile 
financiare, administra�iile locale �i regionale, societ��ile de asigurare, organismele de plasament 
colectiv se calculeaz� prin actualizarea fluxurilor de numerar preconizate cu rata dobânzii efective 
corespunz�toare.  

� Stadiului 3 pentru împrumuturi ipotecare de tip retail se calculeaz� prin actualizarea valorii realizabile 
a garan�iilor. 

� Stadiul 3 pentru alte împrumuturi acordate clien�ilor de tip retail se calculeaz� prin determinarea celei 
mai bune estim�ri statistice a pierderii a�teptate care a fost ajustat� cu costurile indirect. 

Nu exista nicio încercare de respingere a prezum�iei c� activul financiar depreciat cu peste 90 de zile de 
întârziere trebuie s� fie prezentat în Stadiul 3 de depreciere. 

Informa�ii cu caracter previzional 

Evaluarea cre�terii semnificative a riscului de credit �i calcularea pierderilor din credit a�teptate includ 
informa�ii cu caracter previzional. Grupul a efectuat o analiz� istoric� �i a identificat variabilele economice 
cheie care afecteaz� riscul de credit �i pierderile de credit a�teptate pentru fiecare portofoliu de credite.

Aceste variabile economice cheie �i impactul asociat acestora asupra probabilit��ii de neîndeplinire a 
obliga�iilor, pierderilor în caz de neîndeplinire a obliga�iilor �i a expunerii în caz de nerambursare variaz�
în func�ie de tipul de categorie. De asemenea, judec��ile profesionale se aplic� în acest proces. 
Prognoze ale acestor variabile economice ("scenariul economic de baz�") sunt furnizate de Raiffeisen 
Research trimestrial care ofer� cea mai bun� estimare a cadrului economic pe urm�torii trei ani.  
Dup� 3 ani, pentru a proiecta variabilele economice pentru întreaga durat� de via�� r�mas� a fiec�rui 
instrument, a fost utilizat� ipoteza reversiunii medii, ceea ce înseamn� c� variabilele economice tind fie 
spre o rat� medie pe termen lung sau spre o rat� de cre�tere pe termen lung pân� la maturitate.  
Impactul acestor variabile economice asupra probabilita�ii de neîndeplinire a obliga�iilor, a pierderilor în 
caz de neîndeplinire a obliga�iilor �i a expunerii în caz de nerambursare a fost determinat pe baza 
regresiei statistice, pentru a în�elege astfel impactul modific�rilor istorice în aceste variabile asupra ratelor 
de nerambursare sau în componente ale pierderilor în caz de neîndeplinire a obliga�iilor �i ale expunerilor 
în caz de nerambursare. 

În plus fa�� de scenariul economic de baz�, Raiffeisen Research furnizeaz�, de asemenea, scenariul cel 
mai optimist �i scenariul cel mai pesimist, împreun� cu scenariul ponderilor pentru a se asigura c� non-
liniarit��ile sunt incluse.  
Grupul a concluzionat ca 3 scenarii au eviden�iat în mod adecvat non-liniaritatea. Scenariul ponderilor 
este determinat de o combina�ie de analiz� statistic� �i judec��i profesionale, �inand cont de o serie de 
rezultate pentru care fiecare scenariu este  reprezentativ. Valorile pierderilor din credit a�teptate 
ponderate cu probabilit��i se determin� prin trecerea fiecarui scenariu printr-un model relevant de pierderi 
de credite a�teptate �i multiplicarea acestuia cu scenariul de ponderi corespunz�tor. 

Ca în cazul oric�ror previziuni economice, proiec�iile �i probabilit��ile de apari�ie sunt supuse unui grad 
ridicat de incertitudine �i, prin urmare, rezultatele efective pot fi semnificativ diferite de cele prognozate. 
Grupul consider� c� aceste previziuni reprezint� cea mai bun� estimare a rezultatelor posibile �i acoper�
eventualele non-liniarit��i �i asimetrii ale diferitelor portofolii din cadrul Grupului. 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

• Analiza de senzitivitate 

Cele mai semnificative ipoteze care afecteaz� ajust�rile pentru pierdere aferente pierderilor din credit 
a�teptate sunt urm�toarele: 

� Portofoliul corporate 

• Produsul intern brut 
• Rata �omajului 
• Rata obliga�iunilor guvernamentale pe termen lung 
• Rata infla�iei 

� Portofoliul retail 
• Produsul intern brut 
• Rata �omajului 
• Pre�urile imobiliarelor 

• IFRS 15 Venituri din contractele cu clien�ii, standard care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, 
stabile�te un nou model în cinci etape care se aplic� pentru veniturile provenind dintr-un contract încheiat 
cu un client (cu excep�ii limitate), indiferent de tipul tranzac�iei sau de industrie. De asemenea, cerin�ele 
standardului se aplic� pentru recunoa�terea �i evaluarea ca�tigurilor �i pierderilor din vânzarea anumitor 
active de alt� natur� decât cea financiar� care nu sunt rezultatul activit��ii obi�nuite a entit�tii (de ex.: 
vânzare de imobilizari corporale �i necorporale). Este prev�zut� prezentarea extins� de informa�ii, 
inclusiv dezagregarea venitului total, informa�ii despre obliga�iile de execu�ie, modific�ri ale soldurilor 
contractuale ale conturilor de active �i datorii între perioade �i ra�ionamente �i estim�ri-cheie. 

• IFRS 15 Venituri din contractele cu clien�ii (clarific�ri) se aplic� începând cu 1 ianuarie 2018. Obiectul 
clarific�rilor este de a clarifica inten�iile IASB atunci când a elaborat cerin�ele standardului IFRS 15 
Venituri din contractele cu clien�ii, în special contabilitatea identific�rii obliga�iilor de performan��, 
modificând formularea principiului activelor „identificabile în mod distinct”, a considera�iilor privind 
mandatarul �i mandantul, inclusiv evaluarea faptului c� o entitate ac�ioneaz� în calitate de mandatar sau 
de mandant, precum �i aplicarea principiului de control �i de licen�iere, furnizând îndrumare suplimentar�
cu privire la contabilizarea propriet��ii intelectuale �i a redeven�elor. De asemenea, clarific�rile prev�d 
solu�ii practice suplimentare disponibile entit�tilor care fie aplic� IFRS 15 complet retrospectiv, fie aleg s�
aplice abordarea retrospectiv� modificat�. 

c) Moneda func�ional� �i de prezentare 

Elementele incluse în situa�iile financiare ale fiec�rei entit��i din Grup sunt evaluate folosind moneda 
mediului economic principal în care entitatea opereaz� („moneda func�ional�”). Situa�iile financiare 
consolidate �i separate sunt prezentate în RON, care este moneda func�ional� �i de prezentare a B�ncii, 
rotunjit� la o mie de unit��i. 

d) Utilizarea estim�rilor �i ra�ionamentelor semnificative 

Preg�tirea situa�iilor financiare consolidate �i separate în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea 
European� presupune din partea conducerii utilizarea unor ra�ionamente, estim�ri �i ipoteze ce afecteaz�
aplicarea politicilor contabile, precum �i valoarea raportat� a activelor, datoriilor, veniturilor �i cheltuielilor. 
Estim�rile �i ra�ionamentele aferente se bazeaz� pe experien�� �i pe numero�i factori considera�i 
rezonabili în condi�iile date, rezultatele acestora formând baza emiterii de judec��i de valoare cu privire la 
valoarea contabil� a activelor �i datoriilor, valoare care nu poate fi dedus� din alte surse. Rezultatele 
actuale pot fi diferite de valorile estimate. 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare)

Estim�rile �i ipotezele utilizate sunt revizuite periodic. Revizuirile estim�rilor contabile sunt recunoscute în 
perioada în care estimarea este revizuit�, dac� revizuirea afecteaz� doar acea perioad�, sau în perioada 
în care estimarea este revizuit� �i perioadele viitoare dac� revizuirea afecteaz� atât perioada curent�, cât 
�i perioadele viitoare.  

e) Modific�ri în prezentarea situa�iilor financiare: Note de tranzi�ie la IFRS 9

Ca urmare a intr�rii în vigoare a noului standard contabil pentru instrumente financiare (IFRS 9), Grupul a 
luat în considerare �i cerin�ele privind tranzi�ia la acesta.
În plus, Grupul a implementat schimb�ri asupra modului de prezentare a pozi�iei financiare �i asupra 
rezultatului global.

Modific�rile principale care afecteaz� prezentarea situa�iilor financiare sunt aferente instrumentelor 
financiare.  
Noile categorii cuprinse în pozi�ia financiar� �i rezultatul global reflect� categoriile relevante definite de 
IFRS 9.
În legatur� cu perioada anterioar�, modific�rile efectuate au avut ca scop asigurarea comparabilit��ii 
informa�iilor financiare între cele dou� perioade.

Pozi�ia financiar� la 31 decembrie 2017 a suferit urm�toarele modific�ri de prezentare:

• Investi�iile la valoare just� prin contul de profit �i pierdere au fost redenumite “Active financiare 
desemnate la valoarea just� prin profit sau pierdere”;

• Titlurile de valoare disponibile pentru vânzare au fost redenumite “Active financiare evaluate la 
valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global”, iar

• Titlurile de valoare de�inute pân� la maturitate au fost grupate al�turi de Credite �i avansuri acordate 
b�ncilor, Credite �i avansuri acordate clien�ilor sub denumirea “Active financiare la costul amortizat”.
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Notele de tranzi�ie la adoptarea IFRS 9 sunt prezentate mai jos: 

Grup 

Mii RON

Nota 
31 decembrie 

2017 
Reclasificare Rem�surare 01 ianuarie 2018 

Efecte în rezultatul 

reportat 

Efecte în alte 

elemente ale 

rezultatului global 

       

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central�
8.471.977 0 0 8.471.977 0 0 

Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 86.298 0 0 86.298 0 0 

Derivate de�inute pentru managementul riscului  35.237 0 0 35.237 0 0 

Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, evaluate 

obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere 
d 

0 344.837 -8.620 336.217 -8.620 0 

Active financiare desemnate la valoarea just� prin profit sau 

pierdere 
a 

1.021.947 -1.021.947 0 0 0 0 

Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte 

elemente ale rezultatului global 
a,b 

2.930.634 1.021.947 8.934 3.961.515 3.875 5.059 

       

Active financiare la costul amortizat, din care: c 23.547.675 -344.837 -56.517 23.146.321 -56.517 0 

Credite �i avansuri acordate b�ncilor 89.168 0 -4 89.164 -4 0 

Credite �i avansuri acordate clien�ilor 22.161.274 -344.837 -56.478 21.759.959 -56.478 0

Titluri de valoare 1.297.233 0 -35 1.297.198 -35 0

      

Investi�ii în filiale, asocieri în participa�ie �i entit��i asociate 23.911 0 0 23.911 0 0 

Crean�e privind impozitul pe profit curent 541 0 0 541 0 0 

Crean�e privind impozitul amânat 17.167 0 -1.430 15.737 0 -1.430 

Active corporale 221.082 0 0 221.082 0 0 

Active necorporale 162.118 0 0 162.118 0 0 

Alte active 287.828 0 0 287.828 0 0 

       

Total active 36.806.415 0 -57.633 36.748.782 -61.262 3.629 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Notele de tranzi�ie la adoptarea IFRS 9 sunt prezentate mai jos: 

Grup 

Mii RON

Nota 
31 decembrie 

2017 
Reclasificare Rem�surare 01 ianuarie 2018 

Efecte în rezultatul 

reportat 

Efecte în alte 

elemente ale 

rezultatului global 

       

Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare  29.291 0 0 29.291 0 0 

Derivate de�inute pentru managementul riscului  50.844 0 0 50.844 0 0 

       

Datorii financiare evaluate la costul amortizat, din care:  32.497.764 0 0 32.497.764 0 0 

Depozite de la b�nci 508.289 0 0 508.289 0 0

Depozite de la clien�i 29.695.999 0 0 29.695.999 0 0

Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 931.958 0 0 931.958 0 0 

Obliga�iuni emise 512.501 0 0 512.501 0 0

Datorii subordonate 849.017 0 0 849.017 0 0

Provizioane 80.464 0 -15.676 64.788 -15.676 0 

Datorii privind impozitul pe profit curent 21.582 0 0 21.582 0 0 

Datorii privind impozitul pe profit amânat 0 0 0 0 0 0 

Alte datorii 535.827 0 0 535.827 0 0 

      

Total datorii 33.215.772 0 -15.676 33.200.096 -15.676 0 

Total impact in capitaluri proprii   -73.309 -76.938 3.629
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Notele de tranzi�ie la adoptarea IFRS 9 sunt prezentate mai jos: 

Banca 

Mii RON

Nota 
31 decembrie 

2017 
Reclasificare Rem�surare 01 ianuarie 2018 

Efecte în rezultatul 

reportat 

Efecte în alte 

elemente ale 

rezultatului global 

       

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central�  8.471.851 0 0 8.471.851 0 0 

Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare  86.775 0 0 86.775 0 0 

Derivate de�inute pentru managementul riscului 35.237 0 0 35.237 0 0 

Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, evaluate 

obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere 
d 

0 344.837 -8.620 336.217 -8.620 0 

Active financiare desemnate la valoarea just� prin profit sau 

pierdere 
a 

1.004.358 -1.004.358 0 0 0 0 

Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte 

elemente ale rezultatului global 
a,b 

2.930.406 1.004.358 8.934 3.943.698 3.875 5.059 

       

Active financiare la costul amortizat, din care: c 22.784.303 -344.837 -56.657 22.382.809 -56.657 0 

Credite �i avansuri acordate b�ncilor 85.641 0 -4 85.637 -4 0

Credite �i avansuri acordate clien�ilor 21.422.932 -344.837 -56.618 21.021.477 -56.618 0

Titluri de valoare 1.275.730 0 -35 1.275.695 -35 0

       

Investi�ii în filiale, asocieri în participa�ie �i entit��i asociate  105.379 0 0 105.379 0 0 

Crean�e privind impozitul pe profit curent  0 0 0 0 0 0 

Crean�e privind impozitul amânat  17.050 0 -1.430 15.620 0 -1.430 

Active corporale  219.485 0 0 219.485 0 0 

Active necorporale  159.997 0 0 159.997 0 0 

Alte active  269.866 0 0 269.866 0 0 

       

Total active 36.084.707 0 -57.773 36.026.934 -61.402 3.629
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Notele de tranzi�ie la adoptarea IFRS 9 sunt prezentate mai jos: 

Banca 

Mii RON

Nota 
31 decembrie 

2017 
Reclasificare Rem�surare 01 ianuarie 2018 

Efecte în rezultatul 

reportat 

Efecte în alte 

elemente ale 

rezultatului global 

       

Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare  29.603 0 0 29.603 0 0 

Derivate de�inute pentru managementul riscului  50.245 0 0 50.245 0 0 

       

Datorii financiare evaluate la costul amortizat, din care:  31.850.877 0 0 31.850.877 0 0 

Depozite de la b�nci 508.289 0 0 508.289 0 0

Depozite de la clien�i 29.736.748 0 0 29.736.748 0 0

Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 240.600 0 0 240.600 0 0

Obliga�iuni emise 516.223 0 0 516.223 0 0

Datorii subordonate 849.017 0 0 849.017 0 0 

      

Provizioane 78.037 0 -15.676 62.361 -15.676 0 

Datorii privind impozitul pe profit curent 21.544 0 0 21.544 0 0 

Datorii privind impozitul pe profit amânat 0 0 0 0 0 0 

Alte datorii 531.047 0 0 531.047 0 0 

Total datorii 32.561.353 0 -15.676 32.545.677 -15.676 0 

Total impact in capitaluri proprii   -73.449  -77.078 3.629 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Note de tranzi�ie adoptare IFRS 9 

Impact din adoptarea IFRS 9 in rezultatul reportat �i alte elemente ale rezultatului global este prezentat 
mai jos: 

Grup 

Mii RON

Nota 

Alte elemente 

ale rezultatului 

global 

Rezultat 

reportat 
Total 

    

Pierderi de risc de credit a�teptate din: c 0 -72.158 -72.158 

Expuneri din credite �i avansuri 0 -56.482 -56.482

Expuneri extrabilan�iere de risc de credit provenite din garan�ii 

financiare �i din anumite angajamente de creditare 

0 -15.676 -15.676 

Valoare just� credite reclasificate din categoria Active financiare la 

cost amortizat 
d 

0 -8.620 -8.620 

Marcare aferent� titlurilor de valoare la valoarea just� prin contul de 

profit �i pierdere reclasificate în categoria Active financiare evaluate 

la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global 

a,b 

-3.875 3.875 0 

Ajust�ri de depreciere din titluri de valoare la cost amortizat  0 -35 -35 

Modific�ri in valoarea just� a instrumentelor de capitaluri proprii 

(participa�ii) 
a,b 

8.934 0 8.934 

Impozit amânat din modific�ri în valoarea just� a instrumentelor de 

capitaluri proprii 

-1.430 0 -1.430 

Total Impact IFRS 9 3.629 -76.938 -73.309 

Banca 

Mii RON

Nota 

Alte elemente 

ale rezultatului 

global 

Rezultat 

reportat 
Total 

    

Pierderi de risc de credit a�teptate din: c 0 -72.298 -72.298 

Expuneri din credite �i avansuri 0 -56.622 -56.622

Expuneri extrabilan�iere de risc de credit provenite din garan�ii 

financiare �i din anumite angajamente de creditare

0 -15.676 -15.676 

Valoare just� credite reclasificate din categoria Active financiare la 

cost amortizat 
d 

0 -8.620 -8.620 

Marcare aferent� titluri de valoare la valoarea just� prin contul de 

profit �i pierdere reclasificate în categoria Active financiare evaluate 

la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global 

a,b 

-3.875 3.875 0 

Ajust�ri de depreciere din titluri de valoare la cost amortizat  0 -35 -35 

Modific�ri in valoarea just� a instrumentelor de capitaluri proprii 

(participa�ii) 
a,b 

8.934 0 8.934 

Impozit amânat din modific�ri în valoarea just� a instrumentelor de 

capitaluri proprii 

-1.430 0 -1.430 

Total Impact IFRS 9 3.629 -77.078 -73.449 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Adoptarea la 1 ianuarie 2018 a dispozi�iilor IFRS 9 referitoare la clasificarea �i m�surarea instrumentelor 
financiare a condus la urmatorul impact: 

(a) “Investi�iile la valoare just� prin contul de profit �i pierdere” în sum� de 1.021.947 mii RON la 
nivel de Grup �i 1.004.358 la nivel de Banc� au fost reclasificate in categoria “Active financiare 
evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global”. 

