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Patria Bank S.A. este rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre fosta Banca Comerciala Carpatica S.A. (in calitate de 

entitate absorbanta) si fosta Patria Bank S.A. (in calitate de entitate absorbita), care a avut loc la data de 

01.05.2017.  

In acest context, situatia economico-financiara actuala a Patria Bank S.A. prezentata in acest raport (respectiv la 

data de 30.06.2017) reprezinta situatia individuala a bancii fuzionate pentru semestrul I al anului 2017, iar din 

perspectiva Contului Rezultatului Global situatia individuala a bancii fuzionate este prezentata ca si cum fuziunea 

ar fi avut loc de la inceputul perioadei de raportare (sem.I 2017), aceasta fiind optiunea bancii privind politica 

contabila adoptata pentru contabilizarea fuziunii si prezentarea situatiilor financiare ale entitatii rezultate din 

fuziune. 

In acelasi timp situatia Contului de Profit si Pierderi (si a Rezultatului Global) aferenta aceleiasi perioade a anului 

trecut (sem.I 2016), respectiv Situatia Pozitiei Financiare aferenta sfarsitului de an 2016 reprezinta situatia sub-

consolidata1 a celor doua banci anterior fuziunii. Pentru perioada similara a anului precedent in prezentul raport 

se prezinta situatia sub-consolidata la 30.06.2016 a Contului de Profit sau Pierdere, situatie ce incorporeaza 

rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 6 luni ale anului 2016 si rezultatul financiar al fostei-

Banci Comerciale Carpatica S.A pentru perioada de 3 luni incepand de la data de 31 martie 2016 (data dobandirii 

controlului de catre fosta-Patria Bank S.A. asupra fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A.) pana la 30 iunie 2016.  

 

 
I. Situatia economico-financiara la data de 30.06.2017 
 

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: 

 

a) Elemente de bilant:  

Situatia pozitiei financiare a bancii la sfarsitul Sem. I al anului 2017, comparativ cu finalul anului 2016 si cu 

Bugetul se prezinta astfel: 

 

                                                           
1 Grupul Patria Bank anterior fuziunii este controlat de EEAF, actionarul majoritar al Patria Bank si era format din cele doua 

banci: Patria Bank si Banca Carpatica, dar si din filialele acestora, Patria Credit IFN, SAI Patria Asset Management, SAI Carpatica 

si cele 3 fonduri de investitii controlate de aceasta, Imobiliar Invest SRL, SAI Globinvest, precum si cateva entitati in curs de 

dizolvare voluntara (care nu sunt semnificative in activele si rezultatele Grupului). Situatiile financiare consolidate de cel mai 

inalt grad sunt intocmite la nivelul Patria Bank, avand in vedere ca entitatea care controleaza Grupul, EEAF, este o firma de 

investitii care conform prevederilor IFRS 10 nu consolideaza investitiile sale. 

Pentru a respecta politica contabila adoptata de banca si pentru a asigura comparabilitatea pozitiei si performantei financiare 

a bancii PBK rezultata din fuziune, pentru perioadele anterioare fuziunii se folosesc ca si comparative valorile contabile 

inregistrate in Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad intocmite la nivelul Patria Bank, insa nu pentru intregul 

Grup Patria Bank asa cum a fost el definit in perimetrul de consolidare, ci doar pentru cele doua banci implicate in fuziune. 

Acest nivel care agrega valorile contabile ale celor doua banci din Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad 

intocmite de Patria Bank (pentru perioadele anterioare fuziunii din anii financiari 2016 si 2017) este denumit in prezentul 

raport ”nivelul sub-consolidat” sau „situatia sub-consolidata”a celor doua banci anterior fuziunii. 
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 La 30 iunie 2017, la doua luni dupa implementarea fuziunii prin absorbtie intre Patria Bank S.A. (entitatea 

absorbita) si Banca Comerciala Carpatica (entitatea absorbanta) activul total inregistreaza valoarea de 3.468 

mil. RON in usoara scadere (-4%) comparativ cu situatia subconsolidata la 31 decembrie 2016 (situatia 

pozitiei financiare subconsolidate a Patria Bank S.A., societatea mama, si a filialei sale Banca Comerciala 

Carpatica S.A.). Se observa o modificare in structura bilantiera prin ajustarea nivelului activelor lichide (-8%) 

si cresterea ponderii creditelor si avansurilor acordate clientelei in total active de la 33% la 31 decembrie 

2016 la 35% la 30 iunie 2017. Scaderea nivelului activelor lichide in banca post-fuziune fata de situatia 

consolidata de la finele anului anterior este o evolutie normala, care are ca si cauze: (i) reducerea nivelului 

depozitelor atrase de la banci (31,5 mil. lei) avand in vedere nivelul ridicat al lichiditatii bancii post-fuziune, 

care reduce necesarul de finantare pe piata interbancara, situatie usor diferita fata de situatia individuala a 

fostei-Patria Bank pre-fuziune; (ii)  reducerea nivelului depozitelor atrase de la clientela nebancara (84 mil. 

lei) ca efect al optimizarii retelei de sucursale in luna Decembrie 2016, care si-a produs efectele cu predilectie 

in semestrul I 2017, dar si (iii) datorita finantarii activitatii de creditare care a condus la cresterea portofoliului 

de credite acordate clientelei cu 13 mil. lei. 

 Valoarea neta a Creditelor si avansurilor acordate clientelei a inregistrat o crestere cu 13 mil. RON (+1%) la 

30 iunie 2017, comparativ cu inceputul anului. Ritmul de crestere al activitatii de creditare a crescut dupa 

fuziune, noua banca dispunand de o retea de sucursale extinsa si de o forta de vanzari care ii creeaza 

premizele cresterii organice la nivelul planificat in bugetul aprobat pentru anul in curs. 

 Banca isi pastreaza un nivel ridicat al activelor lichide in bilant (50%). Raportul Credite/Depozite a inregistrat 

in iunie 2017 nivelul de 49%, mult sub media sistemului bancar de 81% (conform datelor furnizate de BNR 

pentru luna martie 2017).  

 Rata Fondurilor Proprii Totale calculata la iunie 2017 este de 12,09%, in usoara scadere fata de procentul de 

12,80% inregistrat la finele anului precedent, in linie cu valorile bugetate, pe fondul pierderilor inregistrate 

in primul semestru al anului 2017.  

 Toate pozitiile bilantiere prezinta variatii nesemnificative fata de nivelul bugetat. 

 Valoarea Capitalurilor proprii (activul net contabil) ale noii banci PBK rezultata in urma fuziunii in Bilantul 

de deschidere la data fuziunii 01.mai.2017 este de 265,12 milioane LEI, la acelasi nivel cu capitalurile proprii 

al celor doua banci subconsolidat la 30.aprilie.2017 pre-fuziune, incorporand incepand cu data fuziunii 

valoarea capitalurilor care in perioadele anterioare fuziunii era atribuibila intereselor care nu controleaza, 

ACTIVE

30 iunie 

2017

31 decembrie 

2016

Buget Sem.I 

2017

Active lichide 1,750,875        1,905,383   (154,508)        -9% 1,756,831      (5,956)      0%

Investiti i  in participatii 2,575                2,568           7                      0% 2,575              -            0%

Credite si avansuri acordate clientelei, net 1,212,083        1,199,507   12,576            1% 1,200,021      12,062     1%

Imobilizari corporale, necorporale si alte active 502,433           511,634      (9,201)             -2% 511,988          (9,555)      -2%

Total Active 3,467,966        3,619,092   (151,126)        -4% 3,471,416      (3,450)      0%

DATORII

Depozite atrase de la banci si clientela 3,148,269        3,263,714   (115,445)        -4% 3,146,469      1,800       0%

Imprumuturi si alte datorii 61,020             73,205        (12,185)          -20% 67,430            (6,410)      -10%

Total Datorii 3,209,289        3,336,919   (127,630)        -4% 3,213,900      (4,611)      0%

Total Capitaluri proprii 258,677           282,173      (23,496)          -9% 257,516          1,161       0%

Total Datorii si capitaluri proprii 3,467,966        3,619,092   (151,126)        -4% 3,471,416      (3,450)      0%

variatie fata de 

anul precedent

variatie fata de 

Buget
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asa cum este prezentat in Situatia modificarii capitalurilor proprii in situatiile financiare interimare atasate 

prezentului raport. 

 

b) Contul de profit si pierderi: 

Cifrele comparative pentru aceeasi perioada a anului precedent (2016) prezentate in Contul de Profit sau Pierdere 

incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 6 luni ale anului 2016 si rezultatul 

financiar al fostei-Banca Comerciala Carpatica S.A doar pentru 3 luni incepand de la data de 31 martie 2016 (data 

dobandirii controlului asupra BCC de catre fosta-Patria Bank S.A.) pana la 30 iunie 2016.  

 

Principalele elemente ale Contului de profit si pierdere la nivel individual, comparativ cu aceeasi perioada a 

anului trecut si cu Bugetul, se prezinta astfel: 

  

 

 
 

 Venitul net din exploatare (venitul net bancar) este in linie cu nivelul bugetat pentru sem.I 2017, nu prezinta 

deviatii semnificative (-1%), iar pe fondul economiei de cheltuieli operationale conduce la o pierdere cu 6.7 

mil. LEI (-20%) mai mica decat cea bugetata pentru aceasta perioada. 

 

Avand in vedere faptul ca pentru perioada similara a anului precedent, asa cum este descris in primul paragraf al 

prezentului raport, se prezinta situatia sub-consolidata la 30.06.2016 a Contului de Profit sau Pierdere, situatie ce 

incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 6 luni ale anului 2016 si rezultatul 

financiar al fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A doar pentru cele 3 luni din trim.II 2016 (dupa data preluarii 

controlului de catre Patria Bank SA), prezentam in cele ce urmeaza evolutia elementelor principale ale Contului 

de Profit sau Pierdere pentru Sem.I 2017 comparativ cu cifrele sub-consolidate ale celor doua banci implicate in 

Valori exprimate in mii RON

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE 30 iunie 2017 30 iunie 2016 Budget

Sem.I 2017

Venituri nete din dobanzi 47,480           39,004         8,476      22% 46,606        874        2%

Venituri nete din comisioane si speze 10,779           7,001           3,778      54% 10,205        574        6%

Castig/ (pierdere) din active financiare detinute pentru 

tranzactionare, detinute in vederea vanzarii siderivate 2,544             11,192         (8,648)     -77% 5,596 (3,052)   -55%

Castig / (pierdere) net(a) din diferente de curs de schimb 4,756             3,964           792         20% 1,278 3,478    272%

Alte venituri din exploatare 4,991             2,907           2,084      72% 3,599 1,392    39%

Venit total din exploatare 70,550           64,068         6,482      10% 67,283        3,267    5%

Provizioanele pentru angajamente de creditare si garantii financiare 415                 (116)             531         -458% 1,642 (1,227)   -75%

Castig/ (pierdere) net(a) din deprecierea activelor financiare (10,665)          (26,317)        15,652    -59% -8,256 (2,409)   29%

Venit net din exploatare 60,300           37,635         22,665    60% 60,669        (369)      -1%

Cheltuieli cu personalul (41,592)          (34,443)        (7,149)     21% (43,041)       1,449    -3%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea (7,779)            (4,994)          (2,785)     56% (8,146)         367        -5%

Alte cheltuieli operationale si administrative (37,074)          (28,310)        (8,764)     31% (40,451)       3,377    -8%

Total Cheltuieli operationale si administrative (86,445)          (67,747)        (18,698)   28% (91,638)       5,193    -6%

Pierdere inainte de impozitare (26,145)          (30,112)        3,967      -13% (30,969)       4,824    -16%

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit amanat -                  (212)             212         -100% (1,839)         1,839    -100%

Pierderea exercitiului financiar (26,145)          (30,324)        4,179      -14% (32,807)       6,662    -20%

variatie fata de 

anul precedent

variatie fata de

 Buget
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fuziune pentru intreg semestrul I 2016, pentru a oferi o comparatie relevanta a rezultatelor Sem.I 2017 fata de 

perioada similara a anului precedent, astfel: 

 

 

 Venitul total din exploatare (venitul total bancar) a scazut cu  19,4 mil. RON (-22%) fata de aceeasi perioada 

a anului precedent, evolutie generata in principal de scaderea veniturilor nete din dobanzi cu -5% si a 

veniturilor nete din comisioane cu 8% pe fondul general al reducerii retelei de sucursale a fostei Banci 

Carpatica in ultima luna a anului 2016, ce a generat efecte cu predilectie in sem.I 2017. 

 Un factor important in scaderea venitului total bancar in sem I.2017 fata de aceeasi perioada a anului 

precedent il contituie scaderea veniturilor din tranzactii si administrarea portofoliului de titluri de stat, care 

acopera cea mai mare parte din scadere, respectiv 13,9 mil. RON din cele 19,4 mil. lei scadere a venitului 

total bancar. Acestea au fost generate pe de o parte de scaderea cu -18% a portofoliului de titluri de stat, dar 

si de scaderea randamentelor pe piata in perioada analizata si de politica asumata de catre banca de 

restructurare a portofoliului de titluri de stat in scopul reducerii riscului de dobanda. 

 Cheltuielile operationale au scazut cu 16%, cu 16,2 mil. RON fata nivelul primului semestru al anului 2016 pe 

fondul reducerilor de personal cu 22% (294 de angajati) fata de aceeasi perioada a anului precedent (sfarsit 

de perioada), reducere ce a generat o scadere a cheltuielilor salariale cu 15%, reducere care ne asteptam sa 

depaseasca 24% la nivel anualizat avand in vedere faptul ca in sem.I 2017 banca a suportat si o serie de 

masuri compensatorii acordate personalului concediat, precum si pachete de retentie menite sa asigure 

continuitatea activitatii pana la data realizarii fuziunii (in conditiile in care fuziunea a fost amanata cu 4 luni 

fata de data initial prognozata). 

 Banca desfasoara in prezent ultima parte a programului sau de optimizare a retelei de unitati terioriale si 

de eficientizare a activitatii centralei si centrelor operationale post-fuziune, etapa ce se va finaliza la sfarsitul 

lunii Sept.2017 si care se asteapta sa genereze o reducere suplimentara a nivelului cheltuielilor operationale 

Valori exprimate in mii RON

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE
30 iunie 2017 30 iunie 2016 30 iunie 2016

6 luni PBK

+3 luni BCC

6 luni PBK

+6 luni BCC

Venituri nete din dobanzi 47,480           39,004         8,476      22% 50,057         (2,577)     -5%

Venituri nete din comisioane si speze 10,779           7,001           3,778      54% 11,683         (904)        -8%

Castig/ (pierdere) din active financiare detinute pentru 

tranzactionare, detinute in vederea vanzarii siderivate 2,544             11,192         (8,648)     -77% 16,487         (13,943)   -85%

Castig / (pierdere) net(a) din diferente de curs de schimb 4,756             3,964           792         20% 6,730           (1,974)     -29%

Alte venituri din exploatare 4,991             2,907           2,084      72% 5,032           (41)          -1%

Venit total din exploatare 70,550           64,068         6,482      10% 89,989         (19,439)   -22%

Provizioanele pentru angajamente de creditare si garantii financiare 415                 (116)             531         -458% 11                 404         

Castig/ (pierdere) net(a) din deprecierea activelor financiare (10,665)          (26,317)        15,652    -59% (26,391)        15,726    -60%

Venit net din exploatare 60,300           37,635         22,665    60% 63,610         (3,310)     -5%

Cheltuieli cu personalul (41,592)          (34,443)        (7,149)     21% (49,047)        7,455      -15%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea (7,779)            (4,994)          (2,785)     56% (7,316)          (463)        6%

Alte cheltuieli operationale si administrative (37,074)          (28,310)        (8,764)     31% (46,294)        9,220      -20%

Total Cheltuieli operationale si administrative (86,445)          (67,747)        (18,698)   28% (102,656)     16,211    -16%

Pierdere inainte de impozitare (26,145)          (30,112)        3,967      -13% (39,047)        12,902    -33%

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit amanat -                  (212)             212         -100% (212)             212         -100%

Pierderea exercitiului financiar (26,145)          (30,324)        4,179      -14% (39,259)        13,114    -33%

variatie fata de 

anul precedent

variatie fata de 

perioada similara a 

anului precedent*
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totale pana la un nivel de reducere de 27% la nivelul anului 2018 comparat cu intregul an 2016 pe baze 

consolidate. 

 Cheltuiala (neta) aferenta ajustarilor pentru deprecierea creditelor a inregistrat o diminuare semnificativa  

de 15,7 mil. RON, fata de aceeasi perioada a anului anterior, pe fondul evolutiei favorabile a portofoliului de 

credite, a intensificarii activitatii de colectare si recuperare a creditelor. Veniturile din recuperari aferente 

creditelor scoase in afara bilantului pentru primele 6 luni ale anului 2017 sunt in valoare de 7,2 mil RON. 

Pe baza datelor înregistrate la data de 30.06.2017 si a următorilor indicatori bancari, banca si-a redus nivelul 
pierderii fata de anul precedent, ramanand inca in teritoriul negativ: 

 
Indicatori principali  30.06.2017 30.06.2016 

Rata rentabilitatii activelor (ROA) 1 % (1,48) (2,00) 

Rata rentabilitatii capitalului (ROE) 2 % (19,34) (53,52) 

 
Indicatori principali  30.06.2017 31.12.2016 

Rata Fondurilor Proprii Totale % 12,09 12,80 

Credite (val bruta) / Datorii privind clientela % 43,61 39,47 

Lichiditate imediata3 % 54,76 58,28 

 
1Profit net anualizat / Total active la valoare medie 
2Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie  
3Disponibilitati si depozite la banci (val. neta) + titluri de stat libere de gaj/ surse atrase si imprumutate 

 

 

c) Cash-flow: 

 

Situaţia modificărilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii si finantare, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:  

Valori exprimate in mii LEI              

  30.06.2017       31.12.2016 

Numerar la începutul perioadei 676.497 215.508 
± Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare (110.979) (180.924)  
± Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii 170.981 682.706  
± Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare (4.877) (40.793) 
Numerar la sfârşitul perioadei  731.622   676.497   
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II. Analiza activitatii societatii - indicatori economico-financiari bancari 
 

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 
afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii  

Contextul mediului economic: 
 Economia internă a prezentat evoluții mixte in semestrul I 2017, climatul favorabil din sfera exporturilor și 

consumului fiind contrabalansat de momentul dificil din zona investițiilor și de acumularea de dezechilibre 
macroeconomice și de tensiuni politice. 

 Dupa o regandire a politicii fiscale, exista riscuri pentru procedurile de deficit excesiv, cu consecinte negative 
asupra ratingului suveran. 

 Incertitudinile si riscurile asociate provin din mediul intern si extern; pe plan extern, relevante raman 
incertitudinile si riscurile legate de cresterea economica in zona euro si pe plan global, avand ca principale 
surse negocierile pentru Brexit si politicile economice ale administratiei Statelor Unite ale Americii; pe plan 
intern acestea sunt generate in principal de conduita politicii fiscale si a celei de venituri, in contextul 
initiativelor legislative in sfera salariala si fiscala. 

 Rata anuala a inflatiei a crescut sensibil pe parcursul trimestrului II, cu 0,67%, atingand în luna iunie 0,85%. 
Avand in vedere nivelul ratei anuale a inflatiei inca sensibil inferior celor prevalente in tarile europene, 
precum si riscurile la adresa perspectivei pe termen mediu a inflatiei, BNR a decis in 4 august 2017, 
mentinerea ratei dobanzii de politică monetară la nivelul de 1,75%. 

 Exista potential semnificativ de crestere a creditarii pentru firme. 
 Sectorul bancar este adecvat capitalizat si deține suficiente resurse de lichiditate. 
 Rata creditelor neperformante a continuat sa se reduca. 