(b) “Titlurile de valoare disponibile pentru vânzare” în sum� de 2.930.634 mii RON la nivel de Grup �i 
2.930.406 mii RON la nivel de Banc� au fost reclasificate în categoria “Active financiare evaluate 
la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global“. Din categoria acestora Grupul a 
rem�surat instrumentele de capitaluri proprii din cost la valoare just�, iar impactul provenind din 
modificarea metodei de m�surare a acestor instrumente financiare a fost înregistrat în alte 
elemente ale rezultatului global în sum� total� de 8.934 mii RON.  

De asemenea, impactul reclasific�rii investi�iilor la valoare just� prin contul de profit �i pierdere a 
constat în reclasificarea modific�rilor în valoare just� din rezultat reportat în alte elemente ale 
rezultatului global în sum� de 3.875 mii RON atât la nivel consolidat cât �i individual. 

(c) Modific�rile prezentate în categoria activelor financiare la cost amortizat provin din rem�surarea 
ajust�rilor din depreciere �i au avut impact negativ în rezultatul reportat. În acest sens, valoarea 
total� a pierderilor din risc de credit a�teptate din expuneri de credite �i avansuri a fost de 56.482 
mii RON la nivel consolidat �i 56.622 mii RON la nivel individual. În plus, impactul negativ în 
rezultatul reportat se datoreaz� �i din ajust�rile de depreciere provenite din expuneri 
extrabilan�iere de risc de credit în sum� total� de 15.676 mii RON, eviden�iate în nota de tranzi�ie. 
Linia “Titluri de valoare” con�ine titluri de datorie p�strate pân� la scaden�� care au fost 
reclasificate în categoria “activelor financiare la cost amortizat” cu impact în ajust�ri de 
depreciere în sum� de 35 mii RON. 

(d) Din categoria activelor la cost amortizat, creditele �i avansurile de la client pentru care fluxurile de 
trezorerie nu sunt considerate exclusiv pl��i ale principalului �i ale dobânzii aferente valorii 
principalului datorat (SPPI) au fost evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere.  
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 

Politicile contabile prezentate mai jos au fost aplicate în mod consecvent de c�tre entit��ile din Grup de-a 
lungul exerci�iilor financiare prezentate în situa�iile financiare consolidate �i separate. 

a) Bazele consolid�rii 

(i) Subsidiarele 

Subsidiarele sunt entit��i aflate sub controlul B�ncii. Controlul exist� atunci când o entitate are puterea de 
a conduce, în mod direct sau indirect, politicile financiare �i opera�ionale ale unei entit��i pentru a ob�ine 
beneficii din activitatea acesteia. La momentul evalu�rii controlului sunt luate în calcul �i drepturile de vot 
poten�iale sau convertibile care pot fi exercitate. Situa�iile financiare ale subsidiarelor sunt incluse în 
situa�iile financiare consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului �i pân� în momentul 
încet�rii lui. 

Banca de�ine: 
• 100% (2017: 100%) din capitalul social al Raiffeisen Services S.R.L, o companie care 
furnizeaz� servicii financiare, cu excep�ia celor referitoare la serviciile prestate pe pie�ele de capital; 
• 99,99% (2017: 99,99%) din capitalul social al societ��ii Raiffeisen Asset Management S.A., o 
companie de administrare a activelor financiare, care are ca obiectiv administrarea fondurilor de investi�ii.  
• 99,99% (2017: 99,99%) participa�ie în Raiffeisen Leasing IFN SA. In martie 2017 Raiffeisen 
Bank a achizi�ionat restul participa�iei de 50% din capitalul social al Raiffeisen Leasing IFN SA. 
• 99,99% (2017: 99,99%) participa�ie în ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, 
companie de�inut� 100% de Raiffeisen Leasing IFN SA. 

Banca a consolidat situa�iile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IFRS 10 „Situa�ii 
financiare consolidate”. 

(ii) Asocieri în participa�ie 

Grupul de�ine o asociere în participa�ie în capitalul societ��ii Raiffeisen Banca pentru Locuin�e S.A., în 
procent de 33,32 % (2017: 33,32%), banc� destinat� exclusiv activit��ii de economisire-creditare. 

Grupul a consolidat situa�iile financiare ale asocierii sale în participa�ie în conformitate cu IAS 28 „Investi�ii 
in entit��i asociate �i asocieri in participa�ie” utilizând metoda punerii în echivalen��. 

(iii) Entit��i asociate 

Entit��ile asociate sunt acele societ��i în care Grupul poate exercita o influen�� semnificativ�, dar nu �i un 
control asupra politicilor financiare �i opera�ionale.  

Situa�iile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele entit��ilor asociate �i 
asocierilor în participa�ie determinat� pe baza metodei punerii în echivalen��, de la data la care Grupul a 
început s� exercite influen�a semnificativ� �i pân� la data la care aceast� influen�� înceteaz� (vezi Nota 
21). 

În cazul în care cota-parte a Grupului din pierderile entit��iilor asociate dep��e�te valoarea contabil� a 
investi�iei, valoarea contabil� este redus� la zero, iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute, cu 
excep�ia situa�iei în care Grupul are obliga�ii legale sau constructive sau a f�cut pl��i în numele entit��ii 
asociate.  

Banca de�ine o participa�ie de 33,33% (2017: 33,33%) în Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN 
SA. Grupul a inclus, de asemenea, cota-parte a câ�tigurilor sau pierderilor din aceste entit��i asociate în 
conformitate cu IFRS 11 “Asocieri în participa�ie”. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Grupul clasific�, in situa�iile sale individuale, participa�iile sale în subsidiare, 
entit��i asociate �i asocierile în participa�ie, ca active financiare evaluate la cost, in conformitate cu IAS 27 
“Situa�ii financiare separate”. Restul participa�iilor sunt clasificate ca active financiare evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global în conformitate cu IFRS 9. 

Standardul IFRS 9 elimin� excep�ia evaluarii la cost a  participa�iilor necotate pentru care nu se poate 
face o estimare credibil� a valorii de pia��. În situa�ii limitate, costul poate fi o estimare adecvat� a valorii 
juste. Cu toate acestea, IASB a constatat c� astfel de circumstan�e nu se vor aplica niciodat�
participa�iilor de�inute de institu�iile financiare �i fondurile de investi�ii (IFRS 9 BC5.18). Prin urmare, 
aceasta va fi o op�iune numai în cazuri rare sau în cazul în care efectul poate fi dovedit a fi 
nesemnificativ. 

În cazul în care Banca a contabilizat anterior la cost, în conformitate cu IAS 39, o investi�ie într-un 
instrument de capitaluri proprii care nu are un pre� cotat pe o pia�� activ� pentru un instrument identic 
(sau pentru un activ derivat care este legat de, �i trebuie decontat prin, livrarea unui astfel de instrument 
de capitaluri proprii), ea trebuie s� evalueze acel instrument la valoarea just� la data aplic�rii ini�iale. 
Orice diferen�� dintre valoarea contabil� anterioar� �i valoarea just� trebuie recunoscut� în rezultatul 
reportat de deschidere al perioadei de raportare care include data aplic�rii ini�iale. 

Pentru restul participa�iilor, Banca a f�cut o alegere irevocabil� la recunoa�terea ini�ial� de a prezenta în 
alte elemente ale rezultatului global modific�ri ulterioare în valoarea just� a unei investi�ii într-un 
instrument de capitaluri proprii din domeniul de aplicare al prezentului standard care nu este de�inut în 
vederea tranzac�ion�rii �i nu este nici o contravaloare contingent� recunoscut� de un achizitor într-o 
combinare de întreprinderi la care se aplic� IFRS 3. În acest caz, Banca recunoa�te venitul din dividende 
în profit sau pierdere, iar toate celelalte câ�tiguri �i pierderi realizate r�mân în rezultatul global. 

(iv) Tranzac�ii eliminate la consolidare 

Decont�rile �i tranzac�iile în interiorul Grupului, precum �i profiturile nerealizate rezultate din tranzac�ii în 
interiorul Grupului (cu excep�ia câ�tigurilor sau pierderilor din diferen�e de curs aferente acestor 
tranzac�ii), au fost eliminate în totalitate din situa�iile financiare consolidate. Profiturile nerealizate 
rezultate din tranzac�iile cu entit��i asociate sau asocieri în participa�ie sunt eliminate în limita cotei de 
participare a Grupului. Pierderile nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile nerealizate, dar 
numai în m�sura în care nu exist� indicii de depreciere a valorii. 

b) Moneda str�in�

(i) Tranzac�ii în moneda str�in�

Opera�iunile exprimate în moned� str�in� sunt convertite în RON la cursul oficial de schimb de la data 
decont�rii tranzac�iei. Activele �i datoriile monetare înregistrate în devize la data raport�rii sunt convertite 
în moneda func�ional� la cursul de schimb din ziua respectiv�. Câ�tigurile sau pierderile din elementele 
monetare sunt reprezentate de diferen�a dintre costul amortizat exprimat în moneda func�ional� la 
începutul perioadei de raportare, ajustat cu dobând� efectiv� �i pl��ile efectuate în perioad� �i costul 
amortizat în moneda str�in� convertit în moneda func�ional� la cursul de închidere al perioadei. Activele 
�i datoriile nemonetare denominate în moned� str�in� care sunt m�surate la valoarea just� sunt 
reconvertite în moneda func�ional� la cursul de schimb de la data la care s-a determinat valoarea just�. 
Câ�tigurile sau pierderile din decontare sunt recunoscute în contul de profit �i pierdere, cu excep�ia 
cazurilor în care diferen�ele de curs provin din translatarea instrumentelor financiare de natura 
elementelor de capital clasificate ca fiind active financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente 
ale rezultatului global. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Ratele de schimb ale principalelor monede str�ine au fost: 

Moneda 30 iunie 2018 31 decembrie 2017
% Cre�tere/ 

(Descre�tere) 

Euro (EUR) 1:RON 4,6611 1:RON 4,6597 0,03% 
Dolar American (USD) 1:RON 4,0033 1:RON 3,8915 -2,87% 

(ii) Entit��i care opereaz� în str�in�tate 

Entitatea care opereaz� în str�in�tate este aceea ale c�rei activit��i se desf��oar� într-o alt� �ar� sau 
moned� decât cea a entit��ii raportoare. 

Activele �i datoriile entit��ilor din str�in�tate, incluzând fondul comercial �i ajust�rile la valoarea just� care 
decurg din achizi�ie sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data raport�rii. Veniturile �i 
cheltuielile opera�iunilor din str�in�tate sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data tranzac�iilor. 

Diferen�ele de curs provenind din conversia tranzac�iilor aferente entit��ilor din str�in�tate sunt 
recunoscute direct în capitalurile proprii. Atunci când entitatea din str�in�tate î�i înceteaz� activitatea, 
par�ial sau integral, rezerva de translatare aferent� diferen�elor de curs este par�ial sau în totalitate 
recunoscut� în contul de profit �i pierdere. 

4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR 

Politicile de gestionare a riscului financiar adoptate în preg�tirea situa�iilor financiare interimare 
consolidate �i separate sunt consistente cu cele utilizate la preg�tirea situa�iilor financiare anuale ale 
Grupului la sfâr�itul anului 2017. 

5. ESTIM�RI CONTABILE �I RA�IONAMENTE SEMNIFICATIVE  

Estim�rile contabile �i rationamentele semnificative adoptate în preg�tirea situa�iilor financiare interimare 
consolidate �i separate sunt consistente cu cele utilizate la preg�tirea situa�iilor financiare anuale ale 
Grupului la sfâr�itul anului 2017. 
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6. ACTIVE �I DATORII FINANCIARE 

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 

Grup 

Mii RON 
Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Valoare 
contabil�

30 iunie 2018 
Active
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 351.043 52.617 0 403.660 403.660
Din care: 

Titluri de datorie  351.043 0 0 351.043 351.043
Instrumente financiare derivate  0 52.617 0 52.617 52.617
Active financiare evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global 20 2.366.933 557.496 38.487 2.962.916 2.962.916

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 16 7.521.318 0 0 7.521.318 7.521.318
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 1.296.577 0 0 1.296.577 1.296.577
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 0 23.693.029 23.693.029 23.875.306
Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, 
evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere  0 0 386.303 386.303 386.303
Titluri de valoare evaluate la cost amortizat  1.719.137 0 0 1.719.137 1.729.587
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 21 0 0 26.982 26.982 26.982
Alte active  0 0 232.470 232.470 232.470

Pasive 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 0 35.398 0 35.398 35.398

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 26 901.095 0 0 901.095 901.095
Depozite de la clien�i 27 0 0 31.105.298 31.105.298 31.140.154
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 28 0 0 856.952 856.952 858.149
Obliga�iuni emise 28 0 514.105 0 514.105 499.162
Datorii subordonate 28 0 0 880.348 880.348 850.482
Alte pasive  0 0 703.566 703.566 703.566
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare)

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 

Grup 

Mii RON 
Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Valoare 
contabil�

31 decembrie 2017 
Active
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 54.594 31.704 0 86.298 86.298
Din care: 

Titluri de datorie  54.594 0 0 54.594 54.594
Instrumente financiare derivate  0 31.704 0 31.704 31.704
Derivative de�inute pentru managementul riscului 17 0 35.237 0 35.237 35.237
Active financiare evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global  2.614.464 295.899 16.019 2.926.382 2.926.382
Titluri la valoarea just� prin contul de profit �i 
pierdere  884.880 109.967 9.511 1.004.358 1.004.358

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 16 8.471.977 0 0 8.471.977 8.471.977
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 89.168 0 0 89.168 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 0 22.172.123 22.172.123 22.161.274
Titluri de valoare evaluate la cost amortizat  1.308.646 0 0 1.308.646 1.297.233
Fonduri mutuale  17.589 0 0 17.589 17.589
Active financiare evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global 20 0 0 4.252 4.252 4.252
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 21 0 0 23.911 23.911 23.911
Alte active  0 0 243.079 243.079 243.079

Pasive 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 0 29.291 0 29.291 29.291
Derivative de�inute pentru managementul riscului 17 0 50.844 0 50.844 50.844

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 26 508.289 0 0 508.289 508.289
Depozite de la clien�i 27 0 0 29.698.024 29.698.024 29.695.999
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 28 0 0 931.333 931.333 931.958
Obliga�iuni emise 28 0 527.378 0 527.378 512.501
Datorii subordonate 28 0 0 849.017 849.017 849.017
Alte pasive  0 0 490.927 490.927 490.927
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 

Banca 

Mii RON Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Valoare 

contabil�
30 iunie 2018 
Active 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 334.831 52.588 0 387.419 387.419
Din care:

Titluri de datorie  334.831 0 0 334.831 334.831
Instrumente financiare derivate  0 52.588 0 52.588 52.588
Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global 20 2.366.934 557.496 38.487 2.962.917 2.962.917

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 16 7.518.202 0 0 7.518.202 7.518.202
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 1.296.577 0 0 1.296.577 1.296.577
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 0 22.904.555 22.904.555 23.086.833
Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, 
evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau 
pierdere  0 0 386.303 386.303 386.303
Titluri de valoare evaluate la cost amortizat  1.697.908 0 0 1.697.908 1.708.308
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 21 0 0 105.379 105.379 105.379
Alte active  0 0 191.652 191.652 191.652

Pasive 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 0 35.398 0 35.398 35.398

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 26 901.095 0 0 901.095 901.095
Depozite de la clien�i 27 0 0 31.089.034 31.089.034 31.123.891
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 28 0 0 163.000 163.000 164.196
Obliga�iuni emise 28 0 517.771 0 517.771 502.786
Datorii subordonate 28 0 0 880.348 880.348 850.482
Alte pasive 0 0 691.478 691.478 691.478
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 

Banca 

Mii RON Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
Valoare 

contabil�
31 decembrie 2017 
Active 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 54.594 32.181 0 86.775 86.775
Din care:

Titluri de datorie  54.594 0 0 54.594 54.594
Instrumente financiare derivate  0 32.181 0 32.181 32.181
Derivative de�inute pentru managementul riscului  0 35.237 0 35.237 35.237
Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global  2.614.465 295.899 16.019 2.926.383 2.926.383
Titluri la valoarea just� prin contul de profit �i 
pierdere  884.880 109.967 9.511 1.004.358 1.004.358

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 16 8.471.851 0 0 8.471.851 8.471.851
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 85.641 0 0 85.641 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 0 21.433.782 21.433.782 21.422.932
Titluri de valoare evaluate la cost amortizat  1.286.769 0 0 1.286.769 1.275.730
Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global 20 0 0 4.023 4.023 4.023
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 21 0 0 105.379 105.379 105.379
Alte active  0 0 225.116 225.116 225.116

Pasive 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 0 29.603 0 29.603 29.603
Derivative de�inute pentru managementul riscului  17 0 50.245 0 50.245 50.245

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 26 508.289 0 0 508.289 508.289
Depozite de la clien�i 27 0 0 29.738.773 29.738.773 29.736.748
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 28 0 0 239.975 239.975 240.600
Obliga�iuni emise 28 0 531.223 0 531.223 516.223
Datorii subordonate 28 0 0 849.017 849.017 849.017
Alte pasive  0 0 486.147 486.147 486.147
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� instrumentele financiare evaluate la valoarea contabil� �i valoarea just�: 

Grup  

Mii RON Nota Tranzac�ionabile

Evaluate obligatoriu 
la valoarea just� prin 

profit sau pierdere 

Evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 

Evaluate la 
cost 

amortizat 

Valoare 
contabil�

total�
Valoare 

just�
30 iunie 2018

Active financiare 
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 17 403.660 0 0 0 403.660 403.660
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 0 0 0 1.296.577 1.296.577 1.296.577
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 386.303 0 23.875.306 24.261.609 24.079.332
Titluri de valoare 20 0 0 2.962.916 1.729.587 4.692.503 4.682.053
Modific�rile de valoare just� aferente 
elementelor acoperite în cadrul unei 
opera�iuni de acoperire a unui portofoliu 
împotriva riscului de rat� a dobânzii  906 0 0 0 906 906
Total active financiare 404.566 386.303 2.962.916 26.901.470 30.655.255 30.462.528

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 17 35.398 0 0 0 35.398 35.398
Instrumente derivate – contabilitatea de 
acoperire împotriva riscurilor  967 0 0 0 967 967
Depozite atrase de la b�nci 26 0 0 0 901.095 901.095 901.095
Depozite atrase de la clien�i 27 0 0 0 31.140.154 31.140.154 31.105.298
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 28 0 0 0 858.149 858.149 856.952
Obliga�iuni emise 28 0 0 0 499.162 499.162 514.105
Datorii subordonate 31 0 0 0 850.482 850.482 880.348
Total datorii financiare  36.365 0 0 34.249.042 34.285.407 34.294.163
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare)

Tabelul de mai jos prezint� instrumentele financiare evaluate la valoarea contabil� �i valoarea just�: 

Mii RON Nota Tranzac�ionabile

Desemnate la 
valoarea just� prin 
profit sau pierdere 

Evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 

Evaluate 
la cost 

amortizat 

Valoare 
contabil�

total�
Valoare 

just�
31 decembrie 2017 

Active financiare 
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 17 86.298 0 0 0 86.298 86.298
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 17 35.237 0 0 0 35.237 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 0 0 0 89.168 89.168 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 0 0 22.161.274 22.161.274 22.172.123
Titluri de valoare 20 0 1.021.947 2.930.634 1.297.233 5.249.814 5.261.227
Total active financiare  121.535 1.021.947 2.930.634 23.547.675 27.621.791 27.644.053

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 17 29.291 0 0 0 29.291 29.291
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului  50.844 0 0 0 50.844 50.844
Depozite atrase de la b�nci 26 0 0 0 508.289 508.289 508.289
Depozite atrase de la clien�i 27 0 0 0 29.695.999 29.695.999 29.698.024
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 28 0 0 0 931.958 931.958 931.333
Obliga�iuni emise 28 0 0 0 512.501 512.501 527.378
Datorii subordonate 31 0 0 0 849.017 849.017 849.017
Total datorii financiare  80.135 0 0 32.497.764 32.577.899 32.594.176
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� instrumentele financiare evaluate la valoarea contabil� �i valoarea just�: 

Banca 

Mii RON Nota Tranzac�ionabile

Evaluate obligatoriu 
la valoarea just� prin 

profit sau pierdere 

Evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 

Evaluate la 
cost amortizat

Valoare 
contabil�

total�
Valoare 

just�
30 iunie 2018 

Active financiare 
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 387.419 0 0 0 387.419 387.419
Derivative de�inute pentru managementul riscului 17 0 0 0 0 0 0
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 0 0 0 1.296.577 1.296.577 1.296.577
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 386.303 0 23.086.833 23.473.136 23.290.858
Titluri de valoare 20 0 0 2.962.917 1.708.308 4.671.225 4.660.825
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite în cadrul unei opera�iuni de acoperire a 
unui portofoliu împotriva riscului de rat� a 
dobânzii  906 0 0 0 906 906
Total active financiare  388.325 386.303 2.962.917 26.091.718 29.829.263 29.636.585

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 17 35.398 0 0 0 35.398 35.398
Derivative de�inute pentru managementul riscului  0 0 0 0 0 0
Instrumente derivate – contabilitatea de 
acoperire împotriva riscurilor  967 0 0 0 967 967
Depozite atrase de la b�nci 26 0 0 0 901.095 901.095 901.095
Depozite atrase de la clien�i 27 0 0 0 31.123.891 31.123.891 31.089.034
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 28 0 0 0 164.196 164.196 163.000
Obliga�iuni emise 28 0 0 0 502.786 502.786 517.771
Datorii subordonate 31 0 0 0 850.482 850.482 880.348
Total datorii financiare  36.365 0 0 33.542.450 33.578.815 33.587.613
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6.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� instrumentele financiare evaluate la valoarea contabil� �i valoarea just�: 

Mii RON Nota Tranzac�ionabile

Desemnate la 
valoarea just� prin 
profit sau pierdere 

Evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 

Evaluate la 
cost 

amortizat 

Valoare 
contabil�

total�
Valoare 

just�
31 decembrie 2017 

Active financiare 
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 17 86.775 0 0 0 86.775 86.775
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 17 35.237 0 0 0 35.237 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18 0 0 0 85.641 85.641 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 19 0 0 0 21.422.932 21.422.932 21.433.782
Titluri de valoare 20 0 1.004.358 2.930.406 1.275.730 5.210.494 5.221.533
Total active financiare  122.012 1.004.358 2.930.406 22.784.303 26.841.079 26.862.968

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 17 29.603 0 0 0 29.603 29.603
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului  50.245 0 0 0 50.245 50.245
Depozite atrase de la b�nci 26 0 0 0 508.289 508.289 508.289
Depozite atrase de la clien�i 27 0 0 0 29.736.748 29.736.748 29.738.773
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 28 0 0 0 240.600 240.600 239.975
Obliga�iuni emise 28 0 0 0 516.223 516.223 531.223
Datorii subordonate 31 0 0 0 849.017 849.017 849.017
Total datorii financiare 79.848 0 0 31.850.877 31.930.725 31.947.125
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7.  VENITURI NETE DIN DOBÂNZI 

Grup Banca 

Mii RON
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 

Venituri din dobânzi: 

Conturi curente, credite �i avansuri acordate b�ncilor 18.278 6.342 18.252 6.330
Credite �i avansuri acordate clien�ilor (i) 703.128 591.154 704.678 592.008
Investi�ii evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global 24.715 9.817 24.715 9.817
Investi�ii evaluate la cost amortizat 18.968 7.047 18.480 7.047
Titluri de valoare desemnate la valoarea just� prin profit sau 
pierdere  0 4.727

0 4.342

Leasing financiar  21.974 10.825 0 0
Dobânzi negative 0 -4.921 0 -4.921
Altele 6 111 4 109

Total venituri din dobânzi 787.069 625.102 766.129 614.732

Cheltuieli cu dobânzi:

Depozite de la b�nci -13.083 -3.048 -7.232 -467
Depozite de la clien�i -21.370 -17.193 -22.916 -18.044
Cheltuieli din derivate de�inute pentru acoperirea riscului 0 -2.476 0 -2.476
Obliga�iuni emise -13.304 -13.270 -13.304 -13.366
Credite de la b�nci �i datorii subordonate -20.656 -24.056 -20.656 -24.056
Altele -43 -48 0 0
Dobânzi negative 0 5 0 5

Total cheltuieli cu dobânzi -68.456 -60.086 -64.108 -58.404
________ ________ ________ ________

Venituri nete din dobânzi 718.613 565.016 702.021 556.328

(i) Veniturile din dobânzi generate de credite depreciate sunt în sum� de 21.732 mii RON (30 iunie 2017: 
25.928 mii RON). 
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8. VENITURI NETE DIN SPEZE �I COMISIOANE 

Grup Banca
Mii RON 30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
Venituri din speze �i comisioane     
Opera�iuni de pl��i 305.567 265.785 302.049 265.247
Administrare credite �i emitere de garan�ii 32.812 31.661 32.812 31.661
Comisioane din colectarea primelor de asigur�ri 30.735 23.703 30.735 23.703
Comisioane administrare fonduri de investi�ii �i fonduri de 
pensii 13.777 24.536 0 0
Comisioane din cump�rarea/vânzarea de numerar 1.232 1.017 1.232 1.017
Altele 34.667 17.166 34.568 34.425

  
Total venituri din speze �i comisioane 418.790 363.868 401.396 356.053

  

Cheltuieli cu speze �i comisioane
Comisioane din transferuri -80.252 -65.833 -80.252 -65.734
Credite �i garan�ii primite de la b�nci -8.353 -10.303 -8.317 -10.804
Opera�iuni cu valori mobiliare -5.929 -621 -432 -455
Altele -8.740 -4.680 -8.054 -4.321

Total cheltuieli cu speze �i comisioane -103.274 -81.437 -97.055 -81.314

Venituri nete din speze �i comisioane 315.516 282.431 304.341 274.739

9. VENITURI NETE DIN TRANZAC�IONARE 

Mii RON Grup Banca 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
Veniturile nete din tranzac�ionare provin din:     

Instrumente financiare pe curs de schimb (i) din care: 156.660 143.153 156.903 143.361
�  Câ�tig/(Pierderea) din tranzac�ii cu instrumente derivate pe 

curs valutar 27.287 -7.299 27.287 -6.991
� Câ�tigul net din reevaluarea activelor monetare �i a 

tranzac�iilor în valut� 129.373 150.452 129.616 150.352
 Instrumente financiare pe rata dobânzii (ii) din care: -3.130 3.925 -3.644 3.925
� Venituri /(Pierderi) nete din tranzac�ionarea titlurilor de stat �i 

corporative -1.905 2.566 -2.419 2.566
� Câ�tigul/(Pierderea) din tranzac�ii swap pe rata dobânzii -1.225 1.359 -1.225 1.359

Venit net din tranzac�ionare 153.530 147.078 153.259 147.286

(i) Veniturile nete din tranzac�iile cu instrumente financiare pe curs de schimb includ câ�tiguri �i pierderi 
realizate din contracte spot �i forward, din instrumente ale pie�ei interbancare, din swap-uri pe valute �i 
din translatarea activelor �i pasivelor exprimate în moned�  str�in�. 

(ii) Veniturile nete din instrumentele financiare pe rata dobânzii provin din tranzac�iile cu titluri de stat, 
obliga�iuni corporative �i swap-uri de dobând�. 
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10.  ALTE VENITURI OPERA�IONALE 

Grup Banca 
30 iunie 

2018
30 iunie 

2017
30 iunie 

2018
30 iunie 

2017
Mii RON 
Venit din dividende 1.764 1.723 5.674 6.661
Venituri din vânzarea activelor preluate în contul crean�ei 689 9.519 689 9.519
Câ�tiguri din servicii de leasing 309 13.004 244 195
Revers�ri din provizioane litigii 1.764 0 1.764 0
Câ�tiguri din derecunoa�terea activelor �i datoriilor 
financiare care nu sunt evaluate la valoarea just� prin 
profit sau pierdere – net  0 145 0 145
Reluarea altor provizioane 0 3.185 0 3.185
Alte venituri 9.729 8.809 9.951 9.771

Total  14.255 36.385 18.322 29.476

11. CHELTUIELI OPERA�IONALE 

 Grup  Banca 
 Mii RON 30 iunie 

2018
30 iunie 

2017
30 iunie 

2018
30 iunie 

2017

Cheltuieli cu închirierea spa�iului de birouri  78.800 78.202 77.972 77.688
Repara�ii �i mentenan�a IT 47.399 38.496 46.486 37.925
Depreciere �i amortizare (Nota 22, Nota 23) 57.517 44.574 56.832 44.206
Contribu�ia la Fondul de Garantare a Depozitelor în 
Sistemul Bancar* 11.588 5.147 11.588 5.147
Contribu�ia la Fondul de Rezolu�ie** 15.959 38.433 15.959 38.433
Cheltuieli cu securitatea 46.504 37.984 46.504 37.984
Publicitate  29.791 32.749 29.344 32.501
Cheltuieli cu activele preluate în contul crean�ei 1.571 7.138 1.571 7.138
Constituire provizioane litigii 0 3.828 0 3.828
Cheltuieli cu servicii profesionale (consultan��, audit, 
asisten�� juridic�) 29.376 18.256 28.812 18.045
Po�t� �i telecomunica�ii  17.885 14.711 17.631 14.567
Birotica 14.045 16.887 13.987 16.855
Alte costuri opera�ionale 11.710 2.818 11.429 2.712
Constituirea altor provizioane 0 4.993 0 4.993
Cheltuieli cu instruirea angaja�ilor 3.314 2.584 3.050 2.514
Cheltuieli cu deplasarea 3.123 2.406 2.973 2.340
Cheltuieli cu mijloacele de transport 2.695 2.574 2.418 2.413
Alte taxe 2.435 15.084 2.638 2.236

Total  373.712 366.864 369.194 351.525

* Banca pl�te�te anual c�tre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare contribu�ia aferent� depozitelor acoperite. Depozitul este orice 
sold creditor, inclusiv dobânda datorat�, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situa�ii tranzitorii derivând din opera�iuni bancare 
curente, conform prevederilor contractuale. Exemple de depozite garantate sunt: depozite la termen, conturi curente, conturi de economii, 
carduri de debit / credit. 

**Banca trebuie s� plateasc� contribu�ia anual� la fondul de rezolu�ie pentru pasivul neacoperit, respectiv pentru valoarea pasivelor sale 
(cu excep�ia fondurilor proprii) minus depozitele acoperite. 

Grupul recunoa�te datoriile sale legate de contribu�ia la fondul de garantare a depozitelor bancare �i contribu�ia la fondul 
de rezolu�ie în conformitate cu interpretarea IFRIC 21, "Taxe". Datoria cu privire la plata acestor taxe este recunoscut� în 
momentul în care acestea devin implicite. În acest caz, obliga�ia apare anual la 1 ianuarie, când Banca efectueaz� activit��i 
legate de atragerea depozitelor. 
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12. CHELTUIELI SALARIALE 

Grup Banca 

Mii RON
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
    

Cheltuieli cu salariile (i) 255.424 210.150 244.521 204.986
Contribu�ii aferente salariilor(ii) 8.730 50.262 8.316 49.082
Alte cheltuieli de natur� salarial� 13.427 9.765 13.054 9.618
Beneficii pe termen lung acordate angaja�ilor (iii) 1.468 1.395 1.454 1.395

Total 279.049 271.572 267.345 265.081

Num�rul de angaja�i ai Grupului la 30 iunie 2018 a fost de 5.233 (31 decembrie 2017: 5.314). Num�rul de 
angaja�i ai B�ncii la 30 iunie 2018 a fost de 5.099 (31 decembrie 2017: 5.190).  

(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2018 suma de 1.967 mii RON 
reprezentând contribu�ii pentru angaja�i la Pilonul 3 de pensii (30 iunie 2017: 1.961 mii RON). 

(ii) Începând cu anul 2018, contribu�iile sociale sunt pl�tite de c�tre angaja�i �i nu de c�tre angajator.  
(iii) Beneficiile pe termen lung acordate angaja�ilor includ provizionul pentru beneficii acordat o singur� dat�

la pensionare �i bonusul de performan�� cu plat� amânat�.  

Tranzac�ii cu plat� pe baz� de ac�iuni 

Directoratul, cu avizul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank Interna�ional, a aprobat înfiin�area unui 
program de stimulare a personalului prin plata pe baz� de ac�iuni (SIP), care putea permite alocarea de ac�iuni 
angaja�ilor eligibili din �ar� sau deta�a�i în str�in�tate pentru o anumit� perioad�. Angaja�ii eligibili au fost 
membrii Directoratului �i personalul executiv selectat al Raiffeisen Bank Interna�ional, precum �i personalul 
executiv al b�ncilor subsidiare �i companiilor afiliate. 