Indicatorul de lichiditate la 30.06.2017, calculat conform normelor aplicabile institutiilor financiar-bancare se 
situeaza confortabil peste limitele reglementate, dupa cum urmeaza: 

Data <= 1 luna 1 -3  luni 3-6 luni 6-12 luni >12 luni 

30.06.2017 3,37 12,81 15,97 13,06 35,62 

Limita reglementata >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 - 

*Indicatorul de lichiditate calculat pentru toate valutele, in echivalent RON  

 

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. 

Cheltuielile de capital au fost efectuate in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. 

 
- Cheltuieli de capital -                   Mii EUR 

Realizat 01.01.2017 - 30.06.2017 Bugetat 01.01.2017 - 30.06.2017 

1.550 1.641 

 

 

 

http://www.patriabank.ro/


 

Patria Bank S.A. Sediu Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131; Bancă participantă 
la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; 
Capital social (subscris şi vărsat) 376.239.921,30 RON; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Tel: 0800 410 310, Fax: 
+40 372 148 273, info@patriabank.ro; www.patriabank.ro 

8 | P a g e  

 

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ 
veniturile din activitatea de baza 

Detaliile au fost prezentate la Capitolul I, punctul b. Contul de profit şi pierdere. 

Mentionam faptul ca activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale. S-au indeplinit obligatiile legale privind 
organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor 
si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare. 

Situatiile financiare individuale ale bancii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de 
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, in vigoare la data de raportare semestriala a bancii, 30 
iunie 2017. Datele prezentate referitoare la inchiderea semestrului I 2017 au in vedere organizarea si conducerea 
contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in 
conformitate cu Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, modificat si completat prin Ordinul BNR 
nr. 29/29.12.2011, Ordinul nr. 2/07.03.2013, Ordinul 7/30.10.2014, Ordinul 7/20.07.2015 precum si alte 
instructiuni BNR in domeniu. 

 
III. 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.  

Banca nu a fost in imposibilitatea de a-si onora obligatiile financiare in nici o situatie in cursul primului semestru 
al anului 2017. 
 
3.2. Descrierea oricărei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea 

comerciala 
 

In perioada de raportare nu au fost modificari privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare. 

La data de 30 iunie 2017, actionarii ale caror drepturi de vot sunt suspendate in temeiul ordinelor BNR detineau 

un numar total de 406.669.498 actiuni care reprezinta 10,81% din numarul total de actiuni si din numarul total de 

drepturi de vot. 

 

3.3. Schimbari in administrarea si conducerea societatii comerciale 
 

 La data de 1 mai 2017 a devenit efectiva fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica S.A. si Patria Bank 

S.A. 

 In contextul fuziunii, incepand cu data de 01.05.2017 conducerea bancii este asigurata astfel: 

a) Consiliul de Administratie: 
o Dl. Horia Dragos Manda – presedinte 
o Dna Daniela Elena Iliescu – membru 
o Dl. Bogdan Merfea – membru executiv 
o Dl. Nicolae Surdu – membru 
o Dl. Vasile Iuga – membru independent (in curs de autorizare BNR) 

b) Comitetul Directorilor: 
o Dl. Bodgan Merfea – Director General 
o Dna. Diana Maria Kallos – Director General Adjunct – Divizia Financiar 
o Dl. Valentin Vancea – Director General Adjunct – Divizia Operatiuni si IT 
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o Dl. Bogdan Constantin Neacsu – Director General Adjunct – Divizia Risc (autorizat de BNR in 
06.07.2017) 

 

IV. Tranzacţii semnificative 
 

La data de 1 mai 2017 a devenit efectiva fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica S.A. – in calitate de 

societate absorbanta, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/9252/2016, CUI 11447021 si Patria 

Bank S.A. – in calitate de societate absorbita, cu numar de ordine in Registrul Comertului J23/2563/2016, CUI 

4786360. Simultan cu implementarea fuziunii, societatea absorbanta, Banca Comerciala Carpatica S.A., si-a 

schimbat denumirea in Patria Bank S.A. 

 

Cu exceptia celor mentionate mai sus, nu au existat contracte importante încheiate de Patria Bank S.A. in 

semestrul I al anului 2017 privind achizitii, fuziuni, divizari etc. Nu au existat informaţii privind tranzacţii 

majore semnificative încheiate de PBK cu persoane cu care ar acţiona în mod concertat sau în care sa fi fost 

implicate astfel de persoane în semestrul I 2017. 

 
 

V. Evenimente importante de raportat in perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 
 

o Urmare aprobarii fuziunii implementate la data de 01.05.2017, la data de 05.07.2017 a avut loc 

finalizarea procesului de majorare de capital social, respectiv inregistrarea in registrul actionarilor 

Patria Bank SA tinut de catre Depozitarul Central a noilor actiuni emise ca urmare a fuziunii dintre 

Banca Comerciala Carpatica SA (in calitate de societate absorbanta) si Patria Bank SA (in calitate 

de societate absorbita). 

o Astfel, capitalul social al Patria Bank SA subscris si varsat este in valoare de 376.239.921,3 lei, 

divizat in 3.762.399.213 actiuni nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare 

nominala de 0,1 RON / actiune. 

o Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detin cel putin 10% 

din capitalul social al bancii la data de 05.07.2017 este urmatoarea: 
 

Denumire Numar detineri % 

EEAF FINANCIAL SERVICES BV 2.867.168.282 76,2058 

CARABULEA ILIE 406.669.498 10,8088 

PERSOANE FIZICE 352.848.863 9,3783 

PERSOANE JURIDICE 135.712.570 3,6071 

TOTAL 3.762.399.213 100 

  

o La data de 21 iunie 2017, Consiliul de Administratie al Bancii a adoptat decizia de modificare a 

sediului social al Bancii, pe baza competentelor delegate de Adunarea Generala a Actionarilor. 

Astfel, noul sediu real al Bancii se afla pe Soseaua Pipera nr. 42, Globalworth Plaza, etajele 7, 8 si 

10, Sector 2, Bucuresti, iar sediul social al Bancii este situat pe strada Ion Brezoianu 31, etajul 1, 

etajul 2 si mansarda, Sector 1, Bucuresti. 
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VI. Alte evenimente ulterioare datei de 30.06.2017 
 

o La data de 13 iulie 2017 a fost schimbat din "BCC" in "PBK" simbolul de tranzactionare al actiunilor 

Bancii fuzionate la Bursa de Valori Bucuresti. 

o In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 iulie 2017 s-a aprobat 

propunerea Consiliului de Administratie de reducere a capitalului social al bancii cu 149.118.190 

lei, de la 376.239.921,30 lei la 227.171.731,30 lei, prin anularea a 1.491.181.900 actiuni cu o 

valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Reducerea capitalului social se va face pentru acoperirea 

partiala a pierderilor acumulate ale Bancii Comerciale Carpatica SA inainte de fuziune, inregistrata 

la data de 31 Decembrie 2016, in suma de 149.118.190 lei. 

 

 

 

 

ANEXE: 

 Situatiile financiare interimare individuale la data de 30.06.2017: 

o Situatia pozitiei financiare; 

o Situatia rezultatului global; 

o Situatia modificarilor capitalurilor proprii; 

o Situatia fluxurilor de numerar; 

o Notele explicative. 

 Declaratia Directorului General privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare 

aferente semestrului I 2017. 

 

 

MENTIUNE: Situaţiile financiare aferente primelor 6 luni ale anului 2017 nu au fost auditate de un auditor 

financiar independent.   

 

 

 

 

 

Director General     Director General Adjunct – Divizia Financiar, 

Bogdan Merfea      Diana Kallos 
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Declaratie 

 

 

 

 

Subsemnatul, Bogdan Merfea – Director General, in calitate de reprezentant legal al PATRIA BANK S.A, conform 
prevederilor art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și a art. 113 lit. D) alin. (1) lit.c) din 
Regulamentul ASF nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, îmi asum responsabilitatea de a întocmi 
situațiile financiare interimare la data de 30.06.2017 și certific că, după cunoștințele mele: 

A) Politicile contabile utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2017 sunt în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile instituțiilor de credit, în baza Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 
Europeană; 

B) situațiile financiare interimare la 30.06.2017 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței 
financiare și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată de PATRIA BANK SA; 

C) PATRIA BANK SA funcționează în termeni de continuitate; 

D) raportul semestrial privind situațiile financiare menționate mai sus include o analiză precisă a evoluției și 
performanței Băncii, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

BOGDAN MERFEA 
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SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 
 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

3 of 76 

 

 

 

 

  

Mii LEI     

  Nota 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

        

Venituri din dobanzi si asimilate 6 63.529 54.106 

Cheltuieli cu dobanzile si asimilate 6 (16.049) (15.102) 

Venituri nete din dobanzi  47.480 39.004 

    

Pierdere neta din deprecierea activelor financiare 10 (10.665) (26.317) 

    
Venituri din dobanzi dupa pierderile nete din 
deprecierea creditelor si avansurilor acordate clientelei  36.815 12.687 

    
Venituri din comisioane si speze 7 13.516 9.177 

Cheltuieli cu comisioane si speze 7 (2.737) (2.176) 

Venituri nete din comisioane si speze  10.779 7.001 

    
Castig/ (pierdere) din active financiare detinute pentru 
tranzactionare 8 957 (113) 

Pierdere din instrumente financiare derivate 8 (177) (286) 
Castig net din vanzarea activelor financiare disponibile in 
vederea vanzarii 8 1.764 11.591 

Castig net din diferente de curs de schimb  4.756 3.964 

Provizioane pentru angajamente de creditare si garantii financiare 415 (116) 

Alte venituri din exploatare 9 4.991 2.907 

    

Cheltuieli cu personalul 11 (41.592) (34.443) 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea  (7.779) (4.994) 

Alte cheltuieli operationale si administrative 12 (37.074) (28.310) 

    

Pierdere inainte de impozitare  (26.145) (30.112) 

Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat 13 - (212) 

Pierderea exercitiului financiar  (26.145) (30.324) 

Pierderea atribuibila:    

Pierderea atribuibila societatii mama  - (19.456) 

Pierderea atribuibila intereselor care nu controleaza  - (10.868) 

Pierderea exercitiului financiar  - (30.324) 



 
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 
 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 
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Mii LEI     

   30 iunie 2017 30 iunie 2016 

        

Pierderea exercitiului financiar               (26.145)             (30.324) 

    

Alte elemente ale rezultatului global       
Elemente care pot fi reclasificate ulterior in profit 
sau pierdere:       

Active financiare disponibile pentru vanzare       

- Castig / (Pierdere) recunoscut(a) in an                   888  (6.513) 

Impozitul pe venit inregistrat direct in alte elemente ale 
rezultatului global                       (218)                 1.759  

        
Elemente care nu vor fi clasificate ulterior in profit 
sau pierdere:       

Reevaluarea imobilizarilor corporale                  -                (1.299) 

Impozitul pe profit inregistrat direct in  rezultatul global                          -                        193  

        
Alte elemente ale Rezultatului global, nete de impozit pe 
profit                     670                (5.860) 

        
Situatia rezultatului global aferenta exercitiului 
financiar                (25.475)             (36.184) 

 

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie in data de 30 august 2017 si au fost semnate 

in numele acestuia de: 

 

 

 

Bogdan Merfea                                                                                           Diana Kallos 

Director General                                                                                         Director General Adjunct 

 

Situatia rezultatului global aferent:    

Situatia rezultatului  global atribuibil societatii mama  - (23.216) 
Situatia rezultatului  global atribuibil intereselor care nu 
controleaza  - (12.968) 
Situatia rezultatului global aferenta exercitiului 
financiar  - (36.184) 

    

Rezultatul pe actiune (de baza si diluat) 33 (0,0081) (0,0078) 



 
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 
 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 
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Mii LEI Nota 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

Active    
Numerar si echivalente de numerar 14 731.622 676.497 

Plasamente la banci 15 5.192 6.939 

Active financiare disponibile in vederea vanzarii: 16 991.694 1.171.727 

- Titluri disponibile pentru vanzare  989.119 1.169.159 

- Participatii  2.575 2.568 

Active financiare detinute pentru tranzactionare 17 24.942 52.788 

Investitii pastrate pana la scadenta 18 106.168 109.860 

Credite si avansuri acordate clientelei 20 1.212.083 1.199.507 

Titluri de participare detinute in filiale  28.833 28.832 

Creanta privind impozitul amanat 13 20.412 19.023 

Investitii imobiliare 21 75.119 75.206 

Imobilizari corporale 22 171.538 175.444 

Imobilizari necorporale 23 43.711 43.025 

Alte active financiare 24 2.948 1.720 

Alte active 25 53.704 58.524 

Total active  3.467.966 3.619.092 

Datorii    
Depozite de la banci 26 10.593 42.023 

Depozite de la clienti 27 3.137.676 3.221.691 

Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 28 10.724 15.933 

Alte datorii financiare 29 2.448 4.375 

Alte datorii 30 27.793 33.143 

Datorii subordonate 31 20.055 19.754 

Total Datorii  3.209.289 3.336.919 

Capitaluri proprii    
Capital social 32 383.979 199.218 

Prima de fuziune 32 (67.569) - 

Pierderea cumulata  (162.607) (62.476) 

Rezerve din reevaluare 34 63.009 18.440 

Alte rezerve 34 41.865 65.476 

Interese care nu controleaza  - 61.515 

Total capitaluri proprii  258.677 282.173 

Total datorii si capitaluri proprii  3.467.966 3.619.092 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie in data de 30 august 2017 si au fost semnate 

in numele acestuia de: 

 

Bogdan Merfea                                                                                           Diana Kallos 

Director General                                                                                         Director General Adjunct 

  



 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 
 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 

(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 
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Mii LEI Capital 
social 

Prima de 
fuziune 

Rezerve 
din 
reevaluare
a activelor 
disponibil
e pentru 
vanzare 

Rezerve din 
reevaluarea 
imobilizarilor 
corporale 

Rezerve 
legale 

Rezerva 
generala 
pentru 
riscuri 
bancare 

Alte 
rezerve 

Pierdere 
cumulata 

Total 
capitaluri 
proprii 
atribuibil 
entitatii 
care 
controleaza 

Interese care 
nu 
controleaza 

Total 
capitaluri 
proprii 

Sold la 01 ianuarie 2017 199.218 - (2.934) 21.374 23.503 11.683 30.290 (62.476) 220.658 61.515 282.173 

Pierderea exercitiului financiar pre 
fuziune 

- - - - - - - (14.311) (14.311) (4.246) (18.556) 

Diminuarea rezervei din reevaluarea 
activelor disponibile pentru vanzare 

- - (212) - - - - - (212) (261) (473) 

Transfer intre componentele de capitaluri 
proprii 

- - - (524) - - - 524 - - - 

Alte modificari ale capitalurilor proprii - - - - - - - 1.269 1.269 710 1.979 

Sold la 01 mai 2017 societatea 
absorbita 

199.218 - (3.146) 20.850 23.503 11.683 30.290 (74.994) 207.406 57.718 265.124 

Dizolvarea societatii absorbite (199.218) - 156 (22.416) (23.503) (11.683) (30.290) 54.353 (232.601) - (232.601) 

Capitalul societatii absorbante atribuibil 
entitatii care controleaza 

146.293 - 2.809 41.703 7.627 9.817 15.038 (79.081) 144.206 - 144.206 

Capitalul societatii absorbante atribuibil 
intereselor care nu controleaza 

81.720 - (102) 22.420 4.260 5.484 (360) (55.704) 57.718 - 57.718 

Efectul fuziunii (emisiune actiunii) 155.966 (67.569) - - - - - - 88.397 - 88.397 

Sold initial dupa fuziune 383.979 (67.569) (283) 62.557 11.887 15.301 14.678 (155.426) 265.123 - 265.123 

Pierderea exercitiului financiar post 
fuziune 

- - - - - - - (7.589) (7.589) - (7.589) 

Elemente ale rezultatului global, net de 
impozit: 

           

Cresterea rezervei din reevaluarea 
activelor disponibile pentru vanzare 

  1.143 - - - - - 1.143 - 1.143 

Alte elemente ale Rezultatului global, 
nete de impozit pe profit 

- - 1.143 - - - - - 1.143 - 1.143 

Transfer intre componentele de capitaluri 
proprii 

- - - (408) - - - 408 - - - 

Sold la 30 iunie 2017 383.979 (67.569) 860 62.149 11.887 15.301 14.678 (162.607) 258.677 - 258.677 
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Mii LEI 
 

Capital 
social 

Rezerve din 
reevaluarea 

activelor 
disponibile 

pentru 
vanzare 

Rezerve din 
reevaluarea 

imobilizarilor 
corporale 

Rezerve 
legale 

Rezerva 
generala 

pentru 
riscuri 

bancare 
Alte 

rezerve 
Pierdere 

cumulata 

Total 
capitaluri 

proprii 
atribuibil 

entitatii care 
controleaza 

Interese care 
nu 

controleaza 

Total 
capitaluri 

proprii 
                      

Sold la 1 ianuarie 2016  268.351   7.487   22.314   23.503   11.683   30.290   (139.752)  223.876   -     223.876  

                      
Pierderea exercitiului financiar  -     -     -     -     -     -     (29.385)  (29.385)  (8.805)  (38.190) 
                      
Situatia rezultatului global, net de 
impozit:                     

Diminuarea rezervei din reevaluarea 
activelor disponibile pentru vanzare  -     (10.421)  -     -     -     -     -     (10.421)  (1.409)  (11.830) 

Diminuare rezervei din reevaluarea 
imobilizarilor corporale  -     -     (940)  -     -     -     -     (940)  (583)  (1.523) 
Situatia rezultatului global 
aferenta exercitiului financiar, 
net de impozit  -     (10.421)  (940)  -     -     -     -     (11.361)  (1.992)  (13.353) 

Diminuarea capitalului social  (105.709)  -     -     -     -     -     105.709   -     -     -    
Majorarea capitalului social prin 
conversia datoriilor subordonate in 
actiuni  36.576   -     -     -     -     -     -     36.576   -     36.576  

Alte modificari in capitalurile proprii - - - - - - 952   952  519  1.471  

Combinari de intreprinderi - - - - - - -  -     71.793   71.793  

Sold la 31 decembrie 2016  199.218   (2.934)  21.374   23.503   11.683   30.290   (62.476)  220.658   61.515   282.173 
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Mii LEI Nota 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

        

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare    
Dobanzi incasate 6 59.136 180.477 

Dobanzi platite 6 (17.366) (38.190) 

Comisioane si speze incasate 7 13.516 24.549 

Comisioane si speze platite 7 (2.737) (5.672) 

Pierderi rezultate din instrumente finaciare derivate 8 75 (530) 
Castiguri nete din tranzactionare si alte venituri din 
exploatare 8,10 11.945 34.001 

Recuperari din credite scoase in afara bilantului 10 9.579 30.944 

Plati in numerar catre angajati 11,12,25 (48.085) (81.617) 

Plati in numerar catre furnizori 11,12,25 (37.074) (74.697) 

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit curent  - 1.053 
Flux net de numerar din profitul de exploatare 
inainte de modificarile activelor si pasivelor de 
exploatare  (11.011) 70.318 

    
Modificari ale activelor de exploatare  

  
(Cresterea)/Descresterea:  

  
-creditelor si avansurilor acordate bancilor 15 1.756 (526) 

-activelor financiare detinute pentru tranzactionare 17 27.846 3.986 

-creditelor si avansurilor acordate clientelei 20 (17.831) 41.418 
-altor active financiare 24 3.218 35.380 

Total modificari ale activelor de exploatare  
14.989 80.258 

    
Modificari ale pasivelor de exploatare  

  
(Descresterea)/ Cresterea  

  
- depozitelor de la alte banci 26 (31.430) 27.058 

- datoriilor privind clientela 27 (82.729) (351.244) 
- altor datorii financiare 29 (798) (7.239) 

Total modificari ale pasivelor de exploatare  
(114.957) (331.425) 

    
Numerar net folosit in activitatea de  exploatare  

(110.979) (180.849) 
  

  
Flux de numerar in activitatea de investitii  

  

Cumparare de titluri disponibile in vederea vanzarii 16 (422.990) (2.296.203) 
Vanzare de titluri disponibile in vederea vanzarii 16 598.532 2.567.875 

Investitii pastrate pana la scadenta 18 1.058 1.595 
Cumpararea instrumentelor de capital 16 80 8.000 
Dividende incasate 9 285 10.305 

Achizitii de investitii imobiliare 21 (1.389) 7.606 

Achizitii de imobilizari corporale si necorporale 22,23 (4.595) (16.614) 

Investitii in filiale, nete de numerar si disponibilitati la 
Banca Centrala ale acesteia la data achizitiei 

 
- 400.142 

Numerar net generat de activitatea de investitii  
170.981 682.706 
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Mii LEI Nota 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
  

  
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare  

  
Trageri de imprumuturi de la alte institutii financiare 28 353 (46.916) 

Rambursari de imprumuturi de la alte institutii 
financiare 

28 
(5.531) (27.688) 

Imprumut subordonat 31 301 19.754 

Emisiune de actiuni 32,33 - 14.057 

Numerar net generat de activitatea de finantare  
(4.877) (40.793) 

  
  

Efectul variatiilor de curs de schimb asupra 
numerarului si a echivalentelor de numerar 

 
- (75) 

  
  

Cresterea/ (Descresterea) numerarului si a 
echivalentelor de numerar 

 55.125 460.989 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul 
perioadei 

14 
676.497 215.508 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul 
perioadei 

 
731.622 676.497 
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1. ENTITATEA RAPORTOARE  

 

Patria Bank S.A. (Banca) este rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre fosta Banca Comerciala 

Carpatica S.A. (in calitate de entitate absorbanta) si fosta Patria Bank S.A. (in calitate de entitate 

absorbita), care a avut loc la data de 1 mai 2017.  

Conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea fuziunii, decizia privind 

modificarea denumirii societatii absorbante din Banca Comerciala Carpatica S.A. in Patria Bank 

S.A. a fost implementata odata cu data realizarii fuziunii.  

 

Actiunile noii Banci fuzionate, Patria Bank S.A.  sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti in 

categoria premium.  

 

Banca deruleaza operatiuni bancare si alte servicii financiare cu persoane fizice si juridice. Acestea 

includ: deschideri de conturi si depozite, plati interne si externe, operatiuni de schimb valutar, 

finantari pentru activitatea curenta, finantari pe termen mediu, emitere de scrisori de garantie, 

acreditive.  

 

Banca opereaza prin intermediul sediului social din Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și 

mansardă, București, sediului real din Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 

și 10 si al sediului operational  din Targul Mures si al unei retele formate din 121 de agentii/puncte 

de lucru (31 decembrie 2016: 41 sucursale/ agentii / puncte de lucru).  
 

 

2. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE 
 

a) Declaratie de conformitate 
 

In conformitate cu Ordinul 27/16.12.2010, emis de catre Presedintelui Consiliului de 

Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, situatiile financiare ale Bancii au fost 

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate 

de Uniunea Europeana („IFRS”). 
 

Banca efectueaza inregistrarile contabile in lei romanesti („LEI”) in conformitate cu 

Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Banca Nationala a Romaniei („BNR”) si 

Ministerul Finantelor Publice. Toate aceste evidente contabile ale Bancii sunt denumite in 

continuare conturi statutare. 
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Situatiile financiare ale Patria Bank S.A. la data de 30 iunie 2017 reprezinta situatia 

individuala a bancii fuzionate pentru semestrul I al anului 2017, iar din perspectiva 

Situatiei Rezultatului Global, aceasta este prezentata ca si cum fuziunea ar fi avut loc de la 

inceputul exercitiului financiar (1 ianuarie 2017), aceasta fiind optiunea bancii privind 

politica contabila adoptata pentru contabilizarea fuziunii si prezentarea situatiilor 

financiare ale entitatii rezultate din fuziune. 

 

In acelasi timp, Situatia Rezultatului Global aferenta aceleiasi perioade a anului trecut 

(semestrul I 2016), respectiv Situatia Pozitiei Financiare aferenta sfarsitului de an 2016 

reprezinta situatia consolidata a celor doua banci anterior fuziunii. Pentru perioada 

similara a anului precedent in prezentele situatii financiare se prezinta situatia consolidata 

la 30 iunie 2016 a Rezultatului Global, situatie ce incorporeaza rezultatul financiar al fostei-

Patria Bank S.A. pentru primele 6 luni ale anului 2016 si rezultatul financiar al fostei-Banci 

Comerciale Carpatica S.A pentru perioada de 3 luni incepand de la data de 31 martie 2016 

(data dobandirii controlului de catre fosta-Patria Bank S.A. asupra fostei-Banci Comerciale 

Carpatica S.A.) pana la 30 iunie 2016.  

 

Grupul Patria Bank anterior fuziunii era controlat de EEAF, actionarul majoritar al Patria 

Bank si era format din cele doua banci: Patria Bank si Banca Carpatica, dar si din filialele 

acestora, Patria Credit IFN, SAI Patria Asset Management, SAI Carpatica si cele 3 fonduri 

de investitii controlate de aceasta, Imobiliar Invest SRL, SAI Globinvest, precum si trei 

entitati in curs de dizolvare voluntara. Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad 

sunt intocmite la nivelul Patria Bank S.A. 

 

Patria Bank S.A. rezultata in urma fuziunii a adoptat ca politica contabila aplicabila 

operatiunii de fuziune intre Patria Bank si Banca Carpatica sa fie metoda denumita 

„Predecessor accounting – contabilitatea predecesorului”, potrivit careia Situațiile 

financiare separate ale entitatii rezultate in urma fuziunii reprezinta o continuare a 

situatiilor financiare consolidate ale celor două entitati dinaintea fuziunii, rezultate prin 

aplicarea prevederilor IFRS 3 care identifica Data Achizitiei ca fiind martie 2016 iar 

cumparatorul ca fiind Patria Bank, cu alte cuvinte Situatiile financiare consolidate* ale  

Patria Bank reprezinta Predecesorul Situatiilor financiare separate (individuale) ale Patria 

Bank post-fuziune.  

*) la nivel subconsolidat incluzand doar consolidarea Patria Bank si Banca Carpatica, 

fara alte filiale ale Grupului Patria Bank asa cum se arata in paragraful urmator. 

 

Politica contabila mentionata mai sus prevede ca, pentru a asigura comparabilitatea 

pozitiei si performantei financiare a Patria Bank rezultata din fuziune, pentru perioadele 

anterioare fuziunii sa se foloseasca valorile contabile ale elementelor bilantiere si ale 

rezultatului global inregistrate in Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad 
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intocmite la nivelul Patria Bank, insa nu pentru intregul Grup Patria Bank asa cum a fost el 

definit in perimetrul de consolidare, ci doar pentru cele doua banci implicate in fuziune 

(*nivelul sub-consolidat mentionat in paragraful anterior).  

 
 

b) Bazele evaluarii 
 

Situatiile financiare ale Bancii au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, 

actualizat in conformitate cu recunoastere initiala a instrumentelor financiare la valoarea 

justa, reevaluarea terenurilor si cladirilor, activelor financiare disponibile pentru vanzare si 

a instrumentelor financiare inregistrate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. 

Principalele politici contabile utilizate la intocmirea prezentelor situatii financiare sunt 

prezentate mai jos. Aceste politici contabile au fost aplicate in mod consecvent in ambele 

perioade de raportare prezentate. 
 

Banca a pregatit aceste situatii financiare individuale in conformitate cu Ordinul BNR 

nr.27/2010 si Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

Utilizatorii acestor situatii financiare interimare trebuie sa le citeasca impreuna cu situatiile 

financiare ale Bancii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016, in scopul de a obtine 

informatii complete cu privire la pozitia financiara, rezultatele operatiunilor si fluxurile de 

numerar ale Bancii. 

 

c) Utilizarea estimarilor si  judecatilor semnificative 

 

Intocmirea situatiilor financiare interimare in conformitate cu prevederile IFRS, impune 

folosirea din partea Conducerii a unor estimari, judecati si a unui rationament profesional 

ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, 

datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile 

estimarilor.  

 

Estimarile si ipotezele sunt revizuite in mod continuu. Modificarile estimarilor contabile 

sunt recunoscute in perioada in care acestea sunt revizuite, daca revizuirea afecteaza doar 

acea perioada, sau in perioada curenta si viitoare daca revizuirea afecteaza atat perioada 

curenta, cat si perioadele viitoare. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMINIFICATIVE 

 

Filialele  

 

Filialele sunt acele entitati pe care le controleaza Banca deoarece (i) are autoritatea de a conduce 

activitatile relevante ale entitatilor care afecteaza semnificativ randamentul lor, (ii) are expunere 

sau drepturi la venituri variabile pentru implicarea sa in aceste entitati, si (iii) are abilitatea de a isi 

exercita autoritatea asupra entitatilor pentru a afecta valoarea veniturilor investitorului. Existenta 

si drepturile efective substantiale, incluzand potentiale drepturi de vot sunt considerate atunci cand 

se evalueaza controlul Bancii asupra altei entitati. Pentru ca un drept sa fie substantial, detinatorul 

trebuie sa aiba capacitatea practica de a-si exercita acest drept atunci cand trebuie luate decizii cu 

privire la coducerea activitatilor de baza ale entitatii. 

 

Investitiile in filiale sunt evaluate la cost minus pierderi din depreciere. Investitiile sunt testate 

pentru depreciere ori de cate ori exista indicatori care arata ca valoarea contabila a unei investitii 

nu poate fi recuperata. Daca valoarea recuperabila a unei investitii (valoarea maxima dintre 

valoarea justa minus costul de vanzare si valoarea de utilizare) este mai mica decat valoarea sa 

contabila, valoarea contabila este redusa la valoarea sa recuperabila. 

 

Valoarea contabila a unei investitii este derecunoscuta la cedare. Diferenta dintre valoarea justa de 

vanzare si valoarea contabila a investitiei este recunoscuta in contul de profit sau pierdere drept 

castig sau pierdere din cedare. Acelasi tratament se aplica si la trecerea de la filiala la asociere in 

participatie sau la entitate asociata masurata la cost. 

 

In luna aprilie 2016 Banca a achizitionat un total de 1.154.999 actiuni reprezentand o participatie 

de 99,99991342% din drepturile de capital social si cu drept de vot ale SAI Patria Asset 

Management SA, o societate pe actiuni licentiata ca societate de administrare a investitiilor 

romanesti de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (FSA). 

 

Entitati asociate 

 

Entitatile asociate sunt acele societati in care Banca poate exercita o influenta semnificativa (directa 

sau indirecta), dar nu controlul, caz in care aceasta detine intre 20% si 50% din drepturile de vot. 

Investitiile in entitati asociate sunt contabilizate la cost. 

 

 

 

 

 

 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

14 of 76 

 

Clasificarea activelor si datoriilor financiare 

 

Banca a clasificat activele si datoriile financiare in urmatoarele categorii: 

 

Active si datorii financiare la valoare justa prin contul de profit sau pierdere.  

Activele sau datoriile financiare detiunte pentru tranzactionare sunt inregistrate in situatiile 

financiare in bilant la valoarea justa. Modificarile valoarii juste sunt incluse in „Venitul net din 

tranzactionare”. Veniturile sau costurile aferente dobanzilor si dividendelor sunt inregistrate in 

"Venituri nete din tranzactionare" conform conditiilor contractuale sau atunci cand se stabileste 

dreptul la plata. Aceasta clasificare poate include obligatiuni de stat, alte obligatiuni, actiuni si 

pozitii scurte in obligatiuni si actiuni, inclusiv unitati de fond, achizitionate in scopul vanzarii sau 

rascumpararii in viitorul apropiat. 

 

Activele financiare sau datoriile financiare sunt incluse in activele detinute pentru tranzactionare, 

daca aceste active sau datorii sunt achizitionate pentru a fi tranzactionate pe termen scurt (o 

perioada de maxim 6 luni) si au urmatoarele caracteristici: 

 

- Banca intentioneaza sa obtina beneficii pe termen scurt din miscarile de preturi; 

- sunt libere de sarcini (nu fac obiectul niciunei garantii, contract, etc.); 

- sunt evaluate la valoarea justa; 

- sunt gestionate / administrate in mod activ; 

- există o piata activa pentru acestea. 

 

In urma recunoasterii initiale, activele financiare si datoriile financiare detinute pentru 

tranzactionare sunt evaluate la valoarea justa. Diferentele favorabile sau nefavorabile rezultate din 

reevaluarea lunara a activelor si datoriilor financiare detinute pentru tranzactionare sunt 

inregistrate in conturile indicate ale castigurilor sau pierderilor din reevaluare si transferul aferent, 

dupa caz. 

 

Instrumentele financiare cu venit fix si variabil detinute pentru tranzactionare sunt derecunoscute 

la vanzare utilizand metoda costului mediu ponderat. 

 

Creditele si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt 

cotate pe o piata activa, altele decat: 

 

a. cele pe care Banca intentioneaza sa le vanda imediat sau in viitorul apropiat, si pe care, in 

momentul recunoasterii initiale, le clasifica ca fiind la valoare justa prin contul de profit sau 

pierdere, 
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b. cele pe care Banca, in momentul recunoasterii initiale, le clasifica ca fiind disponibile 

pentru vanzare sau,  

 

c. cele pentru care detinatorul poate sa nu isi recupereze in mod substantial toata investitia sa 

initiala, din alte motive decat deteriorarea creditului. Creditele si creantele cuprind credite 

si avansuri catre banci si clienti, investitii nete in leasing financiar, creante comerciale si 

alte creante. 

 

Investitiile detinute pana la scadenta reprezinta acele active financiare nederivate, cu plati fixe sau 

determinabile si scadenta fixa pe care conducerea Bancii are intentia ferma si posibilitatea de a le 

pastra pana la scadenta si care nu sunt clasificate ca active financiare la valoare justa prin contul de 

profit sau pierdere sau ca disponibile pentru vanzare.  

 

Aceasta interdictie nu se aplica in cazul in care aceasta vanzare sau reclasificare se afla intr-una din 

urmatoarele situatii: 

- este atat de aproape de scadenta activelor financiare (de exemplu cu mai putin de trei luni 

inainte de scadenta) incat modificarile ratei dobanzii de pe piata nu ar fi putut avea un efect 

semnificativ asupra valorii juste a activului financiar; 

- apare dupa ce valoarea activului financiar principal este recuperata in mod substantial prin 

plati programate sau plati anticipate; 

- este atribuita unui eveniment separat, care nu este repetitiv, aflat in afara controlului 

Bancii si care nu a putut fi prevazut in mod rezonabil. 

La recunoasterea initiala, activele pastrate pana la scadenta sunt evaluate la valoarea justa care 

cuprinde pretul de achizitie si costurile de tranzactionare. 

 

In urma recunoasterii initiale, activele pastrate pana la scadenta sunt evaluate la costul amortizat 

utilizand metoda ratei efective de dobanda, minus ajustarile de depreciere. 

 

Costul amortizat este calculat tinand cont de orice reducere sau prima la cumparare si taxele si 

costurile care ar trebui sa faca parte din rata efectiva a dobanzii. Amortizarea este inclusa in 

"Venituri din dobanzi" in situatia contului de profit sau pierdere si a altor elemente ale rezultatului 

global. Ajustarile de depreciere sunt inregistrate daca au loc pierderi din depreciere. 

 

Instrumentele financiare detinute pana la scadenta sunt derecunoscute prin utilizarea metodei 

specifice de identificare (activ-cu-activ). 

 

Castigurile sau pierderile din derecunoasterea activelor financiare pastrate pana la scadenta sunt 

inregistrate in situatia contului de profit sau pierdere si a altor elemente ale rezultatului global in 

categoria "Castiguri / pierderi din active pastrate pana la scadenta". 
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Activele financiare disponibile pentru vanzare sunt acele active financiare pe care Banca 

intentioneaza sa le tina pentru o perioada de timp nedefinita si care pot fi vandute in functie de 

nevoile de lichiditate sau schimbarile in ratele de dobanda, cursul de schimb sau a pretului 

actiunilor ce formeaza capitalul propriu. Aceste active sunt cele care sunt inregistrate ca disponibile 

pentru vanzare sau acelea care nu sunt clasificate ca si credite si avansuri, investitii detinute pana la 

scadenta sau acele active financiare detinute la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. 

Instrumentele financiare disponibile pentru vanzare includ titluri de stat precum si alte obligatiuni 

ce pot fi revandute bancilor centrale, fonduri de investitii si alte titluri de valoare care nu sunt 

detinute la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere sau pana la scadenta. 

Investitiile detinute in vederea vanzarii sunt masurate la valoarea justa. 

 

Instrumentele financiare - termeni cheie de masurare 

 

In functie de clasificarea lor, instrumentele financiare sunt contabilizate la valoarea justa sau la 

costul amortizat dupa cum este descris mai jos. 

 

Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau ar fi platit pentru a 

transfera o datorie intr-o tranzactie ordonata intre participantii la piata la data evaluarii.  

 

Cea mai buna evidenta a valorii juste este pretul de pe o piata activa. O piata activa este una in care 

tranzactiile de activ sau pasiv au loc cu o frecventa si un volum suficiente incat sa furnizeze 

permanent informatii tarifare. 

 

Valoarea justa a instrumentelor financiare tranzactionate pe o piata activa este evaluata ca produsul 

dintre pretul cotat pentru activul sau datoria individuala si cantitatea detinuta de entitate. Aceasta 

este situatia chiar daca volumul zilnic normal de tranzactionare al pietei nu este suficient incat sa 

absoarba cantitatea detinuta si plasarea ordinelor de vanzare a pozitiei intr-o singura tranzactie ar 

putea afecta pretul cotat. 

 

Tehnicile de evaluare, cum ar fi modele bazate pe fluxuri de numerar actualizate sau modele bazate 

pe tranzactii recente care au la baza principiul egalitatii sau luarea in considerare a datelor 

financiare ale investitiei, sunt utilizate pentru a masura valoarea justa a unor instrumente 

financiare pentru care informatiile cu privire la stabilirea preturilor pe piata externa nu sunt 

disponibile. 

 

Evaluarile la valoare justa sunt analizate in functie de nivel in cadrul ierarhiei valorii juste, dupa 

cum urmeaza: (i) nivel unu sunt evaluarile la preturi cotate (neajustate) pe pietele active pentru 

active sau datorii identice, (ii) nivelul doi include tehnici de evaluare folosind informatii observabile 

pentru active sau datorii, fie direct (cum sunt preturile) fie indirect (cum sunt derivatele din 
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preturi), si (iii) nivelul trei sunt evaluarile care nu se bazeaza pe datele de piata observabile 

(evaluarile care necesita intrari neobservabile semnificative).  

 

Costul este suma de numerar sau echivalente de numerar platita sau valoarea justa a celeilalte 

contraprestatii acordate pentru a achizitiona un activ la momentul achizitiei sale si include costurile 

tranzactiei. Masurarea la cost este aplicabila numai investitiilor in instrumente de capitaluri proprii 

care nu au un pret de piata cotat si a caror valoare justa nu poate fi masurata in mod fiabil si in 

instrumente derivate care sunt legate si trebuie sa fie decontate prin livrarea unor astfel de 

instrumente de capitaluri proprii necotate. 

 

Costurile de tranzactie sunt costuri incrementale care se pot atribui direct achizitiei, emiterii sau 

vanzarii unui instrument financiar. Un cost incremental este un cost care nu ar fi fost efectuat in 

cazul in care tranzactia nu ar fi avut loc. Costurile de tranzactionare includ taxele si comisioanele 

platite agentilor (inclusiv angajatilor care actioneaza ca agenti de vanzare), consilierilor, brokerilor  

si dealerilor, taxele agentiilor de reglementare si ale burselor de valori, precum si taxele de transfer 

si atributii. Costurile de tranzactie nu includ primele de creanta sau reduceri, costurile de finantare 

sau administrative interne sau costuri de detinere. 