Num�rul ac�iunilor ordinare ale Raiffeisen Bank Interna�ional ce vor fi transferate în final depinde de 
îndeplinirea a dou� criterii de performan��: atingerea rentabilit��ii a�teptate a capitalului (ROE) �i randamentul 
ac�iunilor Raiffeisen Bank Interna�ional AG comparativ cu randamentul total al investi�iei în ac�iunile 
companiilor incluse în indicele DJ EURO STOXX Banks dup� o perioad� de de�inere de 3 ani. Participarea la 
programul de stimulare a personalului prin plata pe baz� de ac�iuni este voluntar�.  

Cheltuielile aferente programului de fidelizare prin ac�iuni sunt recunoscute în cheltuielile cu salariile conform 
IFRS 2 pentru tranzac�iile de plat� pe baz� de ac�iuni decontate în numerar �i datoria aferent� înregistrat� la 
valoarea just�. Programul de stimulare a personalului prin plata pe baz� de ac�iuni a fost în vigoare pân� la 31 
decembrie 2013 �i începând cu 2014 Grupul a anulat aceast� form� de remunerare. Num�rul de ac�iuni 
contingente alocate este: SIP 2011: 9.581, SIP 2012: 12.143, SIP 2013: 18.075. 

Num�rul de ac�iuni prezentat mai sus ia în considerare îndeplinirea în totalitate a obiectivelor de performan��. 
Valoarea final� a ac�iunilor Raiffeisen Bank Interna�ional pl�tit� salaria�ilor depinde de valoarea ac�iunilor la 
data pl��ii. Pentru fiecare SIP anual exist� o perioad� de intrare în drepturi de 5 ani. 
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13. CHELTUIELI NETE CU AJUST�RILE PENTRU DEPRECIEREA VALORII ACTIVELOR FINANCIARE 

Grup 30 iunie 2018 

Mii RON Ajust�ri pentru 
pierderi 

a�teptate 
(Stadiul 1) 

Ajust�ri pentru 
pierderi 

a�teptate 
(Stadiul 2) 

Ajust�ri pentru 
pierderi  

a�teptate  
(Stadiul 3 �i POCI*) 

Total 

Ajust�ri pentru pierderi a�teptate aferente 
crean�elor din opera�iuni cu clientela (net) 1.729 21.197 46.078 69.004 
Provizioane pentru angajamente de 
creditare, garan�ii financiare �i alte 
angajamente date (net) (nota 29) 4.212 -1.004 20.031 23.239 
Pierderi din crean�e neacoperite de provizion 0 0 7.346 7.346 
Recuper�ri din creditele �i avansurile 
acordate clien�ilor -7 -176 -28.695 -28.878 

    
Total 5.934 20.017 44.760 70.711 

Banca 30 iunie 2018 

Mii RON Ajust�ri pentru 
pierderi 

a�teptate 
(Stadiul 1) 

Ajust�ri pentru 
pierderi 

a�teptate 
(Stadiul 2) 

Ajust�ri pentru 
pierderi  

a�teptate  
(Stadiul 3 �i POCI*) 

Total 

Ajust�ri pentru pierderi a�teptate aferente 
crean�elor din opera�iuni cu clientela (net) 1.288 21.197 46.078 68.563 
Provizioane pentru angajamente de 
creditare, garan�ii financiare �i alte 
angajamente date (net) (nota 29) 4.212 -1.004 20.031 23.239 
Pierderi din crean�e neacoperite de provizion 0 0 7.346 7.346 
Recuper�ri din creditele �i avansurile 
acordate clien�ilor -7 -176 -28.622 -28.805 

    
Total 5.493 20.017 44.833 70.343 

Grup 30 iunie 2017
Mii RON 

Cheltuieli cu ajust�rile pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor 274.442
Venituri din ajust�ri pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor  -173.515
Cheltuieli cu ajust�rile pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 29) 9.373
Venituri din ajust�rile pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 29) -7.464
Pierderi din crean�e neacoperite de provizion 81.331
Recuper�ri din creditele �i avansurile acordate clien�ilor  -76.128

Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare 108.039

Banca 30 iunie 2017 
Mii RON 

Cheltuieli cu ajust�rile pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor  272.354
Venituri din ajust�ri pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor  -170.998
Cheltuieli cu ajust�rile pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 29) 9.373
Venituri din ajust�ri pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 29) -7.464
Pierderi din crean�e neacoperite de provizion 81.331
Recuper�ri din creditele �i avansurile acordate clien�ilor  -76.033

Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare 108.563

*) active financiare achizi�ionate sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit
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14. IMPOZITUL PE PROFIT 

Grup
30 iunie  

2018
30 iunie 

 2017
Mii RON 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2017: 16%) calculat în 
conformitate cu legisla�ia româneasc�  85.786 44.994
Venitul cu impozitul pe profit amânat (Nota 24) -5.370 -2.314

Total 80.416 42.680

Banca
30 iunie  

2018
30 iunie 

 2017
Mii RON

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2017: 16%) calculat în 
conformitate cu legisla�ia româneasc�  83.862 43.714
Venitul cu impozitul pe profit amânat (Nota 24) -5.647 -2.116

Total 78.215 41.598

15. RECONCILIEREA PROFITULUI ÎNAINTE DE IMPOZITARE CU IMPOZITUL PE PROFIT DIN CONTUL 
DE PROFIT �I PIERDERE 

Grup Banca 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2018 
30 iunie 

2017 
Mii RON    

Profit brut înainte de impozitare 509.045 287.041 501.208 284.506

Impozit în conformitate cu cota statutara de 16% (2017: 
16%) 81.447 45.927 80.193 45.521

Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 22.776 23.887 22.723 23.802
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile -13.041 -16.300 -13.666 -17.090

Impozitul pe profit înainte de credit fiscal 91.182 53.514 89.250 52.233
Credit fiscal -5.397 -5.730 -5.388 -5.729
Ajust�ri ale impozitului pe venit recunoscute în perioada curent�
aferente perioadelor anterioare 0 -2.790 0 -2.790

Impozit pe profit  85.786 44.994 83.862 43.714
Efectul origin�rii �i relu�rii diferen�elor temporare -5.370 -2.314 -5.647 -2.116

Impozitul pe profit înregistrat în contul de profit �i pierdere 80.416 42.680 78.215 41.598

Principalele venituri neimpozabile provin din reversarea de provizioane nedeductibile �i din dividendele primite, 
iar principalele cheltuieli nedeductibile din provizioane, sponsoriz�ri, facturi nesosite �i alte cheltuieli 
nedeductibile conform Codului Fiscal. 

Creditul fiscal reprezint� cheltuielile cu sponsorizarea din an conform reglement�rilor fiscale aplicabile. 
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16. NUMERAR �I DISPONIBILIT��I LA BANCA CENTRAL�

Grup Banca 
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON     

    
Numerar în casierie  2.824.503 4.516.070 2.821.387 4.515.944
Rezerva minim� obligatorie 4.696.815 3.955.907 4.696.815 3.955.907

Total  7.521.318 8.471.977 7.518.202 8.471.851

Banca men�ine în conturile curente ale B�ncii Na�ionale a României rezerva minim� obligatorie constituit�
conform Regulamentului nr. 6/2002 emis de Banca Na�ional� a României, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. La 30 iunie 2018, rata rezervei minime obligatorii pentru fondurile atrase în RON �i valut� cu 
scaden�� rezidual� mai mic� de 2 ani la finele perioadei de observare a fost de 8% (31 decembrie 2017: 8%). 
Pentru pasivele cu scaden�� rezidual� mai mare de 2 ani la finele perioadei de observare, f�r� clauz� de 
rambursare, transformare sau retragere anticipat�, rata rezervei minime obligatorii a fost stabilit� la 0% (31 
decembrie 2017: 0%) 

Rezerva obligatorie poate fi folosit� de c�tre Grup pentru activit��i zilnice cu condi�ia ca soldul mediu lunar s�
fie men�inut în limitele prev�zute de lege. 

17. ACTIVE �I DATORII FINANCIARE DE�INUTE PENTRU TRANZAC�IONARE 

Grup Banca 
30 iunie 

 2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie 

 2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON 
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare   
Obliga�iuni (i) 351.043 54.594 334.831 54.594
Instrumente financiare derivate 52.617 31.704 52.588 32.181
Derivate de�inute pentru managementul riscului 0 35.237 0 35.237

Total 403.660 121.535 387.419 122.012

Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
Instrumente financiare derivate 35.398 29.291 35.398 29.603
Derivate de�inute pentru managementul riscului 0 50.844 0 50.245

Total 35.398 80.135 35.398 79.848

(i) Obliga�iunile în sold la 30 iunie 2018 �i 31 decembrie 2017 includ certificate de trezorerie cu discount �i 
obliga�iuni. 
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18. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE B�NCILOR 

Grup Banca
30 iunie

2018
31 decembrie

2017
30 iunie

2018
31 decembrie

2017
Mii RON 

Rambursabile la cerere 34.428 44.243 34.428 40.716
Depozite la vedere 1.068.394 2.698 1.068.394 2.698
Depozite la termen 95.518 42.227 95.518 42.227
Operatiuni reverse repo 98.237 0 98.237 0

Total credite �i avansuri acordate 
bancilor 1.296.577 89.168 1.296.577 85.641

Grup: Creditele �i avansurile acordate b�ncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sum� de 518 mii 
RON (31 decembrie 2017: 41.074 mii RON). 

Banc�: Creditele �i avansurile acordate b�ncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sum� de 518 mii 
RON (31 decembrie 2017: 41.074 mii RON). 

19. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR 

Activitatea de creditare comercial� a Grupului se concentreaz� pe acordarea de împrumuturi persoanelor fizice 
�i juridice. Riscurile de concentrare pe sectoare economice asociate portofoliului de credite la data de 
raportare se prezint� în felul urm�tor: 

Grup Banca
30 iunie

2018 
31 decembrie

2017 
30 iunie

2018 
31 decembrie

2017 
Mii RON 

Clien�i retail 14.503.810 14.038.931 14.154.953 13.704.864
Clien�i non-retail. din care: 
Agricultur� �i industria alimentar� 537.318 479.137 514.863 460.680
Electricitate, petrol �i gaze naturale 381.242 348.984 381.091 348.808
Produc�ie 1.742.924 1.657.611 1.649.816 1.562.832
Construc�ii 1.990.581 1.678.306 1.936.380 1.623.128
Comer� cu am�nuntul �i en-gross  2.624.781 2.339.867 2.484.768 2.230.380
Servicii 2.622.132 2.264.919 2.463.632 2.110.243
Sector public 477.075 424.856 476.309 423.978

Total credite �i avansuri acordate 
clien�ilor înainte de ajust�ri pentru 
depreciere 24.879.863 23.232.611 24.061.812 22.464.913

Minus ajustarea pentru deprecierea 
creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor -1.004.557 -1.071.337 -974.979 -1.041.981

Credite �i avansuri acordate clien�ilor, 
nete de ajust�ri pentru depreciere 23.875.306 22.161.274 23.086.833 21.422.932
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19. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR (continuare) 

Tabelul urm�tor prezint� evolu�ia pierderilor din deprecierea creditelor �i a provizioanelor aferente 
angajamentelor �i garantiilor financiare date. Nu este posibil� o compara�ie exact� cu anul precedent întrucât 
pentru exerci�iul financiar curent informa�iile sunt furnizate conform dispozi�iilor IFRS 9, iar pentru anul 2017 
sunt prezentate în conformitate cu IAS 39. 

Ajust�rile pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor pot fi analizate dup� cum urmeaz�: 

Grup:  

Clien�i retail, din care: 30 iunie 2018 

Mii RON  
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 
(Stadiul 1) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 2) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 3 �i POCI) 
Total 

Sold la 1 ianuarie 2018  47.539 244.004 417.336 708.879 
Major�ri datorate noilor origin�ri 19.187 2.777 5.056 27.020 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -5.749 -10.701 -51.221 -67.671 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -10.573 29.056 56.263 74.746 
Alte ajust�ri 0 0 -12.735 -12.735 
Efectul varia�iei de curs de schimb 149 45 1.000 1.194 
Sold la sfâr�itul perioadei 50.553 265.181 415.699 731.433 

Clien�i corporativi, din care: 30 iunie 2018 

Mii RON  
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 
(Stadiul 1) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 2) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 3 �i POCI) 
Total 

Sold la 1 ianuarie 2018 20.967 10.321 260.320 291.608 
Major�ri datorate noilor origin�ri 11.718 2.347 28.616 42.681 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -6.093 -720 -55.673 -62.486 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -6.753 -2.929 16.649 6.967 
Alte ajust�ri 0 0 -5.699 -5.699 
Efectul varia�iei de curs de schimb 4 9 40 53 
Sold la sfâr�itul perioadei 19.843 9.028 244.253 273.124 
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19. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR (continuare)
Banca: 

Clien�i retail, din care: 30 iunie 2018 

Mii RON  
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 
(Stadiul 1) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 2) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 3 �i POCI) 
Total 

Sold la 1 ianuarie 2018 46.347 244.001 417.334 707.682 
Major�ri datorate noilor origin�ri 19.117 2.777 5.056 26.950 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -5.745 -10.701 -51.221 -67.667 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -10.546 29.056 56.265 74.775 
Alte ajust�ri 0 0 -12.735 -12.735 
Efectul varia�iei de curs de schimb 155 46 1.000 1.201 
Sold la sfâr�itul perioadei 49.328 265.179 415.699 730.206 

Clien�i corporativi, din care: 30 iunie 2018 

Mii RON  
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 
(Stadiul 1) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 2) 

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

(Stadiul 3 �i POCI) 
Total 

Sold la 1 ianuarie 2018 17.356 9.648 236.782 263.786 
Major�ri datorate noilor origin�ri 10.589 2.343 28.599 41.531 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -5.933 -324 -54.767 -61.024 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -6.122 -3.379 15.637 6.136 
Alte ajust�ri 0 0 -5.699 -5.699 
Efectul varia�iei de curs de schimb 6 1 36 43 
Sold la sfâr�itul perioadei 15.896 8.289 220.588 244.773 
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19. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR (continuare) 

        Grup        Banca

Mii RON 
31 decembrie

2017  
31 decembrie

2017 

Clien�i retail, din care: 
Ajust�ri pentru depreciere evaluate individual 

Sold la începutul perioadei  556.320 556.320
Efectul în contul de profit �i pierdere privind provizioanele de depreciere
 Cheltuiala anului  464.377 459.346
 Venituri din reluarea provizioanelor -126.172 -122.581
Utiliz�ri de ajust�ri pentru depreciere -274.783 -280.146
Efectul varia�iei de curs de schimb -3.507 -3.465
Sold la sfâr�itul anului 616.235 609.474

Ajust�ri pentru depreciere evaluate colectiv

Sold la începutul anului 247.324 247.324
Efectul în contul de profit �i pierdere privind provizioanele de depreciere 
 Cheltuiala anului  103.125 103.448
 Venituri din reluarea provizioanelor  -179.166 -179.705
Efectul varia�iei de curs de schimb -1.337 -1.337
Alte ajust�ri 485 0
Sold la sfâr�itul anului 170.431 169.730
Total 786.666 779.204

Clien�i corporativi, din care:

Ajust�ri pentru depreciere evaluate individual 

Sold la începutul perioadei 390.888 390.888
Efectul în contul de profit �i pierdere privind provizioanele de depreciere
 Cheltuiala anului  96.689 93.597
 Venituri din reluarea provizioanelor -34.365 -31.620
Utiliz�ri de ajust�ri pentru depreciere -210.690 -228.468
Efectul varia�iei de curs de schimb 3.527 3.262

Sold la sfâr�itul anului 246.049 227.659

Ajust�ri pentru depreciere evaluate colectiv

Sold la începutul anului 40.529 40.529
Efectul în contul de profit �i pierdere privind provizioanele de depreciere 
 Cheltuiala anului 24.314 23.217
 Venituri din reluarea provizioanelor -29.658 -28.579
Efectul varia�iei de curs de schimb -41 -49
Alte ajust�ri 3.478 0
Sold la sfâr�itul anului 38.622 35.118
Total 284.671 262.777
Total ajust�ri pentru depreciere 1.071.337 1.041.981
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19. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR (continuare) 

Urm�torul tabel prezint� expunerea neperformant� definit� conform regulamentului EBA/ITS/2013/03/rev1 din 
24 iulie 2014 actualizat cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:

Grup  Banca 

Mii RON 30 iunie
 2018

31 decembrie
 2017

30 iunie
 2018

31 decembrie
 2017

Expunere brut� 1.460.749 1.714.857 1.406.230 1.678.681
 din care retail: 982.257 1.225.751 979.437 1.225.721
 din care non-retail:  478.492 489.106 426.793 452.960

Ajustarea pentru 
deprecierea creditelor 710.150 861.106 671.052 836.462
 din care retail: 451.835 607.640 450.480 607.639
 din care non-retail: 258.315 253.466 220.572 228.823

Expunere net�  750.599 853.751 735.178 842.219
din care retail: 530.422 618.111 528.957 618.082
 din care non-retail: 220.177 235.640 206.221 224.137

Crean�e din leasing financiar 

Grupul ac�ioneaz� ca locator în contracte de leasing financiar pentru autovehicule, bunuri imobile �i echipament; 
dar �i în calitate de creditor în contractele de împrumut. Contractele de leasing �i contractele de împrumut sunt 
exprimate în EUR sau RON �i se desfa�oar� pe perioade cuprinse între un an �i opt ani în cazul contractelor 
având ca obiect autovehicule �i echipamente, �i între un an �i zece ani în cazul contractelor având ca obiect 
bunuri imobile. Transferarea dreptului de proprietate asupra activului are loc la terminarea contractului de 
leasing. Dobânda aplicabil� este variabil� sau fix� �i se percepe pe toat� perioada contractului. Crean�ele 
rezultate sunt garantate cu activul care face obiectul contractului, precum �i prin alte garan�ii. Creditele �i 
avansurile acordate clien�ilor Grupului includ urm�toarele crean�e din leasing financiar: 

Mii RON 30 iunie
2018

31 decembrie
2017

Investi�ia brut� in leasing financiar* 1.002.224 959.870

Venituri amânate -61.500 -57.666

Investi�ia net� in leasing financiar 940.724 902.204

Investi�ia brut� in leasing financiar, cu scaden�e reziduale 

Sub un an 82.980 89.606

Între un an �i cinci ani 870.502 805.846

Peste cinci ani 48.742 64.418

1.002.224 959.870

Investi�ia net� in leasing financiar impar�it� pe scaden�e 
reziduale 

Sub un an 81.609 87.992

Între un an �i cinci ani 815.542 756.648

Peste cinci ani 43.573 57.564

940.724 902.204
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20.  TITLURI DE VALOARE 
Grup Banca

Mii RON
30 iunie

 2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie

 2018 
31 decembrie 

2017 
Titluri de valoare la valoare just� prin contul 
de profit �i pierdere(*): 
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 0 610.812 0 610.812 
Obliga�iuni emise de Guvernul României (ii) 0 235.032 0 235.032 
Obliga�iuni emise de sectorul public  0 149.003 0 149.003 
Obliga�iuni emise de b�nci multilaterale de 
dezvoltare 0 9.511 0 9.511 
Unit��i de fond 0 17.589 0 0 

Total investi�ii la valoare just� prin 
contul de profit �i pierdere(*) 0 1.021.947 0 1.004.358 

Active financiare evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global(**):
Obliga�iuni emise de sectorul public  458.429 289.003 458.430 289.003
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 332.324 629.583 332.324 629.583
Obliga�iuni emise de Guvernul României (ii) 2.060.938 1.893.110 2.060.938 1.893.111
Titlurile de capital necotate (iii) 12.945 4.252 12.945 4.023
Titluri de capital cotate 32.625 29.522 32.625 29.522
Obliga�iuni emise de b�nci multilaterale de 
dezvoltare 65.655 85.164 65.655 85.164

Total active financiare evaluate la 
valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global (**) 2.962.916 2.930.634 2.962.917 2.930.406

Titluri de valoare evaluate la cost 
amortizat(***): 
Obliga�iuni emise de sectorul privat 5.398 5.155 0 0
Obliga�iuni emise de Guvernul României (ii) 1.724.189 1.292.078 1.708.308 1.275.730

Total titluri de valoare evaluate la cost 
amortizat (***) 1.729.587 1.297.233 1.708.308 1.275.730

Total titluri de valoare 4.692.503 5.249.814 4.671.225 5.210.494

*) Titluri de valoare la valoare just� prin contul de profit �i pierdere au fost reclasificate la 1 ianurie 2018 in categoria 
active financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global
**) Titlurile de valoare disponibile pentru vânzare au fost redenumite ca active financiare evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global.
***) Titlurile de valoare de�inute pân� la maturitate au fost au fost redenumite ca active financiare la costul amortizat.
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20.  TITLURI DE VALOARE (continuare) 

(i) Certificatele de trezorerie emise de Guvernul României includ titluri emise cu discount denominate în 
RON. Certificatele de trezorerie cu discount sunt remunerate la o rat� fix� de dobând�. 

(ii) Obliga�iunile emise de Guvernul României includ titluri de valori emise de Ministerul de Finan�e în RON, 
EUR �i USD purt�toare de rate fixe de dobând� între 1,25% p.a �i 6,75 % p.a. La 30 iunie 2018, 
obliga�iunile emise de Guvernul României în suma de 100.289 mii RON (31 decembrie 2017: 59.880 mii 
RON) sunt gajate în vederea respect�rii reglement�rilor pruden�iale ale B�ncii Na�ionale a României 
pentru decontarea opera�iunilor inter-bancare. 

(iii) Titlurile de capital necotate la burs� reprezint� instrumente de capitaluri proprii evaluate la valoarea just�.  

La 30 iunie 2018 valoarea contabil� a instrumentelor de capitaluri proprii necotate la burs� de�inute de Grup 
este în sum� de 12.945 mii RON (31 decembrie 2017: 4.252 mii RON). În ceea ce prive�te aceste instrumente 
nu au fost recunoscute pierderi din depreciere (31 decembrie 2017: 0 mii RON). 

21. INVESTI�II ÎN ENTIT��I ASOCIATE �I ASOCIERI ÎN PARTICIPA�IE  

iv) Entita�i associate �i asocieri în participa�ie 

Grup Banca
Mii RON 30 iunie 

2018
31 decembrie 

2017
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Sold la 1 ianuarie 38.990 85.893 166.524 123.799
  

Intr�ri 0 0 0 42.725
Ie�iri 0 0 0 0
Reclasific�ri 0 -47.969 0 0
Alte elemente ale rezultatului global -332 -419 0 0
Partea Grupului din câ�tigul/ (pierderea) entit��ilor 
asociate 3.392 1.485 0 0
Total 42.050 38.990 166.524 166.524

Provizion pentru depreciere -15.068 -15.079 -61.145 -61.145

Sold la sfâr�itul perioadei 26.982 23.911 105.379 105.379

v)  Combinari de întreprinderi  

In martie 2017 Banca a ob�inut controlul asupra Raiffeisen Leasing IFN S.A �i asupra ICS Raiffeisen Leasing 
S.R.L. prin achizi�ia participa�iei adi�ionale în procent de 49,99% în Raiffeisen Leasing IFN S.A. Contractul a 
fost semnat în data de 8 august 2016 �i toate aprobarile/condi�iile contractuale au fost ob�inute/îndeplinite în 
martie 2017. Suma pl�tita în cadrul contractului a fost de 9.378 mii EURO (42.724 mii RON) �i valoarea de 
pia�� a grupului Raiffeisen Leasing a fost în sum� de 47.969 mii RON, generand astfel un fond comercial 
negativ in suma de 5.245 mii RON.  

Pentru aceasta combinare de întreprindere a fost contractat un evaluator extern �i raportul emis a stat la baza 
stabilirii obiective a pre�ului. 
Tranzac�ia de achizitie face parte din strategia grupului Raiffeisen Bank International de a simplifica structura 
organizatoric�.
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21. INVESTI�II ÎN ENTIT��I ASOCIATE �I ASOCIERI ÎN PARTICIPA�IE (continuare) 

Valoarea de piat� la achizi�ie

Mii RON 
Raiffeisen 

Leasing IFN SA 
ICS Raiffeisen 
Leasing S.R.L 

Raiffeisen 
Leasing Group 

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 5 0 5
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 18.594 3.448 22.042
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 828.301 17.896 846.197
Titluri de valoare 1 222 223
Crean�e privind impozitul pe profit curent 1.997 288 2.285
Alte active 22.629 862 23.491
Imobiliz�ri corporale 876 26 902
Imobiliz�ri necorporale 1.900 46 1.946
Total active 874.303 22.788 897.091

Derivative de�inute pentru managementul riscului 40 0 40
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 768.607 15.329 783.936
Depozite de la clien�i 9.172 1.422 10.594
Datorie privind impozitul pe profit curent 530 0 530
Alte datorii 4.503 0 4.503
Provizioane 1.456 95 1.551
Total datorii 784.308 16.846 801.154

Valoare just� a activelor nete contabile 95.937
Valoare just� a activelor nete contabile 
achizi�ionate 

47.969

Pre� 42.724
Fond comercial negativ -5.245 

Raiffeisen Leasing IFN SA �i a ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. au generat în perioada de raportare 2017 un profit în 
sum� de 12.878 mii RON �i venituri opera�ionale în sum� de 36.826 mii RON. Dac� achizitia Raiffeisen Leasing 
IFN SA �i ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. ar fi avut loc la începutul anului 2017, atunci aceste companii ar fi generat 
un profit în sum� 14.352 mii RON �i venituri opera�ionale în sum� de 49.083 mii RON. 
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21. INVESTI�II ÎN ENTIT��I ASOCIATE �I ASOCIERI ÎN PARTICIPA�IE (continuare) 

Interesul Grupului în entit��ile asociate �i asocieri în participa�ie nelistate este urm�torul: 

Investi�ii în entit��i associate 

Mii RON Active Datorii Venituri
Venituri din 

dobânzi
Cheltuieli cu 

dobânzile
Impozit pe 

profit Profit Active nete
Participa�ie 

de�inut�%
% din Active 

nete
30 iunie 2018

Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 

744.442 684.322 19.159 979 -431 -1827 10.178 60.120 33,33% 20.038

31 decembrie 2017
Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 

734.525 683.711 22.060 761 -318 -205 4.092 50.814 33,33% 16.936

Asocieri în participa�ie 

30 iunie 2018

Raiffeisen Banca pentru Locuin�e S.A. 566.971 501.410 11.966 10.000 -4.424 -339 -33 65.561 33,33% 21.848

31 decembrie 2017
Raiffeisen Banca pentru Locuin�e S.A. 625.246 559.048 28.247 23.014 -10.956 -411 -5.140 66.198 33,33% 22.060
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22. IMOBILIZ�RI CORPORALE 

Grup 

Mii RON 
Terenuri �i 
construc�ii

Mobilier �i 
calculatoare

Ma�ini Mijloace fixe 
în curs Total 

Cost
Sold la 1 ianuarie 2017 202.386 470.757 33.396 29.773 736.312
Intr�ri 0 9.339 1.943 44.288 55.570
Transferuri 6.133 42.464 5.398 -53.995 0
Ie�iri -5.154 -39.610 -5.926 -1.180 -51.870
Modific�ri în perimetrul de 
consolidare 39 158 754 0 951

Sold la 31 decembrie 2017 203.404 483.108 35.565 18.886 740.963

Sold la 1 ianuarie 2018 203.404 483.108 35.565 18.886 740.963
Intr�ri 0 2.741 1.466 25.286 29.493
Transferuri 2.101 15.367 12 -17.480 0
Ie�iri -2.279 -2.717 -1.434 -5.616 -12.046
Modific�ri în perimetrul de 
consolidare 0 0 0 0 0

Sold la 30 iunie 2018 203.226 498.499 35.609 21.076 758.410

Amortizare �i pierderi din depreciere
Sold la 1 ianuarie 2017 155.354 328.709 16.157 0 500.220
Cheltuiala anului 8.773 46.372 5.296 0 60.441
Ie�iri -4.916 -31.123 -4.741 0 -40.780

Sold la 31 decembrie 2017 159.211 343.958 16.712 0 519.881

Sold la 1 ianuarie 2018 159.211 343.958 16.712 0 519.881
Cheltuiala anului 4.015 22.878 2.775 0 29.668
Ie�iri -2.279 -2.218 -1.381 0 -5.878
Modific�ri în perimetrul de 
consolidare 0 0 0 0 0

Sold la 30 iunie 2018 160.947 364.618 18.106 0 543.671

Valoare contabil� net�

La 1 ianuarie 2017 47.032 142.048 17.239 29.773 236.092

La 31 decembrie 2017 44.193 139.150 18.853 18.886 221.082

La 1 ianuarie 2018 44.193 139.150 18.853 18.886 221.082

La 30 iunie 2018 42.279 133.881 17.503 21.076 214.739
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22. IMOBILIZ�RI CORPORALE (continuare) 

Banca 

Mii RON
Terenuri �i 
construc�ii

Mobilier �i 
calculatoare

Ma�ini Mijloace fixe 
în curs Total 

Cost

Sold la 1 ianuarie 2017 202.386 470.745 32.660 29.773 735.564
Intr�ri 0 8.328 1.205 44.288 53.821
Transferuri 6.133 42.464 5.398 -53.995 0
Ie�iri -5.137 -38.368 -5.359 -1.180 -50.044

Sold la 31 decembrie 2017 203.382 483.169 33.904 18.886 739.341

Sold la 1 ianuarie 2018 203.382 483.169 33.904 18.886 739.341
Intr�ri 0 2.666 161 25.286 28.113
Transferuri 2.101 15.367 12 -17.480 0
Ie�iri -2.279 -2.386 -695 -5.616 -10.976

Sold la 30 iunie 2018 203.204 498.816 33.382 21.076 756.478

Amortizare �i pierderi din depreciere

Sold la 1 ianuarie 2017 155.354 328.705 15.826 0 499.885
Cheltuiala anului 8.756 46.550 4.794 0 60.100
Ie�iri -4.984 -29.258 -5.887 0 -40.129

Sold la 31 decembrie 2017 159.126 345.997 14.733 0 519.856

Sold la 1 ianuarie 2018 159.126 345.997 14.733 0 519.856
Cheltuiala anului 4.015 22.822 2.537 0 29.374
Ie�iri -2.279 -1.966 -661 0 -4.906

Sold la 30 iunie 2018 160.862 366.853 16.609 0 544.324

Valoare contabil� net�

La 1 ianuarie 2017 47.032 142.040 16.834 29.773 235.679

La 31 decembrie 2017 44.256 137.172 19.171 18.886 219.485

La 1 ianuarie 2018 44.256 137.172 19.171 18.886 219.485

La 30 iunie 2018 42.342 131.963 16.773 21.076 212.154

Grup: Achizi�iile de terenuri �i construc�ii, mobilier �i calculatoare în cursul anului 2018 au însumat 29.493 
mii RON (2017: 55.570 mii RON).  

Banc�: Achizi�iile de terenuri �i construc�ii, mobilier �i calculatoare în cursul anului 2018 au însumat 28.113 
mii RON (2017: 53.821 mii RON). 
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23.  IMOBILIZ�RI NECORPORALE 

Grup 

Aplica�ii 
informatice 

achizi�ionate 

Active 
necorporale 

in curs 
Total 

Mii RON 

Cost

Sold la 1 ianuarie 2017 388.388 44.577 432.965
Intr�ri 518 81.270 81.788
Transferuri 45.536 -45.536 0
Modific�ri în perimetrul de consolidare 1.956 84 2.040
Ie�iri -17.950 -705 -18.655

Sold la 31 decembrie 2017 418.448 79.690 498.138

Sold la 1 ianuarie 2018 418.448 79.690 498.138
Intr�ri 245 28.026 28.271
Transferuri 31.559 -31.559 0
Ie�iri 0 -207 -207
Modific�ri în perimetrul de consolidare 0 0 0

Sold la 30 iunie 2018 450.252 75.950 526.202

Amortizare �i pierderi din depreciere

Sold la 1 ianuarie 2017 313.551 0 313.551
Cheltuiala anului 40.162 0 40.162
Ie�iri -17.693 0 -17.693

  
Sold la 31 decembrie 2017 336.020 0 336.020

Sold la 1 ianuarie 2018 336.020 0 336.020
Cheltuiala anului 27.849 0 27.849
Ie�iri 0 0 0
Modific�ri în perimetrul de consolidare 0 0 0

Sold la 30 iunie 2018 363.869 0 363.869

Valoare contabil� net�

La 1 ianuarie 2017 74.837 44.577 119.414

La 31 decembrie 2017 82.428 79.690 162.118
  

La 1 ianuarie 2018 82.428 79.690 162.118

La 30 iunie 2018 86.383 75.950 162.333
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23. IMOBILIZ�RI NECORPORALE (continuare) 

Banca 

Aplica�ii 
informatice 

achizi�ionate 

Active 
necorporale 

in curs 
Total 

Mii RON    
   

Cost    

Sold la 1 ianuarie 2017 387.816 44.171 431.987
Intr�ri 0 80.909 80.909
Transferuri 45.536 -45.536 0
Ie�iri -14.835 -439 -15.274

   
Sold la 31 decembrie 2017 418.517 79.105 497.622

   
Sold la 1 ianuarie 2018 418.517 79.105 497.622
Intr�ri 0 27.526 27.526
Transferuri 31.559 -31.559 0
Ie�iri 0 0 0

   
Sold la 30 iunie 2018 450.076 75.072 525.148

   
Amortizare �i pierderi din depreciere

Sold la 1 ianuarie 2017 312.751 0 312.751
Cheltuiala anului 39.452 0 39.452 
Ie�iri -14.578 0 -14.578 

   
Sold la 31 decembrie 2017 337.625 0 337.625

   
Sold la 1 ianuarie 2018 337.625 0 337.625
Cheltuiala anului 27.458 0 27.458 
Ie�iri 0 0 0 

   
Sold la 30 iunie 2018 365.083 0 365.083

   
Valoare contabil� net�    

   
La 1 ianuarie 2017 75.065 44.171 119.236

La 31 decembrie 2017 80.892 79.105 159.997

La 1 ianuarie 2018 80.892 79.105 159.997

La 30 iunie 2018 84.993 75.072 160.065

Grup: Cump�r�rile de active necorporale în anul 2018 au fost în valoare de 28.271 mii RON (2017: 81.788 
mii RON). 