 

Costul amortizat al unui activ sau datorii financiare reprezinta valoarea la care activul sau datoria 

financiara este masurata la recunoasterea initiala, mai putin platile de principal, plus sau minus 

amortizarea cumulata folosind metoda dobanzii efective pentru diferentele dintre valoarea 

recunoscuta initial si valoarea la data maturitatii, mai putin reducerile din deprecierea activelor. 

 

Dobanda acumulata include amortizarea costurilor de tranzactie amanate la recunoasterea initiala 

si orice prime sau reduceri la valoarea scadenta utilizand metoda dobanzii efective.  

 

Veniturile din dobanzi de incasat si cheltuieli cu dobanzile acumulate, incluzand atat cuponul 

acumulat cat si reducerea sau prima amortizata (inclusiv comisioanele amanate initial, daca este 

cazul), nu sunt prezentate separat ci sunt incluse in valoarea lor contabila in situatiile financiare. 

 

Rata de dobanda efectiva reprezinta metoda de alocare a veniturilor sau cheltuielilor cu dobanda 

in perioada corespunzatoare, asigurand recunoasterea unei rate periodice constante pe intrega 

durata de viata a instrumentului financiar.  

 

Rata dobanzii efective este rata care actualizeaza exact platile de numerar viitoare sau incasarile 

estimate (cu exceptia pierderilor viitoare de credit), pe durata de viata estimata a instrumentului 

financiar sau o perioada mai scurta, daca este cazul, la valoarea contabila neta a instrumentului 

financiar. Rata dobanzii efective actualizeaza fluxurile de numerar a instrumentelor financiare cu 

dobanda variabila pana la data primei modificari de dobanda (re-pricing), cu exceptia primei sau 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

18 of 76 

 

discountului care reflecta marja de credit peste dobanda variabila specificata in instrument, sau alte 

variabile care nu sunt actualizate la dobanda de piata.  

 

Astfel de prime sau discounturi sunt amortizate pe durata de viata estimata a instrumentului. 

Calculul valorii prezente a instrumentului financiar include toate comisioanele platite sau primite 

intre partile contractante, comisioane care sunt parte integranta din rata dobanzii efective.  

 

Recunoasterea initiala a instrumentelor financiare  

 

Derivativele si alte instrumente financiare recunoscute la valoarea justa prin contul de profit sau 

pierdere sunt initial inregistrate la valoarea justa. Toate celelalte instrumente financiare sunt initial 

inregistrate la valoarea justa, plus costul tranzactiei. Valoarea justa la recunoasterea initiala este cel 

mai bine evidentiata de pretul tranzactiei. La recunoasterea initiala, un castig sau o pierdere este 

inregistrata numai in cazul in care exista o diferenta intre valoarea justa si pretul de tranzactie care 

poate fi evidentiata prin alte tranzactii curente observabile pe piata pentru acelasi instrument sau 

printr-o tehnica de evaluare care include doar date de pe pietele observabile. 

 

Toate achizitiile si vanzarile de active financiare care necesita livrare in intervalul de timp stabilit 

prin reglementari sau conventii de piata (achizitii si vanzari „in mod regulat") sunt inregistrate la 

data tranzactiei, care este data la care Banca se angajeaza sa livreze un activ financiar. Toate 

celelalte achizitii sunt recunoscute atunci cand Banca devine parte la prevederile contractuale ale 

instrumentului. 

 

 

Derecunosterea activelor financiare 

 

Banca derecunoaste activele financiare atunci cand (a) activele sunt rascumparate sau drepturile de 

a primi fluxurile de numerar din acele active au expirat sau (b) Banca a transferat drepturile asupra 

fluxurilor de numerar aferente acelor active financiare intr-o tranzactie prin care i) a transferat in 

mod semnificativ toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate, ii) nu transfera si 

nici nu retine in mod substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate, dar 

nu retine controlul.  Controlul este retinut in cazul in care cealalta parte nu are capacitatea practica 

de a vinde activul in intregime unei terte parti, fara a avea nevoie sa impuna restrictii privind 

vanzarea activelor. 

 

Moneda functionala si de prezentare 

 

Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt masurate in moneda care reflecta cel mai fidel 

substanta economica a evenimentelor si circumstantelor relevante pentru Banca (denumita in 
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continuare „moneda functionala"). Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei romanesti 

(„LEI"), moneda functionala si de prezentare a Bancii, rotunjite la cea mai apropiata mie. 

 

Activele si pasivele monetare sunt convertite in LEI la cursul oficial al Bancii Nationale a Romania 

la sfarsitul perioadei respective. 

 

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor si din conversia activelor si pasivelor 

monetare in lei la cursurile de schimb valutar oficiale la sfarsitul perioadei, sunt recunoscute in 

profit sau pierdere (castiguri din schimb valutar minus pierderi). Translatarea la cursul de schimb 

oficial nu se aplica elementelor nemonetare care sunt evaluate la cost istoric.  

 

Elementele nemonetare evaluate la valoarea justa intr-o moneda straina, inclusiv investitiile de 

capital, sunt convertite folosind cursul de schimb de la data la care a fost determinata valoarea 

justa. 

 

Efectele variatiei cursului de schimb asupra elementelor nemonetare evaluate la valoarea justa intr-

o moneda straina sunt inregistrate ca venit sau pierdere in valoarea justa. 

 

Ratele de schimb ale principalelor valute au fost urmatoarele: 

 

Valuta 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
% Crestere/ 

(Scadere) 

        

Euro (EUR) 1: LEI 4,5539 1: LEI 4,5411 0,28% 

Dolar American (USD) 1: LEI 3,9915 1: LEI 4,3033 (7,81)% 

 

(*)Media perioadei este calculata pe baza mediilor lunare. 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 

 

Impozitul pe profit a fost calculat si reflectat in situatiile financiare, in conformitate cu legislatia in 

vigoare sau adoptata pana la sfarsitul perioadei de raportare. Impozitul pe profit cuprinde impozitul 

curent si impozitul amanat si este recunoscut in rezultatul anului curent, cu exceptia cazului in care 

este recunoscut  in alte elemente ale rezultatului global, fie direct in capitalurile proprii, deoarece se 

  
30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

% Crestere/ 
(Scadere) 

  EUR USD EUR USD EUR USD 
La sfarsitul perioadei  1: LEI 4,5539 1: LEI 3,9915 1: LEI 4,5411 1: LEI 4,3033 0,28% (7,81)% 

Media perioadei(*) 1: LEI 4,5362 1: LEI 4,4161 1: LEI 4,4908 1: LEI 4,0592 1,00% 8,08% 

Maximul perioadei 1: LEI 4,5702 1: LEI 4,2615 1: LEI 4,5411 1: LEI 4,3033 0,37% (0.98)% 

Minimul perioadei 1: LEI 4,5038 1: LEI 3,9915 1: LEI 4,4523 1: LEI 3,9348 1,03% 1.42% 
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refera la tranzactii care sunt de asemenea recunoscute, in aceeasi perioada sau in alta perioada, in 

alte elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile proprii. 

 

Impozitul curent este valoarea care se asteapta sa fie platita sau recuperata de la autoritatile fiscale 

in ceea ce priveste profitul sau pierderile pentru perioadele curente si anterioare impozabile. 

Impozitele, altele decat cele pe venit sunt inregistrate in cadrul cheltuielilor administrative si a altor 

cheltuieli operationale. 

 

Impozitul pe profit amanat este determinat folosind metoda pasivului bilantier pentru reportarea 

pierderilor fiscale si a diferentelor temporare aparute intre baza fiscala a activelor si pasivelor si 

valorile contabile ale acestora in scopuri de raportare financiara.  

 

In conformitate cu exceptiile privind recunoasterea initiala, impozitele amanate nu sunt 

inregistrate pentru diferentele temporare la recunoasterea initiala a unui activ sau a unei datorii 

intr-o tranzactie alta decat o combinare de intreprinderi in cazul in care tranzactia, atunci cand este 

inregistrata initial, nu afecteaza nici profitul contabil si nici profitul impozabil. Datoria privind 

impozitul amanat nu se inregistreaza pentru diferente temporare la recunoasterea initiala a 

fondului comercial, si, ulterior, pentru fondul comercial care nu este deductibil in scopuri fiscale. 

Datoria privind impozitul amanat este evaluata la cotele de impozitare adoptate sau aplicabile la 

sfarsitul perioadei de raportare sau care urmeaza sa se aplice pentru perioada in care diferentele 

temporare se vor inversa sau in momentul in care pierderile fiscale raportate vor fi folosite. 

 

Creanta privind impozitul amanat pentru diferentele temporare deductibile si pierderi fiscale 

reportate este inregistrata numai in masura in care este probabila realizarea de profituri impozabile 

viitoare in vederea utilizarii acestor deduceri.  

 

Rata de impozitare utilizata pentru a calcula datoria sau creanta cu impozitul pe profit curent si 

amanat la 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016 este de 16%. 

 

Investitii imobiliare 

 

La recunoasterea in bilant, o investitie imobiliara este contabilizata la cost sau la valoarea justa in 

cazul celor achizitionate gratuit. Costul investitiei imobiliare include costurile de tranzactionare si 

orice cheltuieli direct atribuibile investitiei imobiliare. In urma recunoasterii initiale, investitia in 

proprietati este masurata utilizand modelul de reevaluare (model bazat pe valoarea justa). 

Castigurile sau pierderile din modificarea valorii juste a investitiei imobiliare sunt incluse in 

situatia rezultatului si a altor elemente ale rezultatului global pentru anul respectiv. 

Daca o proprietate detinuta de proprietar devine o investitie imobiliara, Banca va trata aceasta 

proprietate in conformitate cu politica stabilita pentru imobilizarile corporale, pana la data la care 

se modifica utilizarea. 
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In cazul activelor care au fost initial destinate inchirierii si care ulterior isi schimba destinatia si 

urmeaza sa fie utilizate pe o perioada lunga de timp sau sunt destinate a fi realizate prin vanzare, 

transferul din investitile imobiliare in active corporale sau obiecte de inventar, dupa caz, vor fi 

contabilizate corespunzator. Transferul se face la data la care se schimba destinatia, la valoarea 

activului inregistrata in evidentele contabile. 

 

Investitiile imobiliare sunt derecunoscute atunci cand au fost fie vandute, fie retrase definitiv din 

utilizare si nu se asteapta nici un beneficiu economic din vanzarea lor. Diferenta dintre numerarul 

obtinut din vanzari si valoarea contabila a activului este recunoscuta in situatia contului de profit 

sau pierdere si a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de derecunoastere. 

 

Pentru investitiile imobiliare rezultate din activele adjudecate in contul creantei, Banca a adoptat 

un nou model de afaceri care implica identificarea printre activele adjudecate in contul creantei a 

acelor active considerate de Banca ca fiind investitii imobiliare si care asigura in timp recuperarea 

valorii lor din venitul viitor obtinut din valorificarea acestora, reprezentand o alternativa profitabila 

vanzarii. 
 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 

 

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt datorii nefinanciare cu caracter incert in ceea ce 

priveste momentul decontarii sau valoarea obligatiei. Ele sunt recunoscute atunci cand Banca are o 

obligatie legala sau implicita ca urmare a unor evenimente din trecut, cand exista probabilitatea 

consumarii de resurse care incorporeaza beneficii economice pentru stingerea obligatiei si  cand o 

estimare rezonabila a valorii obligatiei poate fi facuta. 

 

Recunoasterea veniturilor si a cheltuielilor 

 

Veniturile si cheltuielile din dobanzi sunt inregistrate pentru toate instrumentele de datorie pe baza 

de angajamente folosind metoda dobanzii efective. Metoda dobanzii efective este o metoda de 

calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al unui pasiv financiar si de alocare a 

veniturilor din dobanzi sau cheltuielilor cu dobanzile pe perioada relevanta. Rata dobanzii efective 

este rata care actualizeaza platile si incasarile viitoare pe durata de viata estimata a instrumentului 

financiar sau, atunci cand este cazul, sau o perioada mai scurta pana la valoarea neta contabila a 

activului sau datoriilor financiare. La calcularea ratei dobanzii efective, Banca estimeaza fluxurile 

de numerar luand in considerare toti termenii contractuali ai instrumentului financiar, fara sa ia in 

considerare pierderile viitoare aferente creditelor. 

 

Aceasta metoda amana inregistrarea in venituri sau cheltuieli din dobanzi a tuturor comisioanelor 

si spezelor platite sau incasate, intre partile contractuale, care fac parte din rata dobanzii efective, 

costuri de tranzactie si alte prime sau reduceri.  
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Comisioanele ca parte integrala la rata dobanzii efective includ costuri de originare, primite sau 

platite de Banca cu privire la crearea sau achizitionarea unui activ financiar sau emiterea unei 

datorii financiare, de exemplu, onorariile pentru evaluarea bonitatii, evaluarea si inregistrarea 

garantiilor sau colateralelor, negocierea termenilor instrumentului financiar si pentru procesarea 

documentelor tranzactiei.  

 

Comisioanele de angajament primite de catre Banca in vederea originarii creditelor la rate ale 

dobanzii de pe piata sunt parte integranta a ratei dobanzii efective in cazul in care este probabil ca 

Banca va intra intr-un anumit aranjament de creditare si nu se asteapta sa vanda imprumutul 

rezultat la scurt timp dupa acordare. Banca nu desemneaza angajamentele de creditare ca datorii 

financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. 

 

Veniturile si cheltuieli din dobanzi prezentate in situatia rezultatului global includ: 

 dobanzi din activele si datoriile financiare evaluate la cost amortizat calculat pe baza 

dobanzii efective; 

 dobanzi din titluri de valoare disponibile pentru vanzare calculate pe baza dobanzii 

efective; 

 venitul din dobanzi din creditele depreciate este recunoscut folosind rata dobanzii utilizate 

in fluxurile de numerar pentru a determina deprecierea. 

 

Veniturile si cheltuielile din dobanzi pentru toate activele si datoriile tranzactionate sunt 

considerate adiacente pentru operatiile comerciale ale Bancii si sunt prezentate impreuna cu 

celelalte modificari in valoarea justa a activelor si datoriilor comerciale in venitul net de 

tranzactionare. 

 

Tratamentul contabil al veniturilor din dobanzi la creditele si avansurile acordate clientelei 

depreciate 

 

Atunci cand imprumuturile si alte titluri de creanta devin indoielnice in ceea ce priveste activitatea de 

colectare, ele sunt ajustate la valoarea actualizata estimata a fluxurilor viitoare de numerar prin 

inregistrarea unui pierderi din depreciere si veniturile din dobanzi sunt recunoscute ulterior utilizand 

rata dobanzii folosita pentru a actualiza fluxurile viitoare de numerar cu scopul evaluarii pierderii din 

depreciere.  

 

Toate celelalte taxe, comisioane si alte elemente de venituri si cheltuieli sunt, in general, inregistrate pe 

baza de angajamente prin referire la gradul de finalizare a tranzactiei evaluate pe baza serviciului efectiv 

prestat ca procent din totalul serviciilor care urmeaza sa fie furnizate. 
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Dividende 

 

Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere la data la care este 

stabilit dreptul de a primi aceste venituri. Veniturile din dividende sunt reflectate ca o componenta 

din alte venituri operationale. 

 

 

Numerar si echivalent de numerar 

 

Numerarul si echivalente de numerar sunt elemente care sunt usor convertibile in numerar si care 

sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. 

 

Numerarul si echivalente de numerar includ numerarul efectiv, conturile curente la Banca 

Nationala a Romaniei si plasamentele interbancare. 

 

Fondurile restrictionate pe o perioada mai mare de trei luni sunt excluse din categoria de numerar 

si echivalente de numerar. Numerarul si echivalentele de numerar sunt contabilizate la cost 

amortizat.  

 

Credite si avansuri la banci 

 

Creditele si avansurile la banci sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care 

nu sunt cotate pe o piata activa si pe care Banca nu intentioneaza sa le vanda imediat sau in 

perioada urmatoare. Creditele si avansurile la banci sunt contabilizate la cost amortizat. 

 

 

 

Credite si avansuri la clientela 

 

Creditele si avansurile la clientela sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care 

nu sunt cotate pe o piata activa si pe care Banca nu intentioneaza sa le vanda imediat sau in perioada 

urmatoare. Creditele si avansurile la clientela contabilizate la cost amortizat. 

 

Identificarea si evaluarea deprecierii  

 

La data fiecarui bilant contabil, Banca analizeaza daca exista vreun indiciu obiectiv, potrivit caruia  

activele financiare care nu sunt prezentate la valoare justa prin contul de profit sau pierdere sunt 

depreciate. Activele financiare sunt depreciate si apar pierderi din depreciere daca exista indicii 

obiective cu privire la deprecierea acestora ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente aparute 

dupa recunoasterea initiala a activului, iar evenimentul sau evenimentele generatoare de pierdere 
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au un impact asupra fluxurilor de numerar viitoare ale activului financiar care poate fi estimat in 

mod credibil.  

 

Daca exista indicii obiective ca a avut loc o pierdere din deprecierea creditelor si creantelor sau a 

investitiilor detinute pana la scadenta inregistrate la cost amortizat, atunci pierderea este masurata 

ca diferenta intre valoarea contabila a activului si valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de 

numerar utilizand metoda ratei efective a dobanzii activului financiar la momentul initial (adica 

rata efectiva a dobanzii calculata la momentul recunoasterii initiale). Daca un credit, creanta sau 

investitie detinuta pana la scadenta are o rata variabila a dobanzii, rata de actualizare pentru 

evaluarea oricarei pierderi din amortizare este rata variabila curenta a dobanzii.  

 

Daca intr-o perioada urmatoare, un eveniment care a avut loc ulterior momentului recunoasterii 

deprecierii determina reducerea pierderii din depreciere, aceasta reducere va fi recunoscuta in 

contul de profit sau pierdere. 

 

Banca considera identificarea si evaluarea deprecierii creditelor si avansurilor acordate clientelei la 

nivel individual sau la nivelul grupurilor de debitori in functie de criteriile de identificare a 

expunerilor individual semnificative. 

 

Banca, in functie de metodologia interna de evaluare a deprecierii, a inclus informatii legate de 

urmatoarele evenimente generatoare de pierdere, ca dovada obiectiva asupra deprecierii creditelor 

acordate clientilor sau grupurilor de clienti: 

 

(a) dificultati financiare semnificative ale imprumutatului, neplata sau intarzierea la plata a 

principalului sau dobanzii (individual sau in acelasi grup de debitori); 

 

(b) creditorul, din motive legale sau economice legate de situatia financiara indoielnica a 

imprumutatului, acorda acestuia anumite concesii pe care altfel nu le-ar fi acordat, cum ar fi 

o rescadentare a principalului si a dobanzilor de plata; 

 

(c) exista date indicative ca imprumutatul va intra in faliment sau intr-o alta forma de 

reorganizare financiara; 

 

(d) existenta unor informatii credibile care sa indice existenta unor factori economici si sociali 

ce pot influenta in mod negativ domeniul de activitate in care isi desfasoara activitatea 

debitorii si acestia pot fi afectati. 

 

La momentul initial, Banca evalueaza daca exista indicii obiective de depreciere, asa dupa cum sunt 

prezentate mai sus, in mod individual pentru credite acordate clientilor care sunt individual 

semnificative, sau in mod colectiv pentru credite care nu sunt individual semnificative. In situatia 
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in care Banca considera ca nu exista indicii obiective de depreciere pentru un activ financiar evaluat 

individual, fie ca acesta este semnificativ sau nu, aceasta va include creditele acordate clientilor 

intr-un grup de credite cu caracteristici ale riscului de credit similare si testeaza in mod colectiv 

grupul de credite pentru depreciere.  

 

Creditele acordate clientilor care sunt evaluate in mod individual pentru depreciere si pentru care 

un provizion este sau continua sa fie recunoscut nu mai sunt incluse in grupurile de credite cu 

caracteristici similare ale riscului de credit supuse evaluarii colective. Calculul valorii actualizate a 

fluxurilor viitoare de numerar ale unui credit garantat, reflecta fluxurile care pot rezulta din 

recuperarea garantiilor minus costurile legate de obtinerea si vanzarea garantiilor, fie ca 

recuperarea este sau nu probabila. 

 

In scopul evaluarii colective a deprecierii, creditele acordate clientilor sunt grupate pe baza 

caracteristicilor similare ale riscului de credit care sunt indicative pentru capacitatea debitorului de 

a plati toate sumele datorate in conformitate cu termenii contractuali (de exemplu, pe baza tipului 

de credit sau al colateralului adus in garantie). 

 

Conducerea considera ca aceste caracteristici alese sunt cea mai buna estimare a trasaturilor 

relevante ale riscului de credit relevant pentru estimarea fluxurilor viitoare de numerar pentru 

credite de acest tip, ca fiind relevante pentru capacitatea debitorului de a plati toate sumele 

datorate in conformitate cu termenii contractuali.  

 

Fluxurile viitoare de numerar aferente unui grup de credite care sunt evaluate in mod colectiv 

pentru depreciere sunt estimate pe baza experientei pierderilor istorice pentru credite cu 

caracteristici de risc similare cu cele ale Bancii. Pierderile istorice sunt ajustate in baza datelor 

curente observabile pentru a reflecta efectele conditiilor curente care nu au afectat perioada pe care 

se bazeaza calculul pierderilor istorice si pentru a inlatura efectele conditiilor existente in perioada 

istorica si care nu mai sunt valabile in prezent. 

Evaluarea deprecierii creditelor considera efectele vizibile ale conditiilor actuale de piata asupra 

evaluarii deprecierii individuale/colective a creditelor si avansurilor acordate clientilor.  

 

Operatiuni de derecunostere a valorii creditelor nerecuperabile 

 

Conform IAS 39, in cazul in care exista dovezi obiective ca o pierdere din depreciere a creditelor a 

avut loc, valoarea pierderii este masurata ca diferenta dintre valoarea contabila a creditelor si 

valoarea prezenta a fluxurilor de numerar viitoare estimate (excluzand pierderile viitoare din 

credit) actualizate la rata initiala a dobanzii efective a activului financiar (respectiv rata dobanzii 

efective calculata la recunoasterea initiala). Valoarea contabila a imprumuturilor poate fi redusa, fie 

direct, fie prin utilizarea unui cont de provizion. Valoarea contabila a creditelor depreciate este 

redusa printr-un cont de provizion pentru credite care nu sunt 100% provizionate. 
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Banca efectueaza operatiuni de derecunoastere a valorii creditelor nerecuperabile prin scoaterea in 

afara bilantului a acestor creditelor (si alocarile de provizioane pentru pierderi din depreciere), 

atunci cand Comitetul de Risc al Bancii / Consiliul de Administratie decide ca sunt nerecuperabile. 

 

Aceasta decize este luata dupa analizarea informatiilor, cum ar fi aparitia unor schimbari 

semnificative in pozitia financiara a debitorului / emitentului astfel incat debitorul / emitentul nu 

mai poate plati obligatia, sau ca veniturile din garantii nu vor fi suficiente pentru a plati intreaga 

expunere. Pentru creditele de valori mai mici cu caracteristici omogene, deciziile se iau pe baza 

numarului de zile de intarziere la plata la nivel de produse specifice. 

 

Pentru creditele care sunt 100% provizionate, Banca inregistreaza provizionul direct in valoarea 

contabila a imprumuturilor. Ulterior, Banca inregistreaza toate incasarile de la debitorii direct in 

contul de profit sau pierdere in cadrul "Provizioane pentru deprecierea creditelor". 

 

 

Credite restructurate 

 

Creditele restructurate sunt considerate depreciate cel putin 6 luni de la data restructurarii.  

Creditele renegociate sunt credite care au fost restructurate din cauza deteriorarii situatiei 

financiare a debitorului si in cazul in care Banca a facut concesii pe care in alte conditii nu le ar 

face. Odata ce imprumutul este restructurat ramane in aceasta categorie independent de 

performanta ulterioara satisfacatoare, pentru o perioada minima de 2 ani, perioada numita 

perioada de proba. 

 

 

Titluri de valoare disponibile pentru vanzare 

 

Aceasta clasificare cuprinde titluri de valoare pe care Banca intentioneaza sa le detina pentru o 

perioada nedeterminata de timp si care pot fi vandute in functie de nevoile de lichiditate sau 

modificari ale ratelor dobanzii, ratele de schimb sau preturile de capital.  

 

Titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania sunt clasificate ca active 

disponibile pentru vanzare si evaluate la valoarea justa folosind cotatiile de pe piata activa. Titluri 

de valoare, cum ar fi investitiile in fonduri mutuale sunt clasificate ca active disponibile pentru 

vanzare si sunt evaluate la pretul de piata. 

 

Veniturile din dobanzi aferente titlurilor disponibile pentru vanzare sunt calculate folosind metoda 

dobanzii efective si recunoscute in contul de profit sau pierdere pentru anul aferent. 
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Dividendele aferente instrumentelor de capitaluri proprii disponibile pentru vanzare sunt 

recunoscute in profit sau pierdere pentru anul in care este stabilit dreptul Bancii de a le incasa si 

este probabil ca dividendele vor fi colectate. Toate celelalte elemente ale modificarilor valorii juste 

sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global pana cand instrumentul este derecunoscut 

sau depreciat, moment in care castigul sau pierderea cumulata este reclasificata din alte elemente 

ale rezultatului global in contul de profit sau pierdere al anului respectiv.  

Pierderile din depreciere sunt recunoscute in rezultatul anului in care au avut loc ca urmare a unuia 

sau mai multor evenimente generatoare de pierdere ("loss event"), care au avut loc dupa 

recunoasterea initiala a activului disponibil pentru vanzare. 

 

O scadere semnificativa sau prelungita a valorii de piata a unui instrument de capitaluri proprii sub 

costul sau este un indiciu de depreciere. Pierderea cumulata din depreciere - masurata ca diferenta 

dintre costul de achizitie si valoarea justa curenta, minus orice pierdere din depreciere pentru acel 

activ recunoscut anterior in profit sau pierdere - este reclasificata din alte elemente ale rezultatului 

global in rezultatul anului curent. Pierderile din deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii nu 

sunt anulate, iar orice castig ulterior este recunoscut in alte elemente ale rezultatului global. In 

cazul in care, intr-o perioada ulterioara, valoarea justa a unui instrument de datorie clasificat ca 

fiind disponibil pentru vanzare creste, iar cresterea poate fi legata in mod obiectiv de un eveniment 

care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta in contul de profit sau pierdere, 

pierderea din depreciere este anulata prin contul de profit sau pierdere al anului. 

 

Active reposedate 

 

Activele reposedate reprezinta acele active financiare si nefinanciare obtinute de Banca in contul 

executarii creantelor restante. Aceste active sunt recunoscute initial la valoarea justa in momentul 

achizitiei si incluse in active imobilizate (cladiri si echipamente), alte active financiare, active 

detinute spre investitii sau stocuri, in functie de natura lor si de intentia Bancii in ceea ce priveste 

valorificarea acestor active, iar ulterior sunt reevaluate si contabilizate in conformitate cu politicile 

contabile pentru aceste categorii de active. 

Banca aplica politica contabila pentru active imobilizate detinute in vederea vanzarii pentru activele 

reposedate in cazul in care la sfarsitul perioadei de raportare sunt indeplinite conditiile relevante 

pentru o astfel de clasificare. 

 

Angajamente legate de creditare 

 

Banca emite garantii financiare si angajamente de creditare. Garantiile financiare reprezinta 

angajamente irevocabile pentru a efectua plata in cazul in care un client nu poate indeplini 

obligatiile fata de terti, si poarta acelasi risc de credit precum credite acordate. Garantiile financiare 

si angajamente de creditare sunt recunoscute initial la valoarea justa, reprezentand in mod normal 

valoarea comisionul incasat. 
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Aceasta suma este amortizata pe o baza liniara pe toata durata angajamentului, cu exceptia 

angajamentelor de creditare daca este probabil ca Banca va intra intr-un asemenea angajament si 

nu se asteapta sa se vanda la scurt timp dupa initiere; Astfel de comisioane sunt amanate si incluse 

in valoarea contabila a creditului la recunoasterea initiala. La sfarsitul fiecarei perioade de 

raportare, angajamentele sunt evaluate la valoarea cea mai mare dintre (i) soldul neamortizat al 

sumei recunoscute initial si (ii) valoarea actualizata a platilor estimate la sfarsitul fiecarei perioade 

de raportare. 

 

Fondul Comercial 

 

Fondul comercial este contabilizat la cost minus pierderile cumulate din depreciere, daca este cazul. 

Banca testeaza pentru depreciere fondul comercial cel putin anual si ori de cate ori exista indicii ca 

fondul comercial ar putea fi depreciat. Fondul comercial achizitionat intr-o asociere este alocat pe 

baza ponderii valorii contabile grupurilor de unitati generatoare de numerar care vor beneficia de 

sinergiile asocierii. Astfel de unitati sau grup de unitati reprezinta cel mai scazut nivel la care Banca 

monitorizeaza fondul comercial, si nu sunt mai mari decat o linie de activitate. Castigurile sau  

pierderile din cedarea unei operatiuni din cadrul unei unitati generatoare de numerar la care fondul 

comercial a fost alocat include valoarea contabila a fondului comercial asociat cu operatiunea 

respectiva, in general, pe baza ponderii valorii contabile a acelei operatiuni in totalul unitatii 

generatoare de numerar din care face parte. 

 

 

Imobilizari Corporale 

 

Cladirile sunt evidentiate la reevaluare, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru 

deprecierea valorii. Echipamentele sunt inregistrate si evaluate la cost minus amortizarea si 

deprecierea cumulata, unde este cazul. 

 

Reevaluarile trebuie efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere 

substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. Daca un activ 

imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate. 

 

Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta va fi 

recunoscuta in capitalurile proprii. Cresterea va fi recunoscuta ca venit in contul de profit sau 

pierdere in masura in care compenseaza cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior in contul 

de profit sau pierdere pentru acelasi activ.  

 

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o 

cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii.  
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Descresterea va fi recunoscuta in capitalurile proprii in masura in care in rezerva din reevaluare 

este inregistrata o suma referitoare la acel activ. Descresterea recunoscuta in capitalurile proprii 

reduce valoarea acumulata in pozitia Rezerve din reevaluare. 

 

Banca recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul de inlocuire a acestuia 

cand acest cost este suportat sau daca este probabil ca beneficiile economice incluse in acea 

imobilizare se vor transfera Bancii si costul acestei imobilizari poate fi masurat in mod credibil. 

Toate celelalte costuri sunt recunoscute ca si cheltuiala in contul de profit sau pierdere in 

momentul efectuarii lor.   

 

Cheltuielile generate de inlocuirea unei componente a elementelor de imobilizari corporale care 

este evidentiata separat, inclusiv inspectii sau reparatii capitale, sunt capitalizate. Alte cheltuieli 

ulterioare sunt capitalizate in masura in care acestea imbunatatesc performantele viitoare ale acelor 

elemente de imobilizari corporale. Toate celelalte cheltuieli cu reparatiile si intretinerea sunt 

inregistrate in contul de profit sau pierdere in momentul efectuarii lor. 

 

La sfarsitul fiecarei perioade de raportare Managementul evalueaza daca exista vreun indiciu de 

depreciere a imobilizarilor corporale. In cazul in care exista astfel de indicii, Managementul 

estimeaza valoarea recuperabila, care este determinata ca fiind valoarea maxima dintre valoare de 

piata a activului respectiv minus costurile de vanzare si valoarea sa de utilizare. Valoarea contabila 

este redusa la valoarea recuperabila si pierderea din depreciere este recunoscuta in contul de profit 

sau pierdere pentru anul respectiv,  in masura in care aceasta depaseste surplusul din reevaluare 

recunoscut anterior in capitalurile proprii. 

 

O pierdere din depreciere recunoscuta in anii anteriori este anulata in cazul in care a avut loc o 

modificare in estimarile folosite pentru determinarea valorii de utilizare sau valoarea justa minus 

costurile de vanzare aferente. 

 

Castigurile si pierderile din vanzarea imobilizarilor corporale determinate ca diferenta dintre pretul 

de vanzare si valoarea contabila sunt recunoscute in rezultatul anului curent (in cadrul alte venituri 

din exploatare sau cheltuieli din exploatare). 

 

Depreciere 

 

Terenurile si constructiile in curs de finalizare nu sunt supuse amortizarii. Amortizarea altor 

elemente ale spatiilor si echipamentelor se calculeaza folosind metoda liniara si se inregistreaza in 

contul de profit sau pierdere din exercitiul financiar pentru alocarea costurilor sau a valorilor 

reevaluate pe durata de viata utila estimata:  
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 Duratele de viata 

  

Cladiri 48 – 60 ani 

Echipamente   4 ani 

Autovehicule 5 – 6 ani 

Alte active corporale 3 – 30 ani 

Bunurile dobandite prin leasing sunt amortizate pe durata cea mai mica intre durata leasingului si 

durata de viata. 

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este recalculata 

proportional cu schimbarea valorii brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa 

reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. 

 

Metodele de depreciere, duratele utile de viata si valorile reziduale sunt revizuite in fiecare perioada 

de raportare si sunt ajustate, daca este cazul. 

 

Active necorporale 

 

Activele necorporale ale Bancii, altele decat fondul comercial au durata de viata utila limitata si 

includ in primul rand, licente si aplicatii informatice capitalizate. Valoarea capitalizata a aplicatiilor 

informatice achizitionate cuprinde costurile ocazionate de achizitia si punerea in functiune a 

respectivelor aplicatii. 

 

Costurile de dezvoltare care sunt direct asociate cu software-ul identificabil si unic controlat de Banca 

sunt inregistrate ca imobilizari necorporale in cazul in care este probabil ca intrarile de beneficii 

economice incrementale sa depaseasca costurile. Costurile capitalizate includ costurile de personal 

ale echipei de dezvoltare software si o parte corespunzatoare din costurile generale relevante. Toate 

celelalte costuri asociate software-ului de calculator, de ex. intretinerea acestuia, sunt reflectate in 

cheltuieli pe masura ce sunt efectuate. Costul capitalizat este amortizat liniar pe durata de viata utila 

estimata de trei pana la cinci ani. 

 

Deprecierea activelor nefinanciare 

 

Valoarea contabila neta a activelor nefinanciare, altele decat imobilizarile corporale detinute pentru 

investitii si creanta  din impozit amanat sunt revizuite la data fiecarei perioade de raportare in cazul 

in care exista indicii de depreciere. Daca exista un astfel de indiciu de depreciere, valoarea 

recuperabila a activului este estimata. Pentru fondul comercial si imobilizarile necorporale care nu 

au o durata de viata limitata, valoarea recuperabila este estimata la fiecare perioada de raportare. 

 

Valoarea recuperabila a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar este maximul dintre 

valoarea de utilizare si valoarea sa justa mai putin costurile pentru vanzarea acelui activ sau unitati. 
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Pentru determinarea valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind 

o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta conditiile curente de piata si riscurile 

specifice activului respectiv. 

 

In scopul testarii deprecierii, activele care nu pot fi testate individual sunt grupate in grupuri mai 

mici de active care genereaza, prin utilizarea lor continua, fluxuri de numerar independente de 

fluxurile de numerar generate de alte active sau grupuri de active (“unitate generatoare de 

numerar” sau „UGN”).  

 

In scopul testarii deprecierii fondului comercial, unitatile generatoare de numerar carora le-a fost 

alocat fondul comercial, sunt agregate astfel incat nivelul la care este testata deprecierea sa reflecte 

cel mai mic nivel la care fondul comercial este monitorizat in vederea raportarilor interne. 

 

Fondul comercial achizitionat intr-o asociere este alocat grupurilor de unitati generatoare de 

numerar care vor beneficia de sinergiile asocierii. 

 

Activele Bancii nu genereaza fluxuri separate de numerar. Daca exista vreun indiciu ca un astfel de 

activ ar putea fi depreciat, atunci valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea 

generatoare de numerar careia ii apartine activul. 

 

O pierdere din depreciere este recunoscuta atunci cand valoarea contabila a activului sau unitatea 

sa generatoare de numerar depaseste valoarea sa recuperabila.  

Pierderea din depreciere recunoscuta pentru unitati generatoare de numerar este alocata pentru a 

reduce valoarea contabila a oricarui fond comercial alocat unitatii generatoare de numerar 

(grupului de unitati) si apoi, oricaror alte active ale unitatii pe baza ponderii valorii contabile. 

 

O pierdere din depreciere aferenta fondului comercial nu se reverseaza intr-o perioada ulterioara. 

In cazul altor active, altele decat fondul comercial, pierderile generate de deprecierea valorii sunt 

reversate daca a existat o modificare in estimarile utilizate in determinarea valorii recuperabile. O 

pierdere din deprecierea valorii activelor este reversata numai in situatia in care valoarea contabila 

a activului nu depaseste valoarea contabila care ar fi fost determinata, neta de amortizare sau 

depreciere, in cazul in care nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscuta.  

 

Depozite ale clientilor, imprumuturi de la banci si institutii financiare si datorii 

subordonate 

 

Depozitele clientilor, imprumuturile de la banci si datoriile subordonate sunt recunoscute initial la 

valoarea justa inclusiv costurile aferente tranzactiei, si masurate ulterior la cost amortizat folosind 

metoda ratei efective de dobanda.  
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Beneficiile angajatilor 

 

i) Beneficii pe termen scurt 

 

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ salarii, indemnizatii si contributii la 

asigurarile sociale. Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute drept cheltuieli pe masura 

ce serviciile sunt prestate si sunt evaluate pe baza de valoare curenta neactualizata.  

 

O datorie este recunoscuta pentru valoarea care se asteapta a fi platita, in conformitate cu 

planurile de bonusare pe termen scurt, sau cu planurile de repartizare a profitului, in cazul 

in care Banca are o obligatie prezenta legala sau implicita de a plati aceasta suma, ca 

rezultat al serviciilor furnizate in trecut de catre angajat, iar obligatia poate fi estimata in 

mod fiabil. 

 

ii) Provizioane aferente beneficiilor angajatilor 

 

Banca evalueaza costul cu beneficiile acordate angajatilor (bonusuri de performanta, premii in 

numerar sau in natura, pachet de compensare,etc) pe baza unor algoritmi care iau in considerare 

date istorice pentru astfel de beneficii. Pentru suma estimata, Banca prevede un provizion pentru 

beneficiile angajatilor. 

Banca estimeaza costul aferent concediului de odihna neefectuat al angajatilor aferent perioadelor 

anterioare ca fiind suma platibila conform schemei standard de remunerare. Pentru suma estimata, 

Banca prevede un provizion pentru concediu neefectuat. 

 

iii) Planuri de contributii determinate 

 

Un plan de contributii determinate este un plan de beneficii post-angajare in baza carora o entitate 

plateste contributii fixe intr-o entitate separata si nu va avea nici o obligatie legala sau implicita de 

a plati sume suplimentare. 

 

Banca efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii al statului roman, 

asigurarile de sanatate si fondul de somaj, in decursul derularii activitatii normale. Toti angajatii 

Bancii sunt membri si, de asemenea, au obligatia legala de a contribui (prin intermediul 

contributiilor sociale) la sistemul de pensii al statului roman (un plan de contributii determinate al 

Statului). Toate contributiile aferente sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere al perioadei 

atunci cand sunt efectuate. Banca nu are alte obligatii. 