Banc�: Cump�r�rile de active necorporale în anul 2018 au fost în valoare de 27.526 mii RON (2017: 80.909 
mii RON). 
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24. IMPOZITUL AMÂNAT 

Crean�ele privind impozitul amânat la 30 iunie 2018 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urm�tor: 

Grup

Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.221 89.121 -87.900 -14.064
Alte datorii 102.335 649 101.686 16.270
Rezerv� din evaluarea activelor financiare de�inute 
în vederea vânz�rii 25.817 30.835 -5.018 -803
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 121.165 0 121.165 19.386

Total 250.538 120.605 129.933 20.789

Banca

Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.221 89.121 -87.900 -14.064
Alte datorii 102.335 649 101.686 16.270
Rezerv� din evaluarea activelor financiare de�inute 
în vederea vânz�rii 25.817 30.835 -5.018 -803
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 120.836 0 120.836 19.334

Total 250.209 120.605 129.604 20.737
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24. IMPOZITUL AMÂNAT (continuare) 

Crean�ele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2017 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
urm�tor: 

Grup

Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.174 89.313 -88.139 -14.103
Alte datorii 107.900 2.586 105.314 16.850
Rezerv� din evaluarea activelor financiare de�inute 
în vederea vânz�rii 17.270 8.588 8.682 1.389
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 81.732 291 81.441 13.031

Total 208.076 100.778 107.298 17.167

Banca

Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.174 89.313 -88.139 -14.102
Alte datorii 107.900 2.586 105.314 16.850
Rezerv� din evaluarea activelor financiare de�inute 
în vederea vânz�rii 17.270 8.588 8.682 1.389
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 80.999 291 80.708 12.913

Total 207.343 100.778 106.565 17.050

Venitul privind impozitul amânat sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urm�tor: 

Grup Banca

Mii RON
30 iunie

2018
30 iunie

2017
30 iunie

2018
30 iunie

2017

Investi�ii în entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 0 -266 0 0
Imobiliz�ri corporale �i necorporale 39 -663 38 -929
Alte active -225 0 -225 0
Alte datorii -800 4.010 -586 3.703
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 6.356 -767 6.420 -658
Venitul privind impozitul amânat
cheltuiala 5.370 2.314 5.647 2.116

Impozit amânat aferent elementelor recunoscute în Alte elemente ale rezultatului global în timpul anului 
provine din câ�tiguri nerealizate din active financiare disponibile pentru vânzare. 
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25. ALTE ACTIVE 

Grup Banca

Mii RON
30 iunie

 2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie

 2018 
31 decembrie 

2017 

Cheltuieli înregistrate în avans 63.471 41.646 61.686 40.871
Valori de recuperat (i) 94.181 136.053 94.181 136.053
Crean�e din vânzarea creditelor acordate 
clien�ilor 

0 3.078 0 3.078

Debitori diver�i (ii) 75.129 49.457 74.148 57.994
Stocuri  4.654 2.893 4.654 2.893
Active preluate în contul crean�ei  23.841 29.297 23.841 28.977
Altele 38.636 25.404 585 0
Total 299.912 287.828 259.095 269.866

i) Valorile de recuperat includ tranzac�ii în curs de decontare la data de 30 iunie 2018, astfel: tranzac�ii cu cardurile 
în sum� de 88.854 mii RON (31 decembrie 2017: 129.553 mii RON), opera�iunile de vânzare - cump�rare 
numerar în suma de 0 RON (31 decembrie 2017: 412 mii RON), tranzac�iile de tipul Western Union ce urmeaz� a 
fi decontate în sum� de 6.301 mii RON (31 decembrie 2017: 5.943 mii RON) �i altele.  

ii) Grup: Soldul debitorilor diver�i este prezentat la valoare net� contabil�, respectiv valoarea brut� în sum� de 
114.432 mii RON (2017: 88.178 mii RON) diminuat� cu ajust�ri pentru depreciere în sum� de 39.303 mii RON 
(2017: 38.721 mii RON). 
Banc�: Soldul debitorilor diver�i este prezentat la valoare net� contabil�, respectiv valoarea brut� în sum� de 
113.451 mii RON (2017: 97.382 mii RON) diminuat� cu ajust�ri pentru depreciere în sum� de 39.303 mii RON 
(2017: 39.388 mii RON). 

În tabelele de mai jos este prezentat� împ�r�irea altor active în func�ie de calitatea acestora: 

Grup Banca 

Mii RON
30 iunie 

2018
31 decembrie 

2017
30 iunie 

2018
31 decembrie

2017

Active financiare 194.435 204.350 153.618 186.388
Active nefinanciare 105.477 83.478 105.477 83.478

Total 299.912 287.828 259.095 269.866
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26. DEPOZITE ATRASE DE LA B�NCI 

Grup  Banca 

Mii RON
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
 30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Rambursabile la cerere 847.544 428.517 847.544 428.517
Depozite la vedere 16.000 60.000 16.000 60.000
Depozite la termen 37.551 19.772 37.551 19.772
Total 901.095 508.289 901.095 508.289

27.  DEPOZITE ATRASE DE LA CLIEN�I 

Grup Banca 

Mii RON
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
Rambursabile la cerere 
Clien�i retail 4.853.298 11.495.876 4.853.298 11.495.876
Clien�i non-retail 6.225.428 6.329.519 5.515.212 6.370.268

11.078.726 17.825.395 10.368.510 17.866.144
Depozite la termen   
Clien�i retail 16.791.306 9.263.462 16.791.306 9.263.462
Clien�i non-retail 3.266.889 2.605.958 3.960.842 2.605.958

20.058.195 11.869.420 20.752.148 11.869.420

Conturi de economii   
Clien�i retail 1.176 1.184 1.176 1.184
Clien�i non-retail 2.057 0 2.057 0

3.233 1.184 3.233 1.184

Total 31.140.154 29.695.999 31.123.891 29.736.748

28.  CREDITE DE LA B�NCI �I ALTE INSTITU�II FINANCIARE �I OBLIGA�IUNI EMISE 

Grup Banca 

Mii RON
30 iunie 

2018 
31 decembrie

2017 
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 

B�nci comerciale 693.953 576.317 0 0
B�nci multilaterale de dezvoltare 55.828 191.900 55.828 76.859
Alte institu�ii financiare  108.368 163.741 108.368 163.741
Total 858.149 931.958 164.196 240.600

Creditele primite de la b�nci �i alte institu�ii financiare sunt denominate în EUR, CHF �i RON, având o 
maturitate final� ce variaz� între octombrie 2018 �i decembrie 2026. 

Grup Banca 
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie 

2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare cu 
rang prioritar 

858.149 931.958 164.196 240.600

 Din care negarantate 802.222 739.880 108.269 163.565
Obliga�iuni emise 499.162 512.501 502.786 516.223
Datorii subordonate  850.482 849.017 850.482 849.017
Total 2.207.793 2.293.476 1.517.464 1.605.840
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28.  CREDITE DE LA B�NCI �I ALTE INSTITU�II FINANCIARE �I OBLIGA�IUNI EMISE (continuare)

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea datoriilor totale pe termen lung la 30 iunie 2018: 

Grup 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON 
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 
cu rang prioritar 

227.220 630.929 858.149

Din care negarantate 189.367 612.855 802.222
Obliga�iuni emise 499.162 0 499.162
Datorii subordonate  5.198 845.284 850.482

Total 731.580 1.476.213 2.207.793

Banca 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON 
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 
cu rang prioritar 

91.454 72.742 164.196

Din care negarantate 53.601 54.668 108.269
Obliga�iuni emise 502.786 0 502.786
Datorii subordonate  5.198 845.284 850.482

Total 599.438 918.026 1.517.464

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2017: 

Grup 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON 
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 
cu rang prioritar 

410.517 521.441 931.958

Din care negarantate 287.814 452.066 739.880
Obliga�iuni emise 16.613 495.888 512.501
Datorii subordonate  122.274 726.743 849.017

Total 549.404 1.744.072 2.293.476

Banca 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 
cu rang prioritar 

127.301 113.299 240.600

Din care negarantate 85.271 78.294 163.565
Obliga�iuni emise 16.734 499.489 516.223
Datorii subordonate  122.274 726.743 849.017

Total 266.309 1.339.531 1.605.840
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28.  CREDITE DE LA B�NCI �I ALTE INSTITU�II FINANCIARE �I OBLIGA�IUNI EMISE (continuare)

La 30 iunie 2018 Banca are datorii pe termen lung constând în emisiune de obliga�iuni care sunt 
tranzac�ionate pe Bursa de Valori din Bucure�ti (BVB). 

Grup: Soldul obliga�iunilor emise la 30 iunie 2018, inclusiv datoriile ata�ate, este de 499.162 mii RON (31 
decembrie 2017: 512.501 mii RON). 

Banc�: Soldul obliga�iunilor emise la 30 iunie 2018, inclusiv datoriile ata�ate, este de 502.786 mii RON (31 
decembrie 2017: 516.223 mii RON). 

Grupul ia toate m�surile necesare pentru a fi îndeplinite clauzele contractuale ata�ate împrumuturilor primite 
de la b�nci �i alte institu�ii financiare. În perioada analizat� nu au existat înc�lc�ri ale clauzelor contractuale 
la împrumuturi de la b�nci �i alte institu�ii financiare. 

Soldul creditelor subordonate la 30 iunie 2018 este în valoare de 145.000 mii EUR �i 42.000 mii CHF (31 
decembrie 2017: 145.000 mii EUR �i 42.000 mii CHF). Soldul datoriilor subordonate în echivalent RON la 
30 iunie 2018, incluzând datoria ata�at� este de 850.482 mii RON (31 decembrie 2017: 849.017 mii RON). 

În cursul anului 2018 Grupul a rambursat un credit subordonat în valoare de 25.000 mii EUR �i a contractat 
un nou credit subordonat în valoare de 25.000 mii EUR a c�rui scaden�� este in iunie 2025. În cursul anului 
2017, Grupul nu a contractat noi credite subordonate. 

29.  PROVIZIOANE 

Grup Banca
30 iunie

2018 
31 decembrie

2017  
30 iunie

2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON 

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 30.767 32.525  30.767 32.525 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate  64.472 25.542  64.472 25.542 
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.118 4.118  4.118 4.118 
Provizioane pentru concedii neefectuate 9.875 9.875  9.666 9.666 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin ac�iuni  1.586 1.586  1.586 1.586 
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor la 
terminarea contractului de munc� 854 4.177  677 4.000 
Alte provizioane 4.576 2.641  2.752 600 

     
Total 116.248 80.464 114.038 78.037
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29.  PROVIZIOANE (continuare) 

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Grup 

Mii RON Sold ini�ial Constituiri Revers�ri Utiliz�ri  FX 
Impact 
IFRS 9 

Sold final

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 32.525 0 -1.764 0 6 0 30.767 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 25.542 40.743 -17.504 0 15 15.676 64.472 

Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.118 0 0 0 0 0 4.118 
Provizioane pentru concedii neefectuate 9.875 0 0 0 0 0 9.875 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin ac�iuni 1.586 0 0 0 0 0 1.586 
Provizioane pentru beneficii ale angaja�ilor 
la terminarea contractului de munc� 4.177 0 -3.323 0 0 0 854 
Alte provizioane 2.641 3.717 -1.115 -667 0 0 4.576 

   
TOTAL 80.464 44.460 -23.706 -667 21 15.676 116.248 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Grup 

Mii RON Sold ini�ial Constituiri Revers�ri Utiliz�ri  FX 
Schimbare 

in 
consolidare

Sold final

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 31.943 6.697 0 -6.583 468 0 32.525 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 24.286 11.723 -10.438 0 -29 0 25.542 

Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.487 0 -369 0 0 0 4.118 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 979 -59 0 0 209 9.875 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin ac�iuni 2.513 312 -1.282 0 43 0 1.586 
Provizioane pentru beneficii ale angaja�ilor 
la terminarea contractului de munc� 42 3.958 0 0 0 177 4.177 
Alte provizioane 5.118 3.545 -5.290 -2.672 0 1.940 2.641 

   
TOTAL 77.135 27.214 -17.438 -9.255 482 2.326 80.464 
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29.  PROVIZIOANE (continuare) 

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 
Banca 

Mii RON
Sold 
ini�ial

Constituiri Revers�ri Utiliz�ri FX Impact 
IFRS 9

Sold 
final

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 32.525 0 -1.764 0 6 0 30.767
Provizioane pentru angajamente de 
credit neutilizate 25.542 40.743 -17.504 0 15 15.676 64.472
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.118 0 0 0 0 0 4.118
Provizioane pentru concedii neefectuate 9.666 0 0 0 0 0 9.666
Provizioane pentru programul de 
fidelizare prin ac�iuni 1.586 0 0 0 0 0 1.586
Provizioane pentru beneficii ale 
angaja�ilor la terminarea contractului de 
munc� 4.000 0 -3.323 0 0 0 677
Alte provizioane 600 3.717 -898 -667 0 0 2.752

TOTAL 78.037 44.460 -23.489 -667 21 15.676 114.038

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Banca 

Mii RON
Sold 
ini�ial 

Constituiri Revers�ri Utiliz�ri  FX 
Sold 
final 

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 31.943 6.697 0 -6.583 468 32.525
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 24.286 11.723 -10.438 0 -29 25.542
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.487 0 -369 0 0 4.118
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 979 -59 0 0 9.666
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin ac�iuni 2.513 312 -1.282 0 43 1.586
Provizioane pentru beneficii ale angaja�ilor 
la terminarea contractului de munc� 42 3.958 0 0 0 4.000
Alte provizioane 5.118 3.444 -5.290 -2.672 0 600

TOTAL 77.135 27.113 -17.438 -9.255 482 78.037

Provizioanele pentru beneficiile angaja�ilor reprezint� obliga�ia Grupului de a acorda la momentul 
pension�rii un num�r de salarii compensatorii în func�ie de vechimea în munc�. Grupul calculeaz�
provizioane pentru compensa�ii acordate angaja�ilor la pensionare folosind indicatori precum: num�rul de 
ani r�ma�i pân� la pensionare, probabilitatea ca angajatul va r�mâne în cadrul Grupului pân� la 
pensionare, salariul curent, num�rul mediu de salarii de pl�tit ca �i beneficiu post-angajare, vârst�, sexul, 
vârsta medie de pensionare conform legisla�iei în vigoare.  
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30.  ALTE DATORII 

Grup Banca
30 iunie
 2018 

31 decembrie
2017 

30 iunie
 2018 

31 decembrie 
2017 

Mii RON 

Sume datorate bugetului de stat privind 
contribu�iile sociale 11.240 25.989 11.079 25.721
Beneficii ale angaja�ilor pe termen scurt 51.153 63.255 51.153 62.545
Datorii c�tre furnizori 97.107 97.695 91.717 97.407
Sume în tranzit (i) 426.690 214.262 426.690 214.262
Venit amânat 39.514 46.342 39.514 46.342
Alte datorii (ii) 116.494 88.284 109.957 84.770

Total 742.198 535.827 730.110 531.047

i) Sumele în tranzit includ în principal sume în curs de decontare la data de 30 iunie 2018 ce provin din tranzac�ii 
cu alte b�ncii în sum� de 252.244 mii RON (2017: 170.657 mii RON) �i cu conturile curente în sum� 174.519 mii 
RON (2017: 43.447 mii RON). Din totalul de 426.690 mii RON, 252.250 mii RON se vor deconta cu conturile 
curente la b�nci �i 174.440 mii RON se vor deconta cu conturile curente ale clien�ilor. 

ii) Alte datorii includ tranzac�ii cu carduri de credit în sum� de 31.541 mii RON (2017: 28.447 mii RON), depunerile 
de capital social de c�tre clien�ii Grupului în cazul deschiderii de societ��i în sum� de 33.940 mii RON (2017: 
15.610 mii RON) �i încas�ri din garan�ii primite în sum� de 9.134 mii RON (2017: 10.379 mii RON). 

31. CAPITALUL SOCIAL �I AC�IUNI DE TREZORERIE

La 30 iunie 2018 num�rul de ac�iuni al Grupului este de 12.000 �i nu au avut loc modific�ri în structura 
ac�iunilor. 

Capitalul social al b�ncii în valoare de 1.200.000.000 RON este împ�r�it într-un num�r de 12.000 ac�iuni cu 
o valoare nominal� de 100.000 RON/ac�iune. 

Dividendele pl�tite de c�tre Raiffeisen Bank S.A. în cursul anului 2018 au fost în suma de 252.000.000 
RON din rezultatul reportat (valoarea dividendelor pe ac�iune este în suma de 15 mii RON/ac�iune). 

Ac�ionarii Grupului sunt urm�torii: 

30 iunie
 2018 

31 decembrie 
2017 

% %
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH 99,925 99,925
Al�i ac�ionari  0,075 0,075

Total 100 100
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32. ALTE REZERVE

Grup Banca

Mii RON
30 iunie

 2018 
31 decembrie 

2017 
30 iunie

 2018 
31 decembrie 

2017 

Rezerva legal� (i) 242.128 242.128 240.000 240.000
(Pierderi)/ Câstiguri din active financiare la 
valoare just� prin alte elemente ale 
rezultatului global (nete de impozit) -1.545 -7.929 571 -5.889

Total 240.583 234.199 240.571 234.111

(i) Rezervele legale reprezint� transferuri acumulate din rezultatul reportat în conformitate cu 
reglement�rile bancare locale care prev�d ca 5% din profitul brut al Grupului s� fie transferat într-un cont de 
rezerv� nedistribuibil� pân� în momentul în care rezerva atinge nivelul de 20% din capitalul social al 
entit��ilor din Grup. 