 

Banca nu are nici o obligatie legala sau implicita de a efectua plati pentru pensii, post-pensionare 

sau alte beneficii similare dincolo de platile efectuate in confomitate cu schema statutara de 

contributii. 
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iv) Alte beneficii aferente serviciilor pe termen lung 

 

Obligatia neta a Bancii in ceea ce priveste beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este 

reprezentata de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajatii le-au castigat in schimbul serviciilor 

acestora din perioada curenta si perioadele anterioare. 

  

Leasing Operational 

 

Decizia de a considera un acord a fi leasing sau nu depinde de obiectul contractului si necesita sa se 

stabileasca ca performanta acordului depinde de utilizarea unui anumit activ sau grup de active si 

ca acest acord stabileste dreptul de utilizare a bunului. 

 

Datorii din leasing financiar 

 

In cazul in care Banca este parte a unui contract de leasing prin care s-au transferat in mod 

substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate catre Banca, activele 

inchiriate sunt capitalizate inital in active imobilizate la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa 

a bunului inchiriat si valoarea actualizata a platilor minime de leasing. Platile minime de leasing in 

cadrul contractelor de leasing financiar sunt impartite proportional intre cheltuiala cu dobanda de 

leasing si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda de leasing este alocata fiecarei 

perioade de leasing in asa fel incat sa produca o rata de dobanda constanta pentru datoria de 

leasing ramasa. 

 

Obligatiile viitoare de plata a chiriei, dupa deducerea cheltuielilor de finantare viitoare, sunt incluse 

in alte imprumuturi primite. Costul finantarii reprezinta dobanda si este inregistrata in rezultatul 

Bancii pentru anul in curs utilizand metoda dobanzii efective. 

 

Activele achizitionate prin leasing financiar sunt amortizate pe durata de viata utila, sau pe un 

termen scurt in cazul in care Banca estimeaza ca nu va obtine dreptul de proprietate pana la 

sfarsitul duratei contractului de leasing. 

 

Activele imobilizate clasificate ca detinute pentru vanzare 

 

Tratamentul contabil pentru un activ anterior clasificat detinut in vederea vanzarii si pentru care 

criteriile de incadrare in acesta categorie nu mai sunt indeplinite (conform IFRS 5, 26) este de a 

reclasifica activul respectiv in categoria alte active pana la momentul in care managementul va 

reevalua optiunile disponibile in legatura cu acel activ: de vanzare a activului sau mentinerea 

activul in patrimoniu pana cand piata imobiliara va fi favorabila etc. 
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Instrumente financiare derivate 

 

Instrumentele financiare derivate, inclusiv contractele de schimb valutar, contracte forward pe rata 

dobanzii, de schimb valutar si swap de rata dobanzii si optiuni pe rate de schimb si rate de dobanzi 

sunt contabilizate la valoarea lor justa. 

 

Toate instrumentele derivate sunt contabilizate ca active atunci cand valoarea justa este pozitiva, si 

ca pasive atunci cand valoarea justa este negativa. Modificarile valorii juste a instrumentelor 

financiare derivate sunt incluse in rezultatul curent al anului (castigurile minus pierderile din 

instrumentele financiare derivate). Banca nu aplica contabilitatea de acoperire in ceea ce priveste 

instrumentele financiare derivate. Anumite instrumente derivate incorporate in alte instrumente 

financiare sunt tratate ca instrumente derivate separate, atunci cand riscurile si caracteristicile lor 

nu sunt strans legate de cele ale contractului-cadru. 

 

Alte datorii financiare si non-financiare 

 

Alte datorii financiare se recunosc in cazul in care contrapartida si-a indeplinit obligatiile care ii 

revin in temeiul contractului si sunt contabilizate la cost amortizat. 

 

 

Capitalul social 

 

Actiunile ordinare sunt clasificate drept capitaluri proprii. Capitalul social reprezinta totalitatea 

actiunilor subscrise si varsate de catre actionarii societatii. Capitalul social se inregistreaza distinct 

in contabilitate, pe baza actelor de constituire si a documentelor justificative privind varsamintele 

de capital. 

 

Majorarea capitalului se realizeaza prin subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea 

rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii. Micsorarea capitalului se realizeaza, in principal, prin 

reducerea numarului de actiuni sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii 

unor actionari, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii. 

In toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza in baza hotararii Adunarii 

Generale a Actionarilor. 

 

Castigurile sau pierderile legate de emiterea sau anularea actiunilor nu sunt recunoscute in contul 

de profit si pierdere. Contravaloarea primita sau platita in urma unor astfel de operatiuni este 

recunoscuta direct in capitalurile proprii. 
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Contabilizarea efectului hiperinflatiei 

 

Pana la 31 decembrie 2003, Romania a indeplinit definitia unei economii hiperinflationiste asa cum 

este definita de standardul international de contabilitate („IAS") 29 „Raportarea financiara in 

economiile hiperinflationiste". IAS 29 sugereaza ca economiile ar trebui sa fie considerate ca 

hiperinflationiste in cazul in care, printre alti factori, rata cumulata a inflatiei pe o perioada de trei 

ani depaseste 100%. IAS 29 prevede ca situatiile financiare intocmite pe baza costului istoric sa fie 

ajustate pentru a lua in considerare efectele inflatiei, pentru entitatile raportoare in economiile 

hiperinflationiste. 

 

Banca a utilizat indicele general al preturilor raportate de Institutul National de Statistica din 

Romania in aplicarea IAS 29 retratand elementele nemonetare de la data achizitiei sau a originarii. 

 

Incepand cu 1 ianuarie 2004, economia Romaniei a incetat sa mai indeplineasca criteriile 

economiei hiperinflationiste. Prin urmare, incepand cu 1 ianuarie 2004, Banca a incetat sa aplice 

IAS 29 prospectiv. Ca urmare a acestei modificari, valorile contabile ale activelor nemonetare 

exprimate in LEI la 31 decembrie 2003 au constituit baza activelor respective incepand cu 

1 ianuarie 2004. 

 

Banca a retratat capitalul social, in conformitate cu cerintele IAS 29. 

 

 

Standarde si interpretari in vigoare in perioada curenta adoptate de Uniunea 

Europeana: 

 

Standarde sau interpretari emise in vigoare pentru prima data la 31 decembrie 2016: 

 

Scheme de beneficii definite: Contributiile salariatilor - Amendamente la IAS 19 (emis 

in noiembrie 2013 si aplicabil pentru perioade anuale ulterioare datei de 1 iulie 2014). 

 

Amendamentul permite societatilor sa recunoasca contributiile angajatilor ca o reducere a 

costurilor in perioada in care serviciile aferente sunt prestate de angajati, in loc de inregistrarea 

acestora pe intreaga perioada de angajare. Acest amendament este aplicabil in cazurile in care 

valoarea contributiilor angajatilor este independenta de numarul de ani de vechime. Banca 

evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Imbunatatiri anuale la Standardele Internationale de Raportare Financiara 2012 

(emise la 12 decembrie 2013 si aplicabile pentru perioade anuale care Incep la sau 

dupa 1 iulie 2014, cu exceptia prevederilor contrare de mai jos). Imbunatatirile constau 

in modificari efectuate pentru sapte standarde. 
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IFRS 2 a fost modificat pentru a clarifica definitia unei „conditii de intrare in drepturi” si pentru a 

defini separat „conditia de performanta” si „conditia de servicii”. Modificarea intra in vigoare 

pentru tranzactiile de plata pe baza de actiuni pentru care data acordarii este la sau dupa 1 iulie 

2014. 

 

IFRS 3 a fost modificat pentru a clarifica faptul ca (1) obligatia de a plati o datorie contingenta, 

care respecta definitia unui instrument financiar, este clasificata drept datorie financiara sau 

capital, pe baza definitiilor din IAS 32, si (2) toate datoriile contingente care nu sunt de natura 

capitalurilor, atat financiare, cat si non-financiare, sunt evaluate la valoarea justa la fiecare data de 

raportare, cu modificarile valorii juste recunoscute in contul de profit sau pierdere.  

Amendamentele la IFRS 3 sunt aplicabile pentru combinatiile de intreprinderi unde data achizitiei 

este la sau dupa 1 iulie 2014. 

 

IFRS 8 a fost modificat pentru a impune (1) prezentarea hotararilor luate de conducere in 

agregarea segmentelor operationale, inclusiv o descriere a segmentelor care au fost agregate si 

indicatorii economici care au fost evaluati in determinarea faptului ca segmentele cumulate au 

caracteristici economice similare, si (2) o reconciliere a activelor aferente segmentelor prezentate 

cu activele entitatii, atunci cand sunt raportate activele segmentului. 

 

Baza de concluzii privind IFRS 13 a fost modificata pentru a clarifica faptul ca eliminarea 

anumitor paragrafe din IAS 39 la publicarea IFRS 13 nu a fost facuta cu intentia de a elimina 

posibilitatea de a masura creantele si datoriile pe termen scurt la valoarea facturii in cazul in care 

impactul actualizarii este nematerial. 

 

IAS 16 si IAS 38 au fost modificate pentru a clarifica modul in care valoarea contabila bruta si 

amortizarea acumulata sunt tratate in cazul in care o entitate utilizeaza modelul reevaluarii. 

 

IAS 24 a fost modificat pentru a include, ca o parte afiliata, o entitate care furnizeaza servicii de 

personal cheie de management catre entitatea raportoare sau societatea-mama a entitatii 

raportoare („entitatea de management"), precum si pentru a solicita sa se prezinte sumele 

percepute entitatii raportoare de catre entitatea de management pentru serviciile prestate. Banca 

evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Clarificarea metodelor acceptabile de depreciere si amortizare - Amendamente la 

IAS 16 si IAS 38 (emise la 12 mai 2014 si aplicabile pentru perioadele care incep la 

sau dupa 1 ianuarie 2016). In acest amendament, IASB a clarificat faptul ca utilizarea unor 

metode bazate pe venituri pentru a calcula deprecierea unui activ nu este adecvata, deoarece 

veniturile generate de o activitate care include utilizarea unui activ reflecta, in general, alti factori 

decat consumul de beneficii economice incorporate intr-un activ. Banca evalueaza in prezent 

impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 
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Metoda punerii in echivalenta in situatiile financiare individuale - Amendamente la 

IAS 27 (emis la 12 august 2014 si in vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 

ianuarie 2016). Amendamentele vor permite entitatilor sa utilizeze metoda punerii in echivalenta 

pentru a tine cont de investitiile in filiale, asocieri in participatiune si entitati asociate in situatiile lor 

financiare individuale. Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale 

financiare. 

 

Imbunatatirile anuale aduse IFRS-urilor 2014 (emise la 25 septembrie 2014 si in 

vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2016). 

Modificarile afecteaza 4 standarde: IFRS 5 a fost modificat pentru a clarifica faptul ca schimbarea 

modului de scoatere din evidenta (prin reclasificare de la "detinute in vederea vanzarii" la "detinute 

in vederea distribuirii" sau vice-versa) nu constituie o modificare a unui plan de distributie sau 

vanzare si nu trebuie sa fie contabilizate ca atare. Modificarea IFRS 7 adauga indrumari pentru a 

ajuta managementul sa stabileasca daca termenii unui acord de a deservi un activ financiar care a 

fost transferat presupune controlul activului in continuare, in scopul prezentarii de informatii 

impuse de IFRS 7. Amendamentul clarifica, de asemenea, ca prezentarile de informatii ale IFRS 7 

de compensare nu sunt necesare in mod specific pentru toate perioadele intermediare, cu exceptia 

cazurilor prevazute de IAS 34. Amendamentul la IAS 19 clarifica faptul ca, pentru obligatiile privind 

beneficiile post-angajare, deciziile privind rata de actualizare, existenta pietei de obligatiuni 

corporative de inalta calitate sau alegerea obligatiunilor de stat ca baza ar trebui sa se bazeze pe 

moneda in care pasivele sunt exprimate si nu in functie de tara in care acestea iau nastere. IAS 34 

va impune sa se faca referire in situatiile financiare intermediare catre locatia "informatiilor 

prezentate in alta parte in raportul financiar intermediar". Banca evalueaza in prezent impactul 

amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Entitatile de investitii: Aplicarea amendamentului privind exceptia de consolidare la 

IFRS 10, IFRS 12 si IAS 28 (emis la data de 18 decembrie 2014 si in vigoare pentru 

perioadele anuale la data de 1 ianuarie 2016 sau dupa aceasta data). 

Standardul a fost modificat pentru a clarifica faptul ca o entitate de investitii ar trebui sa evalueze 

la valoarea justa prin profit sau pierdere toate subsidiarele sale, care sunt ele insele entitati de 

investitii. In plus, lipsa de obligatie de a intocmi situatii financiare consolidate in cazul in care 

societatea mama sau mama intermediara a entitatii intocmeste situatii financiare consolidate 

disponibile pentru uz public, a fost modificata pentru a clarifica faptul ca aceasta scutire se aplica 

indiferent daca subsidiarele sunt consolidate sau sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau 

pierdere in conformitate cu IFRS 10 in situatiile financiare ale societatii mama sau mamei 

intermediare. Banca evalueaza in prezent impactul modificarilor asupra situatiilor sale financiare. 
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Transferuri de investitii imobiliare - Amendamente la IAS 40 (emise la data de 8 

decembrie 2016 si in vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2018 

sau dupa aceasta data). Modificarile clarifica cerintele privind transferurile catre sau din 

investitii imobiliare in ceea ce priveste proprietatile aflate in constructie. Inainte de aceste 

modificari, nu existau in IAS 40 instructiuni specifice privind transferurile catre sau din investitiile 

imobiliare in constructie. Amendamentul clarifica faptul ca nu a existat intentia de a interzice 

transferurile de proprietati aflate in constructie sau in dezvoltare, clasificate anterior ca obiecte de 

inventar, catre investitii imobiliare atunci cand exista o schimbare evidenta a utilizarii acestora. IAS 

40 a fost modificat pentru a consolida principiul transferurilor in sau din investitiile imobiliare din 

IAS 40 pentru a preciza ca un transfer catre sau din investitii imobiliare ar trebui facut numai 

atunci cand a avut loc o modificare a utilizarii proprietatii; iar o astfel de schimbare a utilizarii 

proprietatii ar presupune o evaluare a faptului daca proprietatea se califica drept o investitie 

imobiliara. O astfel de schimbare in utilizarea proprietatii ar trebui sa fie sustinuta de dovezi. In 

prezent, Banca evalueaza impactul noului standard asupra situatiei sale financiare. 

 

Recunoasterea activelor privind impozitul amanat pentru pierderile nerealizate - 

Amendamente la IAS 12 (emis la 19 ianuarie 2016 si in vigoare pentru perioadele 

anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2017). Modificarea a clarificat cerintele privind 

recunoasterea activelor privind impozitul amanat calculat pentru pierderi nerealizate din 

instrumente de datorie. Entitatea trebuie sa recunoasca un activ privind impozitul amanat pentru 

pierderile nerealizate care apare ca rezultat al actualizarii fluxurilor de numerar ale instrumentelor 

de datorie la dobanzile de pe piata, chiar daca se asteapta sa detina instrumentul pana la scadenta 

si nu se va datora impozit la colectarea valorii principalului. Beneficiul economic incorporat in 

activul privind impozitul amanat rezulta din capacitatea detinatorului instrumentului de datorie de 

a obtine castiguri viitoare (amortizarea efectelor actualizarii) fara a plati impozit pe aceste castiguri. 

Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Initiativa de publicare - Amendamente la IAS 7 (emise la 29 ianuarie 2016 si in 

vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2017). Modificarea 

IAS 7 va necesita prezentarea unei reconcilieri a miscarilor in pasive care decurg din activitati de 

finantare. Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Imbunatatiri anuale ale ciclului IFRS 2014-2016 - amendamente la IFRS 12 (emise la 

8 decembrie 2016 si in vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 

2017 sau dupa aceasta data). Modificarile clarifica domeniul de aplicare al cerintelor de 

prezentare a informatiilor din IFRS 12, precizand ca cerintele de prezentare din IFRS 12, altele 

decat cele referitoare la informatiile financiare sintetizate pentru filiale, asocieri in participatie si 

entitati asociate, se aplica intereselor entitatii in alte entitati care sunt clasificate ca detinute pentru 

vanzare sau activitati discontinue in conformitate cu IFRS 5. Banca evalueaza in prezent impactul 

modificarilor asupra situatiilor sale financiare. 
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Standarde sau interpretari IASB in vigoare incepand cu sau ulterior datei de 

1 ianuarie 2018 

 

Standarde noi / Interpretare 

 

IFRS 9 "Instrumente financiare" (publicat la 24 iulie 2014 si in vigoare pentru 

perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018). Principalele caracteristici ale 

noului standard sunt: 

 Activele financiare trebuie clasificate in trei categorii de masurare: cele care urmeaza sa fie 

evaluate ulterior la costul amortizat, cele care urmeaza sa fie evaluate ulterior la valoarea 

justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) si cele care urmeaza sa fie evaluate 

ulterior la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere (FVPL). 

 Clasificarea pentru instrumentele de datorie este determinata de modelul de afaceri al 

entitatii de administrare a activelor financiare si daca fluxurile de numerar contractuale 

reprezinta numai plata principalului si a dobanzii (SPPI). Daca instrumentele de datorie 

sunt detinute pentru a fi incasate, pot fi inregistrate la cost amortizat daca indeplinesc, de 

asemenea, cerinta de SPPI. Instrumentele de datorie care indeplinesc cerinta SPPI detinute 

intr-un portofoliu de o entitate atat pentru a colecta fluxurile de numerar ale activelor cat si 

pentru a vinde active pot fi clasificate ca FVOCI. Activele financiare care nu contin fluxuri 

de numerar care sunt SPPI trebuie masurate la FVPL (de exemplu instrumente derivate). 

Instrumentele derivate integrate nu mai sunt separate de activele financiare, dar vor fi 

incluse in evaluarea starii SPPI. 

 Investitiile in instrumente de capitaluri proprii sunt intotdeauna evaluate la valoarea justa. 

Cu toate acestea, conducerea poate face o alegere irevocabila de a prezenta modificarile 

valorii juste in alte elemente ale rezultatului global, cu conditia ca instrumentul sa nu fie 

detinut pentru tranzactionare. In cazul in care instrumentul de capitaluri proprii este 

detinut pentru tranzactionare, modificarile valorii juste sunt prezentate in contul de profit 

si pierdere. 

 Majoritatea cerințelor din IAS 39 pentru clasificarea și evaluarea pasivelor financiare au 

fost preluate in conformitate cu IFRS 9. Schimbarea principala este ca entitatea va trebui sa 

prezinte efectele modificarilor in riscul de credit propriu al pasivelor financiare desemnate 

la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere din alte elemente ale rezultatului global. 

 IFRS 9 introduce un nou model pentru recunoastere a pierderilor din depreciere - modelul 

pierderilor preconizate de credit (ECL). Exista o abordare "in trei etape" care se bazeaza pe 

modificarea calitatii creditului de active financiare de la recunoasterea initiala. In practica, 

noile norme inseamna ca entitatile vor trebui sa inregistreze o pierdere imediata egala cu 

pierderea preconizata in urmatoarele 12 luni la recunoasterea initiala a activelor financiare 

care nu sunt depreciate (sau pierderea preconizata pe durata de viata pentru creantele 

comerciale). In cazul in care a existat o crestere semnificativa a riscului de credit, 

deprecierea este masurata utilizand pierderea preconizata pe durata de viata, fata de 
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pierderea preconizata pentru urmatoarele 12 luni. Modelul include simplificari 

operationale pentru contracte de inchiriere si creante comerciale. 

 Cerintele contabilitatii de acoperire a riscului au fost modificate pentru a alinia 

contabilitatea mai strans cu managementul riscului. Standardul ofera entitatilor 

posibilitatea de a alege o politica contabila intre aplicarea cerintelor contabilitatii de 

acoperire a riscului ale IFRS 9 si continuarea aplicarii IAS 39 pentru toate instrumentele de 

acoperire (hedges), deoarece standardul in prezent nu abordeaza contabilitatea pentru 

acoperire macro.  

 

Banca evalueaza in prezent impactul noului standard asupra situatilor sale financiare. 

 

IFRS 14, Conturi de Amanare Reglementate (emise la 30 ianuarie 2014 și in vigoare 

pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2016 sau dupa aceasta data). IFRS 

14 permite entitatilor care adopta pentru prima data IFRS sa continue sa recunoasca sumele 

aferente ratei reglementate in conformitate cu cerintele lor GAAP anterioare atunci cand adopta 

IFRS. Cu toate acestea, pentru a spori comparabilitatea cu entitatile care aplica deja IFRS și nu 

recunosc astfel de valori, standardul impune ca efectul ratei reglementate sa fie prezentat separat 

de alte elemente. O entitate care prezinta deja situatii financiare IFRS nu este eligibila sa aplice 

standardul. 

 

 

IFRS 15, Venituri din Contractele cu Clientii (emise la 28 mai 2014 și aplicabile 

pentru perioadele care incep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date). Noul 

standard introduce principalul principiu conform caruia veniturile trebuie recunoscute atunci cand 

bunurile sau serviciile sunt transferate clientului, la pretul tranzactiei. Toate bunurile sau serviciile 

asociate care sunt distincte trebuie sa fie recunoscute separat, iar eventualele reduceri ale pretului 

contractului trebuie, in general, sa fie alocate elementelor separate. Atunci cand diferenta variaza 

din orice motiv, trebuie sa fie recunoscute sumele minime daca acestea nu prezinta un risc 

semnificativ de inversare. Costurile suportate pentru asigurarea contractelor cu clientii trebuie sa 

fie capitalizate și amortizate in perioada in care beneficiile contractului sunt consumate. In prezent, 

Banca evalueaza impactul noului standard asupra situatiilor sale financiare. 

 

Vanzarea sau aportul de active intre un investitor si asociatul acestuia sau 

societatea mixta - Amendamente la IFRS 10 si IAS 28 (emis la 11 septembrie 2014 si 

in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa data care va fi stabilita 

de IASB). Aceste modificari abordeaza o neconcordanta intre cerintele din IFRS 10 si cele din IAS 

28, in legatura cu vanzarea sau contributia cu active intre un investitor si asociatul acestuia sau 

societatea mixta. Consecinta principala a amendamentelor este ca un castig sau o pierdere 

completa este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica o entitate. Un castig sau o pierdere 

partiala este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica active care nu constituie o entitate, chiar 
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daca aceste active sunt detinute de o filiala. Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor 

asupra situatilor sale financiare. 

 

IFRS 16 "Contracte de inchiriere" (emis la 13 ianuarie 2016 si in vigoare pentru 

perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019). Noul standard stabileste 

principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si publicarea contractelor de inchiriere. 

Toate contactele de inchiriere au ca rezultat dreptul locatarului de a utiliza un activ la inceputul 

contractului si, in cazul in care platile sunt facute in timp, si obtinerea unei finantari. IFRS 16 

reporteaza in mod substantial cerintele contabile ale locatorului in IAS 17. Prin urmare, un locator 

continua sa clasifice contractele sale de inchiriere ca leasing operational sau leasing financiar, 

considerand aceste doua tipuri de leasing in mod diferit. Banca evalueaza in prezent impactul 

amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Amendamente la IFRS 15, Venituri din contractele cu clientii (emise la 12 aprilie 

2016 si in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018). 

Amendamentele nu modifica principiile de baza ale Standardului ci clarifica cum trebuie aplicate 

aceste principii. Amendamentele clarifica modalitatea de identificare a unei obligatii de a face 

(promisiunea de a transfera un bun sau un serviciu catre un client) intr-un contract; modalitatea de 

stabilire daca o societate are rolul principal (furnizorul bunului sau al serviciului) sau agent 

(responsabil cu stabilirea furnizarii bunului sau a serviciului), si modalitatea de stabilire daca 

venitul din acordarea de licente trebuie recunoscut la un anumit moment sau in timp. Pe langa 

clarificari, amendamentele includ doua facilitati suplimentare de reducere a costurilor si 

complexitatii pentru o societate la aplicarea pentru prima data a noului Standard. Banca evalueaza 

in prezent impactul amendamentului asupra situatilor sale financiare. 

 

Amendamente la IFRS 2, Tranzactii de plata pe baza de actiuni (emise la 20 iunie 

2016 si in vigoare pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018). 

Amendamentele inseamna ca acele conditii de intrare in drepturi in functie de performanta altele 

decat cele de intrare pe piata vor afecta evaluarea tranzactiilor de plata pe baza de actiuni 

compensate in numerar intr-o maniera similara beneficiilor compensate in actiuni. 

Amendamentele clarifica, de asemenea, clasificarea unei tranzactii cu compensare neta in care 

entitatea retine o anumita parte din instrumentele de actiuni proprii care altfel ar fi emise catre 

cealalta parte la exercitarea dreptului (sau intrarea in drepturi) in vederea compensarii obligatiei 

fiscale a celeilalte parti aferenta platii pe baza de actiuni. Astfel de aranjamente sunt clasificate ca 

fiind compensate cu actiuni proprii in totalitate.  

In cele din urma, amendamentele clarifica si inregistrarea in contabilitate a platilor pe baza de 

actiuni compensate in numerar modificate spre a fi compensate cu actiuni proprii, dupa cum 

urmeaza: (a) plata pe baza de actiuni este masurata in functie de valoarea justa la data modificarii a 

instrumentelor de capital propriu acordate ca urmare a modificarii; (b) obligatia nu mai este 

recunoscuta la modificare, (c) plata pe baza de actiuni compensata cu actiuni proprii este 
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recunoscuta in masura in care serviciile au fost prestate pana la data modificarii si (d) diferenta 

dintre valoarea contabila a pasivului la data modificarii si valoarea recunoscuta in capital propriu la 

aceeasi data la care este inregistrata imediat in profit sau pierdere. Banca evalueaza in prezent 

impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare. 

 

Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare cu IFRS 4 Contracte de asigurare – 

Amendamente la IFRS 4 (emise la 12 septembrie 2016 si in vigoare, in functie de 

abordare, pentru perioade anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018 pentru 

entitatile care aleg sa aplice optiunea de exceptare temporara sau la aplicarea 

pentru prima data a IFRS 9 in cazul entitatilor care aleg sa aplice abordarea 

stratificata). Amendamentele abordeaza aspecte problematice ce decurg din punerea in aplicare 

a noului Standard privind instrumentele financiare, IFRS 9, inainte de punerea in aplicare a 

Standardului Inlocuitor pe care IASB il elaboreaza pentru IFRS 4. Aceste aspecte problematice 

includ volatilitatea temporara a rezultatelor raportate. Amendamentele introduc doua abordari: o 

abordare stratificata si o abordare bazata pe amanare. Standardul modificat va oferi tuturor 

entitatilor care emit contracte de asigurare posibilitatea recunoasterii in alt venit global decat in 

profit sau pierderi volatilitatea care ar putea lua nastere la aplicarea IFRS 9 inainte de emiterea 

noului Standard privind contractele de asigurare. In plus, Standardul modificat va oferi entitatilor 

care emit in mod preponderent contracte de asigurare posibilitatea temporara optionala de a 

amana data aplicarii IFRS 9 pana in 2021. Entitatile care amana aplicarea IFRS 9 vor continua sa 

aplice Standardul existent privind instrumentele financiare – IAS 39. Amendamentele la IFRS 4 

suplimenteaza optiunile existente in Standard care pot fi deja utilizate in abordarea volatilitatii 

temporare. Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale financiare.   

 

Imbunatatiri anuale la Standardele Internationale de Raportare Financiara 

perioada 2014-2016 (emise la 8 decembrie 2016 si in vigoare pentru perioade anuale 

care incep la sau dupa 1 ianuarie 2017, pentru amendamente la IFRS 12, la sau dupa 

1 ianuarie 2018 pentru amendamente la IFRS 1 si IAS 28). Imbunatatirile constau in 

modificari efectuate pentru trei standarde. Amendamentele clarifica sfera de aplicare a cerintelor 

de publicare in IFRS 12 precizand faptul ca cerintele de publicare in IFRS 12, altele decat cele cu 

privire la informatii financiare sumare pentru filiale, societati mixte si entitati afiliate, se aplica 

participatiilor unei entitati in alte entitati clasificate ca fiind detinute in vederea vanzarii si activitati 

intrerupte conform IFRS 5. IFRS 1 a fost modificat in sensul eliminarii unor exceptari pe termen 

scurt din IFRS de la publicarea cu privire la instrumentele financiare, beneficiile salariatilor si 

entitatilor de investitii dupa ce aceste exceptari pe termen scurt si-au atins scopul stabilit. 

Amendamentele la IAS 28 clarifica faptul ca o entitate are o optiune de investitie cu investitie 

pentru evaluarea la valoarea justa a entitatilor in care au fost facute investitii, conform IAS 28 

printr-o organizatie cu capital de risc sau un fond mutual, fond de investitii sau entitati similare, 

inclusiv fonduri de asigurare cu componenta de investitii. In plus, o entitate alta decat o entitate de 

investitii poate avea o entitate afiliata sau o societate mixta care sa fie o entitate de investitii. IAS 28 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

43 of 76 

 

permite unei astfel de entitati sa retina evaluarile valorii juste folosite de respectiva entitate afiliata 

sau societate mixta a entitatii de investitii atunci cand aplica metoda capitalului propriu. 

Amendamentele clarifica faptul ca aceasta optiune este disponibila si pornind de la o baza de 

investitie cu investitie. Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor sale 

financiare. 

 

IFRIC 22 - Tranzactii in valuta si avansul (emis la 8 decembrie 2016 si in vigoare 

pentru perioade anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2018). Interpretarea 

abordeaza modul de stabilire a datei tranzactiei in scopul stabilirii cursului de schimb utilizat la 

recunoasterea initiala a activului, cheltuielii sau venitului aferent (sau parte din acesta) la 

eliminarea activelor sau pasivelor nemonetare ce rezulta din plata unui avans intr-o moneda 

straina. Conform IAS 21, data tranzactiei in scopul stabilirii cursului de schimb utilizat la 

recunoasterea initiala a activului, cheltuielii sau venitului aferent (sau parte din acesta) este data la 

care o entitate recunoaste initial activul sau pasivul nemonetar ce rezulta din plata unui avans. In 

cazul unor plati sau incasari in avans multiple, entitatea va stabili data tranzactiei pentru fiecare 

plata sau incasare a unui avans. IFRIC 22 se aplica numai in situatiile in care o entitate recunoaste 

un activ sau pasiv nemonetar ce rezulta dintr-un avans. IFRIC 22 nu furnizeaza recomandari de 

aplicare privind definitia articolelor monetare si nemonetare. O plata in avans sau o incasare a unui 

avans duce, in general, la recunoasterea unui activ sau pasiv nemonetar, insa ar putea da nastere 

unui activ sau pasiv monetar. Este la latitudinea unei entitati clasificarea articolului ca fiind 

monetar sau nemonetar. Banca evalueaza in prezent impactul amendamentelor asupra situatilor 

sale financiare. 

 

4. POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI 
 

Fondurile proprii ale Bancii sunt analizate pe doua niveluri: 
 

 Fonduri proprii de nivel 1, care includ capitalul social, rezultatul reportat, rezerve dupa 

deducerea activelor necorporale si alte ajustari reglementate ce reprezinta elemente incluse 

in fondurile proprii, dar care au un regim diferit din punct de vedere al adecvarii 

capitalului; 

 Fonduri proprii de nivel 2, care includ imprumuturile subordonate acceptate legal. 

 

Fondurile proprii la 30 iunie 2017 si la 31 decembrie 2016 calculate conform cerintelor statutare 

precum si cerintele de capital se prezinta astfel: 
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Mii LEI   
  30 June 2017 31 December 2016    
Fonduri proprii de nivel 1 186.151 157.609 
Capital social subscris si varsat(*) 381.929 199.218 
Prime de emisiune 2.050 - 
Prima de fuziune (67.569) - 
Rezerve 101.815 80.871 
Pierdere cumulata (136.463) (31.099) 
Pierderea perioadei curente (26.145) (29.385) 
(-) Imobilizari necorporale si  Fondul comercial (43.711) (43.026) 
(-) Filtre prudentiale (**) (7.242) (12.228) 
(-) Participatii (***) (10.654) (6.742) 
(-) Creanta pe impozitul amanat (6.845) (4.121) 
Interese care nu controleaza - 54.991 
Alte deduceri prudentiale (1.014) (1.222) 
   

Fonduri proprii de nivel 2 5.837 - 
Imprumut subordonat inclus in FP de nivel 2 17.529 19.437 
(-) Credit subordonat (4.450) (4.450) 
(-) Filtre prudentiale (**) (7.242) (12.228)    
Fonduri proprii totale 191.988 157.609 
   
Valoarea expunerii la riscul de credit 1.229.839 875.313 
Valoarea expunerii la riscul valutar 9.256 7.525 
Valoarea expunerii la riscul operational 348.866 348.866 
Valoarea expunerii la risc pentru ajustarea evaluarii 
creditului 

- 6 

Valoarea totala a expunerii la risc 1.587.961 1.231.710 
   
Cerinta de capital 127.037 98.537 
   
Rata de adecvare a capitalului 12,09% 12,80% 

 

(*) Capitalul social considerat in calculul Fondurilor Proprii la iunie 2017 reprezinta capitalul social 

subscris si varsat. 

(**) In conformitate cu Regulamentul BNR 11/2011 si Regulamentul BNR 16/2012, filtrele 

prudentiale se aplica incepand cu 1 ianuarie 2012. In conformitate cu Regulamentul BNR 5/2013, 

incepand cu 1 ianuarie 2014, la nivelul deducerilor din fondurile proprii se aplica prevederi 

tranzitorii, de la 80% in 2014 la 0% in 2018. Pentru anul 2017 deducerea din Fonduri proprii este 

de 20 % (2016: 40%).  

 

(***) In conformitate cu Regulamentul UE nr. 575/2013 si in conformitate cu Regulamentul BNR 

5/2013, Banca deduce o parte din investitia in filiale ce actioneaza in sectorul financiar si partea 

ramasa este considerata la nivelul de 250% in activele ponderate la risc. 

 

In timpul perioadei de raportare, cat si in perioada anterioara, Banca a respectat toate cerintele de 

capital aplicabile impuse extern. 

 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

45 of 76 

 

5. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE PE CATEGORII DE EVALUARE 

 

In scopul evaluarii, IAS 39 “Instrumente Financiare: Recunoastere si Evaluare “, clasifica activele 

financiare in urmatoarele categorii : (a) credite si creante; (b) active financiare disponibile pentru 

vanzare; (c) active financiare detinute pana la maturitate si (d) active financiare la valoare justa 

prin contul de profit sau pierdere (“FVTPL”).  Activele financiare la valoare justa prin contul de 

profit sau pierdere au doua subcategorii: (i) active clasificate astfel de la data recunoasterii initiale 

si (ii) cele clasificate ca fiind detinute in vederea tranzactionarii.  

 

Tabelele de mai jos prezinta o reconciliere a activelor financiare cu aceste categorii de evaluare la 

30 iunie 2017 si la 31 decembrie 2016: 
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30 iunie 2017 

 

Mii LEI 

Credite si 

creante 

Active financiare 

disponibile pentru 

vanzare   

Active detinute in 

vederea 

tranzactionarii 

Active financiare 

detiunte pana la 

scadenta Total 

Active financiare         

Numerar si echivalente de numerar 731.622 - - - 731.622 

Plasamente la banci cu maturitate pe termen scurt  5.192 - - - 5.192 

Credite si avansuri acordate clientelei: 1.212.083                -                -                - 1.212.083 

- Credite societati comerciale 749.350 - - - 749.350 

- Credite de consum persoane fizice 160.464 - - - 160.464 

- Credite antreprenori 102.299 - - - 102.299 

- Credite ipotecare 133.259 - - - 133.259 

- Municipalitati 66.711 - - - 66.711 

Active financiare disponibile in vederea vanzarii:                 - 991.694                 -                 - 991.694 

- Titluri de stat  - 985.067 - - 985.067 

- Investitii in unitati de fond - 4.052 - - 4.052 

- Participatii - 2.575 - - 2.575 

Active financiare detinute pentru tranzactionare - - 24.942 - 24.942 

Instrumente financiare detiunte pana la scadenta - - - 106.168 106.168 

Alte active financiare 2.948 - - - 2.948 

-Debitori diversi 2.025 - - - 2.025 

-Sume de recuperati de la banci si clienti 923 - - - 923 

Total active financiare 1.951.845 991.694 24.942 106.168 3.074.649 
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31 decembrie 2016 

 

Mii LEI 

Credite si 

creante 

Active 

financiare 

disponibile 

pentru vanzare   

Active detinute 

in vederea 

tranzactionarii 

Instrumente financiare 

desemnate la valoarea 

justa prin contul de 

profit sau pierdere 

Active 

financiare 

detiunte pana 

la scadenta 

Total 

Active financiare          

Numerar si echivalente de numerar 676.497 - - - - 676.497 

Plasamente la banci cu maturitate pe termen scurt  6.939 - - - - 6.939 

Credite si avansuri acordate clientelei: 1.199.507                -                -                -                - 1.199.507 

- Credite societati comerciale 762.042 - - - - 762.042 

- Credite de consum persoane fizice 135.542 - - - - 135.542 

- Credite antreprenori 84.801 - - - - 84.801 

- Credite ipotecare 142.860 - - - - 142.860 

- Municipalitati 74.262 - - - - 74.262 

Active financiare disponibile in vederea vanzarii:                 - 1.171.727                 -                 -                 - 1.171.727 

- Titluri de stat  - 1.165.518 - - - 1.165.518 

- Investitii in unitati de fond - 3.641 - - - 3.641 

- Participatii - 2.568 - - - 2.568 

Active financiare detinute pentru tranzactionare - - 52.788 - - 52.788 

Instrumente financiare detiunte pana la scadenta - - - - 109.860 109.860 

Alte active financiare 1.551 - - 169 - 1.720 

-Active financiare 241 -  169  410 

-Debitori diversi 767 - - - - 767 

-Sume de recuperati de la banci si clienti 543 - - - - 543 

Total active financiare 1.884.494 1.171.727 52.788 169 109.860 3.219.038 
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Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

 

Datorii 
financiare la 

cost 
amortizat 

Instrumente 
financiare 

desemnate la 
valoarea justa prin 

contul de profit sau 
pierdere 

Datorii 
financiare 

la cost 
amortizat 

Instrumente 
financiare 

desemnate la 
valoarea justa 
prin contul de 

profit sau 
pierdere 

Datorii financiare     
Depozite la banci 10.593 - 42.023 - 
Depozite de la clienti 3.137.676 - 3.221.691 - 
- Conturi curente si sume in tranzit 
municipalitati 

- - 
327 - 

- Conturi curente si sume in tranzit 
societati comerciale 

226.279 - 
276.497 - 

- Depozite societati comerciale 548.282 - 457.344 - 
- Conturi curente  si sume in tranzit 
persoane fizice 213.184 - 229.402 - 
- Depozite persoane fizice 2.149.931 - 2.258.121 - 
Imprumuturi de la banci si alte 
institutii 10.724 - 15.933 - 
Alte datorii financiare 2.317 131 3.632 743 
Datorii subordonate 20.055 - 19.754 - 

Total datorii financiare 3.181.365 131 3.303.033 743 

 

 

6. VENITURI NETE DIN DOBANZI 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

   
Venituri din dobanzi şi asimilate   
Credite si avansuri acordate clientele(*)                           56.930                            45.131  

Titluri disponibile pentru vanzare                             4.567                              7.859  

Investitii pastrate pana la scadenta                             1.546                                 769  

Plasamente la banci                                486                                 347  

Total venituri din dobanzi si asimilate 63.529 54.106 

   

Cheltuieli cu dobanzile si asimilate    
Depozite de la clienti                           15.767                            13.937  

Imprumuturi de la banci si alte institutii 
financiare                                282                              1.165  
Total cheltuieli cu dobanzile si 
asimilate   16.049  15.102  

   

Venituri nete din dobanzi 47.480  39.004  
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(*)Veniturile din dobanzi includ 13.127 mii LEI (2016:  13.681 mii LEI) venituri din dobanzi 

recunoscute pentru credite depreciate acordate clientilor si o valoare corespondenta a ajustarii 

veniturilor din dobanzi (unwinding) pentru creditele depreciate acordate clientilor in suma de 6.714 

mii LEI (2016:  8.473 mii LEI). 