Rezervele legale nu sunt distribuibile ac�ionarilor. 

Rezerva pentru activele financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global 

Grup Banca
2018 2017 2018 2017

Mii RON  

La începtul perioadei 31 decembrie 
2017 

-7.929 4.254 -5.889 5.873

Impact din adoptarea IFRS 9 3.630 0 3.630 0
Modificarea rezervei de valoare just�
(pentru activele financiare evaluate la 
valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global) 2.754 -12.183 2.830 -11.762

La sfâr�itul perioadei 30 iunie 2018 -1.545 -7.929 571 -5.889
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33.  TRANZAC�II CU P�R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE 

Grupul a desf��urat o serie de tranzac�ii bancare cu Raiffeisen Bank Interna�ional AG, societatea mam�
care controleaz� în ultim� instan�� Grupul �i subsidiarele sale în cursul activit��ii normale. Aceste tranzac�ii 
au avut loc în termeni comerciali �i la pre�uri de pia��. 

Tranzac�iile/Soldurile cu p�r�ile aflate în rela�ii speciale sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Grup 
2018

Mii RON
Societatea

mam�
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie

Personal 
cheie

Alte p�r�i
afiliate

Total 

      
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 14.310 0 0 0 0 14.310
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 26.141 0 0 0 0 26.141
Depozite la b�nci 3.477 0 133 0 66 3.676
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 0 0 0 12.800 159.885 172.685
Titluri de valoare 0 0 0 0 6.546 6.546
Alte active 87 0 133 849 6.665 7.734
Crean�e în sold 44.015 0 266 13.649 173.162 231.092

Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 10.482 0 0 0 0 10.482
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 5.281 0 0 0 0 5.281
Depozite de la b�nci 209.826 0 13 0 16.507 226.346
Depozite de la clien�i 0 0 166 14.214 137.771 152.151
Obliga�iuni emise 0 0 0 0 4.449 4.449
Datorii subordonate 850.482 0 0 0 0 850.482
Alte datorii  28.935 0 0 0 85 29.020
Datorii în sold 1.105.006 0 179 14.214 158.812 1.278.211

Angajamente de creditare date 87.841 0 12.000 0 161.595 261.436
Garan�ii financiare date 88.832 0 0 0 22.235 111.067
Angajamente de creditare primite 699.165 0 0 0 0 699.165
Garan�ii financiare primite 156.912 0 0 0 22.351 179.263
Valoarea no�ionala a instrumentelor derivate 7.024.279 0 0 0 0 7.024.279

 2017 

Mii RON 
Societatea

mam�
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie

Personal 
cheie

Alte p�r�i
afiliate Total

      
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 7.127 0 0 0 0 7.127
Derivative de�inute pentru managementul riscului 9.391 0 0 0 0 9.391
Depozite la b�nci 48.757 0 0 0 292 49.049
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 0 0 0 7.244 155.893 163.137
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233
Alte active 27.309 0 92 3 4.516 31.920
Crean�e în sold 92.584 0 92 7.247 162.934 262.857

Derivative de�inute pentru managementul riscului 1.203 0 0 0 0 1.203
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 23.417 0 0 0 0 23.417
Depozite de la b�nci 115.356 0 7 0 17.143 132.506
Depozite de la clien�i 0 0 1.500 12.747 262.043 276.290

Obliga�iuni emise 0 0 0 0 4.570 4.570
Datorii subordonate 849.020 0 0 0 0 849.020
Alte datorii  74.295 0 0 0 5.353 79.648
Datorii în sold 1.063.291 0 1.507 12.747 289.109 1.366.654

Angajamente de creditare date 87.841 0 12.000 69 175.841 275.751
Garan�ii financiare date 53.638 0 0 0 25.270 78.908
Angajamente de creditare primite 698.955 0 0 0 0 698.955
Garan�ii financiare primite 112.895 0 0 0 32.135 145.030
Valoarea no�ionala a instrumentelor derivate 18.662.212 0 0 0 0 18.662.212
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33.  TRANZAC�II CU P�R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Banca 

  2018 

Mii RON 
Societatea

mam� Subsidiare
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie

Personal 
cheie

Alte p�r�i
afiliate Total

Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 14.310 0 0 0 0 0 14.310
Derivative de�inute pentru managementul riscului 26.141 0 0 0 0 0 26.141
Depozite la b�nci 3.477 0 0 133 0 66 3.676
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 0 119.546 0 0 12.800 159.885 292.231
Investi�ii în filiale,entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 0 91.914 6.069 7.396 0 6.546 111.925
Alte active 87 2.903 0 133 849 6.665 10.637
Crean�e în sold 44.015 214.363 6.069 7.662 13.649 173.162 458.920

Derivative de�inute pentru managementul riscului 10.482 0 0 0 0 0 10.482
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 5.281 0 0 0 0 0 5.281
Depozite de la b�nci 209.826 0 0 13 0 16.507 226.346
Depozite de la clien�i 0 53.134 0 166 14.214 137.771 205.285
Obliga�iuni emise 0 3.624 0 0 0 4.449 8.073
Datorii subordonate 850.482 0 0 0 0 0 850.482
Alte datorii  28.935 0 0 0 0 85 29.020
Datorii în sold 1.105.006 56.758 0 179 14.214 158.812 1.334.969

Angajamente de creditare date 87.841 0 0 12.000 0 161.595 261.436
Garan�ii financiare date 88.832 0 0 0 0 22.235 111.067
Angajamente de creditare primate 699.165 0 0 0 0 0 699.165
Garan�ii financiare primite 156.912 0 0 0 0 22.351 179.263
Valoarea no�ional� a instrumentelor derivate 7.024.279 3.379 0 0 0 0 7.027.658

  2017 

Mii RON 

Societatea 
mam� Subsidiare Entit��i 

asociate
Asocieri in 
participa�ie

Personal 
cheie

Alte p�r�i 
afiliate

Total 

Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 7.127 478 0 0 0 0 7.605
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 9.391 0 0 0 0 0 9.391
Depozite la b�nci 48.757 0 0 0 0 292 49.049
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 0 133.781 0 0 7.244 155.893 296.918
Investi�ii în filiale,entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 0 91.914 6.069 7.396 0 2.233 107.612
Alte active 27.309 9.366 0 92 3 4.516 41.286

Crean�e în sold 92.584 235.539 6.069 7.488 7.247 162.934 511.861

Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 1.203 0 0 0 0 0 1.203

Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 23.417 0 0 0 0 0 23.417
Depozite de la b�nci 115.356 0 0 7 0 17.143 132.506
Depozite de la clien�i 0 49.701 0 1.500 12.747 262.043 325.991
Obliga�iuni emise 0 3.722 0 0 0 4.570 8.292
Datorii subordonate 849.020 0 0 0 0 0 849.020
Alte datorii  74.295 0 0 0 0 5.353 79.648
Datorii în sold 1.063.291 53.423 0 1.507 12.747 289.109 1.420.077

Angajamente de creditare date 87.841 15.000 0 12.000 69 175.841 290.751
Garan�ii financiare date 53.638 2.779 0 0 0 25.270 81.687
Angajamente de creditare primate 698.955 0 0 0 0 0 698.955
Garan�ii financiare primite 112.895 0 0 0 0 32.135 145.030
Valoarea no�ional� a instrumentelor derivate 18.662.212 43.571 0 0 0 0 18.705.783
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33.  TRANZAC�II CU P�R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Grup 

În cheltuieli de exploatare sunt incluse în principal cheltuieli IT, cheltuieli judiciare �i de consultan�� precum 
�i cheltuieli cu spa�iile cum ar fi chirie, între�inere �i altele. 

 2018 

Mii RON

Societatea 
mam� Subsidiare Entit��i 

asociate
Asocieri in 
participa�ie 

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate 

Total 

       

Venituri din dobânzi 1.374 0 0   0 92 2.206 3.672
Cheltuieli cu dobânzile -28.149 0 0   -8 0 -136 -28.293
Venituri din speze �i comisioane 318 0 0   48 0   19  385 
Cheltuieli cu speze �i comisioane -5.042 0 0   0   0   -4.377   -9.419
Venituri nete din tranzac�ionare 57.090 0 0   0 0   0   57.090
Cheltuieli opera�ionale -11.083 0 0   0 0   -20.746   -31.829
Cheltuieli salariale 0   0 0   0   -15.665   0   -15.665   
Alte venituri opera�ionale 0 0 0 0 0   14   14 

 2017 

Mii RON

Societatea 
mam� Subsidiare

Entit��i 
asociate

Asocieri in 
participa�ie 

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate 

Total 

       

Venituri din dobânzi 127 0 0   0 97 1.262 1.486
Cheltuieli cu dobânzile -28.539 0 0   0 -14 -361 -28.915
Venituri din speze �i comisioane 558 0 3   59 4   618   1.242 
Cheltuieli cu speze �i comisioane -2.693 0 0   0   0   -4.715   -7.408
Venituri nete din tranzac�ionare -12.974 0 0   0 0   0   -12.974
Cheltuieli opera�ionale -14.597 0 0   0 0   -26.412   -41.009
Cheltuieli salariale 0   0 0   0   -15.496   0   -15.496   
Alte venituri opera�ionale 232 0 0 391 0   1.009   1.632 
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33.  TRANZAC�II CU P�R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Banca 

2018

Mii RON
Societatea 

mam� Subsidiare
Entit��i 

asociate
Asocieri in 
participa�ie

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

Venituri din dobânzi 1.374 1.725 0 0 92 2.206 5.397
Cheltuieli cu dobânzile -28.149 0 0 -8 0 -136 -28.293
Venituri din speze �i 
comisioane 

318 12.199 0 48 0 19 12.584

Cheltuieli cu speze �i 
comisioane 

-5.042 0 0 0 0 -4.377 -9.419 

Venituri nete din 
tranzac�ionare 

57.090 0 0 0 0 0 57.090

Cheltuieli opera�ionale -11.083 0 0 0 0 -20.746 -31.829
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -15.665 0 -15.665 
Alte venituri opera�ionale 0 482 0 0 0 14 496

2017

Mii RON
Societatea 

mam� Subsidiare
Entit��i 

asociate
Asocieri in 
participa�ie

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

Venituri din dobânzi 127 976 0 0 97 1.262 2.462
Cheltuieli cu dobânzile -25.857 -96 0 0 -14 -358 -26.325
Venituri din speze �i 
comisioane 

558 15.181 5 89 4 618 16.455

Cheltuieli cu speze �i 
comisioane 

-2.680 0 0 0 0 -4.449 -7.129 

Venituri nete din 
tranzac�ionare -12.974 282 0 0 0 0 -12.692

Cheltuieli opera�ionale -14.597 0 0 0 0 -26.412 -41.009
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -15.496 0 -15.496 
Alte venituri opera�ionale 232 879 0 586 0 1.009 2.706
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33.  TRANZAC�II CU P�R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Tranzac�ii cu persoane cu func�ie cheie 

Persoanele care de�in functii-cheie cuprind membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului �i alte 
persoane cu func�ii cheie a�a cum sunt acestea definite de Regulamentul B�ncii Na�ionale a României nr. 
5/20.12.2013 privind cerin�e pruden�iale pentru institu�iile de credit modificat prin Regulamentul nr. 
5/17.12.2014.  

Tranzac�iile cu angaja�ii afla�i în func�ii de conducere sunt desf��urate în cursul normal al activit��ii, 
reprezentând: credite acordate, depozite atrase, tranzac�ii de schimb valutar �i garan�ii emise.  

Volumul tranzac�iilor cu angaja�ii cheie este prezentat în tabelele de mai jos: 

Grup Banca
Mii RON 2018 2017 2018 2017

Credite 12.800 7.244  12.800 7.244
Venituri din dobânzi �i comisioane 92 197 92 197

Depozite 14.214 12.747 14.214 12.747
Cheltuieli cu dobânzi 0 -24 0 -24

Creditele acordate persoanelor cu func�ii cheie ale Grupului nu au necesitat înregistrarea unei ajust�ri 
pentru depreciere (31 decembrie 2017: 0 RON). 

Compensa�iile totale acordate persoanelor cu func�ii cheie sunt prezentate în tabelul de mai jos în 
conformitate cu IAS 24.17. Cheltuielile au fost recunoscute în conformitate cu IAS 24 pe baza principiului 
contabilit��ii de angajamente �i în concordan�� cu principiile standardelor care stau la baza IAS 19 �i IFRS 
2. 

Compensarea personalului cu func�ie cheie
Mii RON Grup Banca

2018 2017 2018 2017
Beneficii pe termen scurt ale angaja�ilor 14.179 29.053 14.179 29.053
Alte beneficii pe termen lung 1.486 2.742 1.486 2.742
Plat� pe baz� de ac�iuni 0 563 0 563
Total compensa�ii 15.665 32.358 15.665 32.358

Beneficiile pe termen scurt ale angaja�ilor prezentate în tabelul de mai sus cuprind salariile �i presta�iile în 
natur�, alte beneficii �i acele p�r�i ale bonusurilor care devin scadente pe termen scurt. În plus, se includ �i 
eventualele modific�ri care pot s� apara datorit� diferen�elor dintre bonusul estimat �i bonusul acordat 
ulterior. 

Alte beneficii pe termen lung cuprind o parte din provizionul pentru plata bonusului referitoare la partea de 
provizion amânat� în numerar �i partea re�inut� pl�tibil� în instrumente. Pentru acestea din urm�, sunt luate 
în considerare schimb�rile din reevaluare datorate fluctua�iilor valutare. 
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34.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE �I DATORII CONTINGENTE 

(i)  Angajamente referitoare la credite 

Garan�ii �i acreditive 

Banca emite scrisori de garan�ie �i acreditive pentru clien�ii s�i. Scrisorile de garan�ie �i acreditivele 
reprezint� asigur�ri irevocabile asupra faptului c� Grupul va efectua plata în cazul în care un client nu î�i 
poate îndeplini obliga�iile fa�� de un ter�. Principalul scop al acestor acreditive este de a asigura un client de 
disponibilitatea fondurilor la cerere. 

Angajamente de creditare 

Angajamentele de creditare reprezint� partea netras� a sumelor aprobate ca �i facilit��i de creditare. 

Sumele contractuale ale angajamentelor de credit, garan�iilor emise �i acreditivelor sunt prezentate în 
urm�torul tabel: 

Grup Banca

Mii RON

30
 iunie 
2018 

31 
decembrie 

2017  

30
 iunie 
2018 

31 
decembrie 

2017 
  
Angajamente de credit 9.499.455 8.747.935 9.413.299 8.707.230
Garan�ii emise 2.172.432 1.872.210 2.172.432 1.872.210
Acreditive 501.110 522.177 501.110 522.177
Total 12.172.997 11.142.322 12.086.841 11.101.617

(ii)  Datorii contingente aferente leasingului opera�ional 

Datoriile contingente aferente leasingului opera�ional, care reprezinta pl��ile minime viitoare cu privire la 
contractele de leasing operational, se prezint� în felul urm�tor: 

Grup Banca

Mii RON 

30
 iunie 
2018 

31 
decembrie 

2017 

30
 iunie 
2018 

31 
decembrie 

2017 
Sub 1 an 92.208 100.696 91.096 99.539
1 – 5 ani 256.620 284.488 252.559 280.402
Peste 5 ani 105.450 123.615 100.613 118.268
Total 454.278 508.799 444.267 498.209
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35.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR �I PASIVELOR 

Tabelul de mai jos prezint� o analiz� a activelor �i pasivelor în func�ie de momentul în care se a�teapt� s�
fie recuperate sau decontate. 

Grup 

2018 2017 

Mii RON
Pana in 12 

luni 
Peste 12 

 luni 
Total Pana in 12 

luni 
Peste 12 

 luni 
Total 

      

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 7.521.318 0 7.521.318 8.471.977 0 8.471.977
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 403.660 0 403.660 86.298 0 86.298

Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 0 0 0 35.237 0 35.237
Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, 
evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere 70.455 315.848 386.303 0 0 0
Active financiare desemnate la valoarea just�
prin profit sau pierdere 0 0 0 678.913 343.034 1.021.947
Active financiare evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente alre rezultatului global 1.517.699 1.445.217 2.962.916 1.246.386 1.684.248 2.930.634

Active financiare la cost amortizat, din care: 10.683.465 16.218.005 26.901.470 7.545.102 16.002.573 23.547.675

Credite �i avansuri acordate b�ncilor 1.296.577 0 1.296.577 89.168 0 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 8.918.371 14.956.935 23.875.306 7.388.855 14.772.419 22.161.274
Titluri de valoare 468.517 1.261.070 1.729.587 67.079 1.230.154 1.297.233
Modific�ri de valoare just� aferente 
elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni 
de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului 
de rata a dobânzii 906 906 0 0 0
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 0 26.982 26.982 0 23.911 23.911
Imobiliz�ri corporale 0 214.739 214.739 0 221.082 221.082
Imobiliz�ri necorporale 0 162.333 162.333 0 162.118 162.118
Crean�e privind impozitul pe profit curent 203 0 203 541 0 541
Crean�e privind impozitul amânat 0 20.789 20.789 0 17.167 17.167

Alte active 270.796 29.116 299.912 274.003 13.825 287.828
Total 20.468.502 18.433.029 38.901.531 18.338.457 18.467.958 36.806.415

Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 35.398 0 35.398 29.291 0 29.291

Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 0 0 0 50.844 0 50.844
Datorii financiare evaluate la cost amortizat, din 
care: 32.644.511 1.604.531 34.249.042 30.499.441 1.998.323 32.497.764

Depozite de la b�nci 898.082 3.013 901.095 500.439 7.850 508.289

Depozite de la clien�i 31.014.849 125.305 31.140.154 29.449.598 246.401 29.695.999
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 227.220 630.929 858.149 410.517 521.441 931.958

Obliga�iuni emise 499.162 0 499.162 16.613 495.888 512.501

Datorii subordonate 5.198 845.284 850.482 122.274 726.743 849.017
Instrumente derivate –contabilitatea de 
acoperire impotriva riscurilor 967 0 967 0 0 0
Datorie privind impozitul pe profit curent 58.647 0 58.647 21.582 0 21.582
Provizioane 82.284 33.964 116.248 44.742 35.722 80.464

Alte datorii 712.869 29.329 742.198 511.797 24.030 535.827

Total 33.534.676 1.667.824 35.202.500 31.157.697 2.058.075 33.215.772
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35.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR �I PASIVELOR (continuare) 

Banca 

2018 2017

Mii RON
Pân� în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
Pân� în 12

 luni 
Peste 12

 luni Total 

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 7.518.202 0 7.518.202 8.471.851 0 8.471.851
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 387.419 0 387.419 86.775 0 86.775
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 0 0 0 35.237 0 35.237
Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, 
evaluate obligatoriu la valoarea just� prin 
profit sau pierdere 70.455 315.848 386.303 0 0 0
Active financiare desemnate la valoarea just�
prin profit sau pierdere 0 0 0 661.324 343.034 1.004.358
Active financiare evaluate la valoarea just�
prin alte elemente alre rezultatului global 1.517.699 1.445.218 2.962.917 1.246.158 1.684.248 2.930.406
Active financiare la cost amortizat, din care: 9.890.616 16.201.102 26.091.718 7.201.219 15.583.084 22.784.303
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 1.296.577 0 1.296.577 85.641 0 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 8.134.105 14.952.728 23.086.833 7.064.297 14.358.635 21.422.932
Titluri de valoare 459.934 1.248.374 1.708.308 51.281 1.224.449 1.275.730
Modific�ri de valoare just� aferente 
elementelor acoperite in cadrul unei 
operatiuni de acoperire a unui portofoliu 
impotriva riscului de rata a dobânzii 906 0 906 0 0 0
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri 
în participa�ie 0 105.379 105.379 0 105.379 105.379
Imobiliz�ri corporale 0 212.154 212.154 0 219.485 219.485
Imobiliz�ri necorporale 0 160.065 160.065 0 159.997 159.997
Crean�e privind impozitul pe profit curent 0 0 0 0 0 0
Crean�� privind impozitul amânat 0 20.737 20.737 0 17.050 17.050
Alte active 229.979 29.116 259.095 256.041 13.825 269.866
Total 19.615.276 18.489.619 38.104.895 17.958.605 18.126.102 36.084.707

Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 35.398 0 35.398 29.603 0 29.603
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 0 0 0 50.245 0 50.245
Datorii financiare evaluate la cost amortizat, 
din care: 32.409.085 1.133.365 33.542.450 30.257.095 1.593.782 31.850.877
Depozite de la b�nci 898.082 3.013 901.095 500.439 7.850 508.289
Depozite de la clien�i 30.911.565 212.326 31.123.891 29.490.347 246.401 29.736.748
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 91.454 72.742 164.196 127.301 113.299 240.600
Obliga�iuni emise 502.786 0 502.786 16.734 499.489 516.223
Datorii subordonate 5.198 845.284 850.482 122.274 726.743 849.017
Instrumente derivate –contabilitatea de 
acoperire impotriva riscurilor 967 0 967 0 0 0
Datorie privind impozitul pe profit curent 58.419 0 58.419 21.544 0 21.544
Provizioane 80.075 33.963 114.038 42.315 35.722 78.037
Alte datorii 700.781 29.329 730.110 507.017 24.030 531.047

Total 33.284.725 1.196.657 34.481.382 30.907.819 1.653.534 32.561.353
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36.  CAPITAL 

Managementul capitalului Grupului este definit prin strategia de men�inere a nivelurilor de capital care este 
aprobat� �i revizuit� cel pu�in anual de c�tre directoratul b�ncii. 

Obiectivul principal definit prin managementul capitalului este asigurarea unui nivel al fondurilor proprii care 
s� fie adecvat nu numai în conformitate cu cerin�ele de capital reglementate, cât �i cu limitele stabilite intern 
prin strategia de men�inere a nivelurilor de capital. 

Directoratul administreaz� în mod activ structura capitalului �i urm�re�te men�inerea unui nivel mai ridicat al 
capitalului decât cel reglementat, care s� asigure o pozi�ie confortabil� pentru implementarea strategiei de 
afaceri.  

Fa�� de anul anterior, nu s-au înregistrat modific�ri majore cu privire la obiectivele �i politicile referitoare la 
managementul nivelului de capital. 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European �i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerin�ele pruden�iale pentru institu�iile de credit �i firmele de investi�ii �i de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.648/2012 impune men�inerea indicatorului de adecvare a capitalului la riscuri la un nivel minim de 4.5 % 
pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de baz�, de 6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 �i de minim 
8%. 

Conform raportului de supraveghere, Grupului i-a fost solicitat prin scrisoare oficial� s� men�in� capital 
suplimentar pentru a acoperi riscurile care nu sunt acoperite sau care nu sunt considerate în mod adecvat 
în cadrul pilonului I. Grupul trebuie s� men�in� de asemenea amortizorul de conservare al capitalului �i 
amortizorul de capital aferent altor institu�ii de importan�� sistemic� (O-SII). Grupul îndepline�te toate 
cerin�ele men�ionate mai sus. 

Grup Banca

Mii RON 2018 2017 2018 2017

Fonduri proprii de nivel 1 3.321.867 2.868.693 3.257.122 2.807.777
Fonduri proprii de nivel 2 563.927 523.761 564.650 510.458
Total fonduri proprii 3.885.794 3.392.454 3.821.772 3.318.235

Active ponderate la risc 24.159.662 21.823.975 23.021.517 20.849.004
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baz� 13,75% 13,14% 14,15% 13,47%
Rata fondurilor proprii de nivel 1 13,75% 13,14% 14,15% 13,47%
Indicator de solvabilitate 16,08% 15,54% 16,60% 15,92%

Fondurile proprii sunt formate din fondurile proprii de nivel 1 �i fondurile proprii de nivel 2. Fondurile proprii 
de nivel 1 cuprind capitalul social, primele de emisiune, rezultatul reportat (excluzând profitul anului curent) 
�i deducerile conform legilatiei în vigoare. Fondurile proprii de nivel 2 includ datorii subordonate pe termen 
lung �i deducerile conform legisla�iei în vigoare. 

37. CONSOLIDARE PE SEGMENTE  

Principalele decizii luate de directorii opera�ionali legate de alocarea resurselor c�tre fiecare segment sunt 
luate pe baza pozi�iei financiare �i a profitabilit��ii acestora. 

Grupul î�i urm�re�te performan�ele financiare �i administreaz� activitatea pe dimensiunile de segmente �i 
produse. Clientela este împ�r�it� în acest sens între clien�i corporativi, retail, institu�ii financiare �i angaja�ii 
proprii. Segmentul corporativ cuprinde persoanele juridice cu cifra de afaceri ce dep��e�te 5 milioane EUR, 
segmentul retail cuprinde persoanele fizice �i persoanele juridice cu o cifr� de afaceri sub 5 milioane EUR 
(IMM), în timp ce segmentul institu�iilor financiare (parte a Diviziei Trezorerie) cuprinde brokeri, b�nci, 
companii de asigurare, companii de leasing, fonduri de pensii �i investi�ii, precum �i companii de 
administrare a activelor. 
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37. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Grupul ofer� o gam� larg� de servicii, adaptate nevoilor în continu� schimbare ale clien�ilor, dar în acela�i 
timp acordând o aten�ie sporit� activit��ilor bancare de baz�. 

Segmentele de clien�i aduc mai mult de 85% din veniturile opera�ionale ale Grupului, cu urm�toarele 
men�iuni: segmentul de clien�i coporativi aduce în principal venituri din activitatea de creditare, urmat� de 
comisioane din pl�ti, servicii de administrare a conturilor, tranzac�ii de schimb valutar �i activit��i specifice 
b�ncilor de investi�ii. 

Acelea�i surse de venit pot fi men�ionate �i în ceea ce prive�te clien�ii IMM, în timp ce particularit��ile 
afacerilor lor sunt eviden�iate printr-o activitate tranzac�ionala mai intens�, fapt ce determin� ca o propor�ie 
mai mare din venituri s� provin� din speze �i comisioane. 

Clien�ii persoane fizice ofer� surse diversificate de venit pentru Grup, generate în principal din produsele de 
credite de consum, carduri de credit, facilit��i de descoperit de cont, dar �i din credite ipotecare, produse de 
economisire, pl�ti, schimburi valutare �i servicii de administrare a activelor, precum �i activit��i de brokeraj 
bursier. Grupul continua s� promoveze utilizarea canalelor alternative în rândul clientelei �i prin aceasta s�
furnizeze servicii de mai bun� calitate cu avantaje reciproce. O alt� surs� de venituri o reprezint� creditele �i 
depozitele acordate propriilor angaja�i. 

În afar� de segmentele de clien�i, performan�a Grupului este influen�at� de rezultatele Diviziei Trezorerie 
(f�r� partea de institu�ii financiare) �i a segmentului “Altele” (f�r� componenta aferent� angaja�iilor proprii). 
Divizia Trezorerie asigur� venituri din activit��i de tranzac�ionare interbancar�, venituri nete din instrumente 
financiare la valoarea just� prin contul de profit �i pierdere �i de asemenea din dobânzi. Segmentul “Altele” 
înregistreaz� în principal venituri din transferuri între segmente (inclusiv aferent capitalului) �i venituri 
generate din participa�ii. 

Referitor la împ�r�irea pe arii geografice, Grupul î�i desf��oar� activitatea în principal în zona geografic� a 
României. 
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37. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Grup 

2018
Mii RON Clien�i corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total
Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea creditelor 8.825.990 13.102.463 2.598.022 12.510.946 2.868.649 39.906.070
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -228.833 -649.143 -113.274 -413 -12.876 -1.004.539
Total active 8.597.157 12.453.320 2.484.748 12.510.533 2.855.773 38.901.531
Total datorii 7.260.938 17.901.474 4.596.567 4.440.442 1.003.079 35.202.500
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.699.031 3.699.031
Venituri nete din dobânzi 126.352 399.443 96.462 57.829 38.527 718.613
Venituri nete din speze �i comisioane 62.299 154.977 90.760 7.540 -60 315.516
Venituri nete din tranzac�ionare 22.695 64.288 29.394 36.817 336 153.530
Câ�tiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate 
tranzac�ion�rii, evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere – net 3.866 22.599 2.405 0 1.200 30.070
Câ�tiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire 
împotriva riscurilor – net 0 0 0 77 0 77
Alte venituri opera�ionale 0 0 0 0 14.255 14.255
Venituri opera�ionale 215.212 641.307 219.021 102.263 54.258 1.232.061
Cheltuieli opera�ionale -58.919 -222.539 -77.200 -13.274 -1.780 -373.712
Cheltuieli salariale -39.448 -166.940 -62.795 -6.512 -3.354 -279.049
Fond comercial negativ 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -16.369 -62.585 -7.440 -190 15.873 -70.711
Câ�tiguri din investi�ii în entit��i ascociate �i asocieri în 
participa�ie 0 0 0 0 3.392 3.392
Profit înainte de impozitare 100.476 189.243 71.586 82.287 68.389 511.981
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -80.416 -80.416
Profit net al exerci�iului financiar 100.476 189.243 71.586 82.287 -12.027 431.565
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37. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

2017
Mii RON Clien�i corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total
Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea creditelor 7.986.177 12.518.169 2.237.849 11.839.557 3.296.000 37.877.752
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -247.019 -709.262 -97.354 -27 -17.675 -1.071.337
Total active 7.739.158 11.808.907 2.140.495 11.839.530 3.278.325 36.806.415
Total datorii 6.911.572 16.870.211 4.857.492 3.643.690 932.807 33.215.772
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.590.643 3.590.643
Venituri nete din dobânzi 103.353 352.416 74.905 19.042 15.300 565.016
Venituri nete din speze �i comisioane 60.287 130.853 84.446 4.412 2.433 282.431
Venituri nete din tranzac�ionare 20.768 53.200 27.106 45.372 632 147.078
Venituri nete din alte instrumente financiare desemnate ca 
fiind evaluate la valoare just� prin profit sau pierdere 0 -293 0 2.327 0 2.034
Alte venituri opera�ionale -7 -2 0 -2 36.396 36.385
Venituri opera�ionale 184.401 536.174 186.457 71.151 54.761 1.032.944
Cheltuieli opera�ionale -98.306 -138.156 -116.316 -14.670 584 -366.864
Cheltuieli salariale -4.546 -247.045 -18.176 -1.293 -512 -271.572
Fond comercial negativ 0 0 0 0 5.245 5.245
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -23.706 -64.938 -9.597 -6 -9.792 -108.039
Câ�tiguri din investi�ii în entit��i ascociate �i asocieri în 
participa�ie 0 453 0 0 2.263 2.716
Profit înainte de impozitare 57.843 86.488 42.368 55.182 52.549 294.430
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -42.680 -42.680
Profit net al exerci�iului financiar 57.843 86.488 42.368 55.182 9.869 251.750
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37. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Banca 

2018
Mii RON Clien�i corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total
Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea creditelor 8.511.715 13.093.687 2.214.790 12.440.064 2.819.599 39.079.855
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -211.808 -649.114 -100.749 -413 -12.876 -974.960
Total active 8.299.907 12.444.573 2.114.041 12.439.651 2.806.723 38.104.895
Total datorii 7.250.517 17.901.309 4.590.500 3.742.138 996.918 34.481.382
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.623.513 3.623.513
Venituri nete din dobânzi 118.761 398.677 84.385 62.587 37.611 702.021
Venituri nete din speze �i comisioane 61.267 147.475 87.841 7.817 -59 304.341
Venituri nete din tranzac�ionare 22.695 64.288 29.394 36.546 336 153.259
Câ�tiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate 
tranzac�ion�rii, evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere – net 3.866 22.599 2.405 0 1.200 30.070
Câ�tiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor – net 0 0 0 77 0 77
Alte venituri opera�ionale 0 0 0 0 18.322 18.322
Venituri opera�ionale 206.589 633.039 204.025 107.027 57.410 1.208.090
Cheltuieli opera�ionale -58.161 -220.712 -75.284 -13.274 -1.763 -369.194
Cheltuieli salariale -37.092 -163.544 -56.842 -6.512 -3.355 -267.345
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -15.992 -62.584 -7.450 -190 15.873 -70.343
Profit înainte de impozitare 95.344 186.199 64.449 87.051 68.165 501.208
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -78.215 -78.215
Profit net al exerci�iului financiar 95.344 186.199 64.449 87.051 -10.050 422.993
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37 CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

2017
Mii RON Clien�i corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total
Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea creditelor 7.694.153 12.492.268 1.889.193 11.759.079 3.291.995 37.126.688
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -233.788 -709.226 -85.047 -27 -13.893 -1.041.981
Total active 7.460.365 11.783.042 1.804.146 11.759.052 3.278.102 36.084.707
Total datorii 6.907.636 16.870.133 4.853.295 2.996.846 933.443 32.561.353
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.523.354 3.523.354
Venituri nete din dobânzi 100.639 351.911 70.250 18.981 14.547 556.328
Venituri nete din speze �i comisioane 59.920 124.875 82.692 4.819 2.433 274.739
Venituri nete din tranzac�ionare 20.768 53.200 27.106 45.580 632 147.286
Venituri nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind 
evaluate la valoare just� prin profit sau pierdere 0 -293 0 2.139 0 1.846
Alte venituri opera�ionale 0 0 0 0 29.476 29.476
Venituri opera�ionale 181.327 529.693 180.048 71.519 47.088 1.009.675
Cheltuieli opera�ionale -94.745 -135.984 -107.193 -14.672 1.069 -351.525
Cheltuieli salariale -3.476 -244.461 -15.471 -1.293 -380 -265.081
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -24.245 -64.939 -9.582 -6 -9.791 -108.563
Profit înainte de impozitare 58.861 84.309 47.802 55.548 37.986 284.506
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -41.598 -41.598
Profit net al exerci�iului financiar 58.861 84.309 47.802 55.548 -3.612 242.908










