 

7. VENITURI NETE DIN SPEZE SI COMISIOANE 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

      

Venituri din comisioane si speze   
Activitati cu carduri (VISA & MC)                            2.360                             2.703  

Tranzactii fara numerar                            4.014                              (853) 

Comisioane care nu se amortizeaza                             1.353                                  57  

Tranzactii cu numerar                            4.213                             5.103  

Venituri din alte servicii financiare                               746                             1.461  

Emitere scrisori de garantie                               101                                  97  

Plasamente interbancare                               729                                609  

Total venituri din comisioane si speze 13.516  9.177  

Cheltuieli cu comisioane si speze   
Activitati cu carduri  (VISA & MC)                               821                             1.022  

Plasamente  interbancare                               993                                811  

Garantii financiare                                   -                                   (74) 

Altele                               923                                417  

Total cheltuieli cu comisioane si speze   2.737  2.176  

Venituri nete din comisioane si speze 10.779  7.001  

 
 

Comisioanele care nu se amortizeaza reprezinta taxele si comisioanele care nu sunt supuse 

amortizarii conform metodologiei ratei efective a dobanzii si cuprind in principal taxele incasate 

pentru serviciile prestate (taxe de administrare) care sunt recunoscute in perioada mentionata, 

taxele pentru evaluare si modificari de garantii, comisioanele percepute pentru platile anticipate 

complete etc. Banca clasifica toate comisioanele conform tratamentului care se aplica pentru fiecare 

clasa. 
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8. CASTIG/ (PIERDERE) DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 

a) Castig/ (pierdere) din active financiare detinute pentru tranzactionare 

    
Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

Castig net din active financiare detinute pentru 
tranzactionare 

                               
957  

                              
(113) 

Castig / (pierdere) net(a) din active financiare 
detinute pentru tranzactionare 

                               
957  

                              
(113) 

 

b) Pierdere din  instrumente financiare derivate 

    
Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

Venituri din instrumente financiare derivate 
                            

1.771  
                            

5.545  
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare 
derivate 

                          
(1.948) 

                          
(5.831) 

Pierdere neta din  instrumente financiare derivate 
                              

(177) 
                              

(286) 

 

c) Castig net din vanzarea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii 

    
Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 
Venituri din vanzarea instrumentelor financiare disponibile 
pentru vanzare  

                            
2.574  

                          
14.282  

Pierderi din vanzarea instrumentelor financiare disponibile 
pentru vanzare  

                              
(810) 

                          
(2.691) 

Castig net din vanzarea activelor financiare 

disponibile in vederea vanzarii 

 
                            

1.764  
                          

11.591  

 

9. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

   

Venituri din dividende   1.176   1.244  

Alte venituri din exploatare  3.642   3.392  

Castiguri/(pierderi) din vanzarea imobilizarilor 
corporale 

 173   (1.729) 

   

Total  4.991   2.907  

 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

51 of 76 

 

10. CASTIG / (PIERDERE) NETA DIN DEPRECIEREA ACTIVELOR FINANCIARE 

 

Mii LEI   30 iunie 2017 30 iunie 2016 
        
Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea creditelor (108.128) (99.130) 
Reluari din ajustari pentru deprecierea creditelor 90.260 56.607 
Credite scoase in afara bilantului  (45) (217) 
Recuperari din credite scoase in afara bilantului 7.248 16.423 
    
Castig/ (pierdere) net(a) din deprecierea activelor 
financiare 

(10.665) (26.317) 

 

 

11. CHELTUIELI CU PERSONALUL 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

      

Cheltuieli cu salariile                        38.945                         28.726  

Taxa pentru asiguari sociale                          8.973                           6.500  

Cheltuiala/ (venit) net cu provizioanele aferente costurilor 
salariale                        (6.493) 

                           
(957) 

Alte cheltuieli cu personalul                             167                              174  

   

Total 41.592  34.443  

 

 

In costurile cu personalul sunt incluse contributiile obligatorii la fondul de pensii in valoare de  6.303 

mii LEI (2016: 6.515 mii LEI). 

Numarul de salariati ai Bancii la 30 iunie 2017 era de 1.020 angajati (30 iunie 2016: 1.314 salariati, 

din care 554 ex-PBK si 760 ex-BCC).  
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12. ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE SI ADMINISTRATIVE 

 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 
      
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti                        22.030                         16.256  
Chirie                          6.049                           5.081  
Materiale si obiecte de inventar                             844                              773  
Contributia anuala la Fondul de Garantare                          1.987                           1.079  
Alte taxe                          3.963                           1.820  
Reclama si publicitate                             576                              602  
Cheltuiala/(venit) net(a) din deprecierea altor active                            (478)                          1.587  
Cheltuiala/(venit) net(a) din cedarea si casarea 
imobilizarilor corporale                            (221)                                14  
Cheltuiala/(recuperari)  provizioanele pentru litigii                             248                              263  
Cheltuiala/(recuperari)  provizioanele pentru 
dezafectarea imobilizarilor corporale si asimilate                                 -                                 (18) 
Alte cheltuieli operationale                          2.076                              853  

   
Total 37.074  28.310  

 

 

13. CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 

 

Cheltuiala cu impozitul pe profitul amanat inregistrat in contul de profit sau pierdere al exercitiului 

financiar cuprinde dupa cum urmeaza:  

 

Mii LEI 30 iunie 2017 30 iunie 2016 

     
(Cheltuiala)/venit cu impozitul amanat -  (212) 

Impozit amanat -  (212)  

 

 

14. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 
 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

   
Numerar in casierie                        70.574                      120.251  

Numerar in ATM                        25.104                         21.094  

Rezerva minima obligatorie                      484.578                      486.973  

Conturile de corespondent si depozite la vedere la institutii 
de credit                        78.034                         43.876  

Plasamente la banci cu scadenta initiala mai mica de 3 luni                        73.332                           4.303  

   

Total 731.622  676.497  
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Rezerva minima obligatorie este mentinuta in conformitate cu Regulamentul nr. 6/2002 emis de 

Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestui 

regulament Banca trebuie sa mentina un sold mediu minim de rezerva pe tot parcursul perioadei de 

raportare (baza lunara). Sumele din conturile de rezerve sunt imediat disponibile pentru utilizare 

de catre Banca in functie de nevoile si strategiile de lichiditate, sub rezerva realizarii rezervei 

minime ca o medie a perioadei de raportare. 
 

La 30 iunie 2017 rezerva minima obligatorie era stabilita la 8% (31 decembrie 2016: 8%) pentru 

fondurile atrase de la clienti in LEI si 10 % (31 decembrie 2016: 10%) pentru fondurile atrase in 

moneda straina. 
 

Rata de dobanda acordata de Banca Nationala a Romaniei pentru conturile curente in LEI la 30 

iunie 2017 varia intre 0,10% si 0,08% p.a. (2016 intre 0,12% si 0,10%p.a.).  Pentru conturile curente 

in EUR , Banca Nationala a Romaniei a acordat in cursul anului 2017 o dobanda intre 0,05% si 0,03 

% p.a. (2016 intre 0,08% si 0,05 %p.a.).  Pentru conturile curente in USD, Banca Nationala a 

Romaniei a acordat in cursul anului 2017 dobanzi intre 0,06 % si 0,07 % p.a. (2016 intre 0,06 % si 

0,07 % p.a.). 
 

Atat la data de 30 iunie 2017 cat si la data de 31 decembrie 2016 numerarul si echivalente de 

numerar erau curente si nedepreciate. 

 

15. PLASAMENTE LA BANCI 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      
Plasamente la banci cu scadenta initiala mai mare 
de 3 luni   

-Depozit colateral Mastercard  -     6.030  

-Depozit colateral Visa  -     454  

-Depozit colateral Banca Transilvania S.A.  399   430  

-Depozit colateral Unicredit Tiriac Bank S.A.  -     25  

-Depozit colateral U.S. Bank  4.793   -    

   
Total 5.192  6.939  
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16. ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE IN VEDEREA VANZARII 

 

Mii LEI   
30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

Titluri disponibile pentru vanzare   
Titluri de stat in lei emise de Ministerul Finanatelor Publice 
din Romania (i)  985.067   1.165.518  

   
Instrumente de capital disponibile pentru vanzare   
Investitii in unitati de fond  574   521  

Visa  3.478   3.120  
   

Total   989.119   1.169.159  

Participatii disponibile pentru vanzare   
Participatii (ii)  2.575   2.568  

Total participatii  2.575   2.568  

Total active financiare disponibile pentru vanzare  991.694   1.171.727  

 

i) Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania si includ titluri cu 

discount listate si obligatiuni denominate in LEI si EUR. Obligatiunile denominate in LEI si 

EUR sunt cupoane cu dobanda fixa. Titlurile de stat sunt purtatoare de dobanda fixa la 

maturitate. 

 

ii) Banca detinea urmatoarele instrumente de capital disponibile pentru vanzare la 

30 iune 2017 si la 31 decembrie 2016: 
 

 
30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

Mii LEI Natura activitatii 

Participatie- 
valoare 

contabila 
Participatie 

(%) 

Participatie- 
valoare 

contabila 
Participatie 

(%) 

Transfond SA Decontare si compensare  1.404   5,69   1.404   5,69  

Casa de Compensare 
Bucuresti Decontare si compensare 

 21   3,13   21   3,13  

Bursa Romana de Marfuri S.A. Bursa de marfuri  42   0,29   42   0,29  

Globinvest 
Societate de administrare a 

fondurilor de investitii 

 1.062   20,00   1.062   20,00  

SWIFT Activitati de plata 
 7   -     7   -    

Biroul de credit S.A. 
Colectarea si prelucrarea 

de date privind clientii 

 32   0,32   32   0,32  

BIOFARM S.A.  
 7   0,0069   -     -    

Total participatii   2.575   -     2.568   -    

 

 
 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

55 of 76 

 

17. ACTIVE FINANCIARE DETINUTE PENTRU TRANZACTIONARE 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

   
Unitati de fond   6.895   6.195  

Instrumente de datorie (i)  18.047   46.593  

   

Total active financiare detinute pentru 

tranzactionare 

 24.942   52.788  

 

(i)   Instrumentele de datorie includ:       

- obligatiunile emise in RON, EUR si USD de catre institutii financiare bancare si nebancare, precum 

si autoritati publice centrale si locale;       

- titluri de stat emise de Guvernul Romaniei.   
 
     

18. INVESTITII PASTRATE PANA LA SCADENTA 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

   
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix emise de 

Ministerul Finantelor Publice din Romania 

 106.168   109.860  

   

Total investitii pastrate pana la scadenta  106.168   109.860  

 

19. ENTITATI ASOCIATE 

 

Denumirea entitatii Natura activitatii 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

        
SC Delta Asigurari SA Companie de asigurari 718 718 

        

Total investitii in asociatie   718 718 

Provizioane pentru depreciere (718) (718) 

Total           -            -    
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20. CREDITE SI AVANSURI ACORDATE CLIENTELEI 

 

Structura portofoliului de credite al Bancii clasificate pe principalele linii de afaceri: 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

Societati comerciale 749.350                        762.041  

Credite de consum - persoane fizice  160.464                        135.542  

Credite de consum - antreprenori  102.299                         84.802  

Credite ipotecare  133.259                        142.860  

Municipalitati  66.711                          74.262  

   
Total credite si avansuri nete acordate  
clientelei 

  1.212.083  1.199.507  

 

Concentrarea riscului pe sectoarele economice in cadrul portofoliului de credite la 30 iunie 2017 si 

31 decembrie 2016 se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

Persoane fizice                       293.725                        282.605  

Societati comerciale:                       851.648                        842.658  

Agricultura                       205.578                        196.481  

Comert                       210.142                        209.608  

Industrie                       213.847                        217.051  

Hoteluri si restaurante                         29.888                          30.185  

Constructii                         57.199                          59.394  

Transport                         40.977                          38.353  

Servicii profesionale                         18.640                          18.334  

Servicii                         35.612                          30.631  

Sectorul financiar si cel imobiliar                         31.277                          32.253  

Altele                           3.282                            6.678  

Informatica, cercetare, dezvoltare                           5.206                            3.690  

Administratie publica si aparare                         66.710                          74.244  

   
Total credite si avansuri nete acordate  
clientelei 

  1.212.083  1.199.507  
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21. INVESTITII IMOBILIARE 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

   
Sold la inceputul perioadei  75.206   82.812  

Reclasificari de la alte active si 

imobilizari corporale 

 -     (8.056) 

Castig/(pierdere) din reevaluarea 

investitiilor imobiliare 

 (87)  450  

    

Sold la sfarsitul perioadei  75.119   75.206  

 

22. IMOBILIZARI CORPORALE 

 

 
    
  30 iunie 2017 

Mii LEI Terenuri 
si cladiri 

Mobilier si 
echipamente 

Mijloace de 
transport 

Imobilizari 
in curs 

Total 

Cost     
 

Sold la inceputul perioadei 176.522 74.044 7.470 1.010 259.046 
Achizitii - - - 446 446 
Reevaluare - - - - - 
Transfer - 216 184 (400) - 
Iesiri (1.827) (11) (1.224) (65) (3.128) 

Sold la sfarsitul perioadei 174.695 74.249 6.429 991 256.364 

 
     

Amortizarea cumulata      

Sold la inceputul perioadei 17.548 59.235 6.819 - 83.602 
Cheltuieli cu amortizarea si 
deprecierea 

5.200 - 123 - 5.323 

Iesiri (1.979) (774) (1.345) - (4.098) 

Sold la sfarsitul perioadei 20.769 58.461 5.597 - 84.827 
      

Valoarea neta contabila      

Sold la inceputul perioadei 158.974 14.809 651 1.010 175.444 

Sold la sfarsitul perioadei 153.926 15.788 832 991 171.538 
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  31 decembrie 2016 
Mii LEI Terenuri 

si cladiri 
Mobilier si 
echipamente 

Mijloace 
de 
transport 

Imobilizari 
in curs 

Total 

Cost     
 

Sold la inceputul perioadei 176.865 69.097 7.132 576 253.670 

Achizitii 724 6.782 554 7.743 15.803 
Reevaluare (39) - - - (39) 
Transfer 295 55 - (350) - 
Iesiri (1.323) (1.890) (216) (6.959) (10.388) 

Sold la sfarsitul perioadei 176.522 74.044 7.470 1.010 259.046 

 
     

Amortizarea cumulata      

Sold la inceputul perioadei 13.194 57.440 6.551 - 77.185 
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 5.365 3.367 350 - 9.082 
Iesiri (1.011) (1.572) (82) - (2.665) 

Sold la sfarsitul perioadei 17.548 59.235 6.819 - 83.602 
      

Valoarea neta contabila      

Sold la inceputul perioadei 163.671 11.657 581 576 176.485 

Sold la sfarsitul perioadei 158.974 14.809 651 1.010 175.444 

 

 

Conducerea Bancii considera ca valoarea terenurilor si cladirilor la 30 iunie 2017 reprezinta o 

estimare corecta a valorii lor juste la data raportarii.  

 

Banca nu a avut contracte de leasing in perioada raportata (respectiv in semestrul I 2017 si in 

cursul anului 2016). 

 

 

23. IMOBILIZARI NECORPORALE  (INCLUSIV FONDUL COMERCIAL) 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016  

  
Fond comercial 20.103 20.103 
Alte imobilizari necorporale 23.608 22.922  

  
Total imobilizari necorporale 43.711 43.025 
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Miscarile in costul imobilizarilor necorporale si amortizarea acestora sunt prezentate mai jos: 

 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
Cost   
Sold la inceputul perioadei 69.907 36.172 
Achizitii 2.713 4.577 
-transfer din imobilizari necorporale in curs 141 730 
Achizitie lista de clienti si brand - 13.478 
Iesiri - (3) 
Fond comercial - 15.683 

Sold la sfarsitul perioadei 72.620 69.907  
  

Amortizarea cumulata   
Sold la inceputul perioadei 26.882 22.409 
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 2.027 2.871 
Cheltuiala cu amortizarea lista de clienti si brand 1.605 
Iesiri  (3) 

Sold la sfarsitul perioadei 28.909 26.882 
 

  
Valoarea neta contabila   
Sold la inceputul perioadei 43.025 13.763 

Sold la sfarsitul perioadei 43.711 43.025 

 

24. ALTE ACTIVE FINANCIARE 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      

Sume de recuperat de la banci si clienti                                7.697  7.207 
Alte active financiare                                       -    410 
Debitori diversi                               2.025  767 
(-) Provizioane pentru depreciere                                6.774  6.664 
    
Total alte active financiare nete                               2.948                                1.720  

 
 

 

Factorii principali luati in considerare de Banca pentru a stabili daca o creanta este depreciata sunt 

stadiul de intarziere si gradul de recuperare al garantiilor aferente, daca acestea exista.  

 

La 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016 nu erau valori restante de recuperat de la banci. 

 

Alte active financiare nu sunt garantate la 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016.  

Valorile prezentate la 30 iunie 2017 vor fi incasate in 2017. 
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25. ALTE ACTIVE (NEFINANCIARE) 

 

Alte active (nefinanciare) 

 

 
Mii LEI   

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      
Bunuri luate in posesie                           63.350                                  65.296  
Debitori diversi                           19.075                                  15.778  
Venituri de primit                                   59                                          57  
Cheltuieli in avans                             4.832                                    2.302  
Cheltuiala privind impozitul pe profit                                272                                       272  
Alte active                           11.022                                  20.714  
      
Total alte active nefinanciare                           98.610                               104.419  
(-)Provizioane pentru depreciere                           44.906                                  45.895  
Total alte active nete                           53.704                                  58.524  

 

 

 

Activele reposedate/recuperate reprezinta cladiri achizitionate de Banca prin procesul de executare 

a creantelor restante. Banca se asteapta sa le vanda in viitorul apropiat. Activele nu indeplinesc 

definitia de active detinute spre vanzare si sunt clasificate ca  stocuri in conformitate cu prevederile 

IAS 2, Stocurile. La momentul achizitiei acestea au fost inregistrate la valoarea justa. 

 

 

 

 

 

26. DEPOZITE DE LA BANCI 

 
Mii LEI   
  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      
Conturi curente                                  9                                   5  
Depozite la vedere                                 -                           30.001  
Depozite la termen                                 -                             2.648  
Depozite colaterale                             453                              454  
Sume in tranzit                        10.131                           8.915  
      

Total                        10.593                         42.023  
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27. DEPOZITE DE LA CLIENTI 

 
Mii LEI   

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      

Clienti persoane fizice   
Conturi curente 213.184 229.402 

Depozite la termen 2.143.371 2.251.854 

Depozite colaterale 6.560 6.267 

Sume in curs de decontare - - 

   
Clienti persoane juridice   
Conturi curente 223.348 274.215 

Depozite la vedere 5.197 8.434 

Depozite la termen 501.187 400.407 

Depozite colaterale 41.898 48.503 

Sume in curs de decontare 2.931 2.609 

   
Total 3.137.676 3.221.691 

 
 
Mii LEI 

    

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

            Suma   Procent in total 
depozite(%)  

       Suma   Procent in total 
depozite(%)  

          

Clienti persoane fizice 2.363.115 75,31 2.487.524 77,21 

     
Clienti persoane juridice 774.561 24,69 734.167 22,79 

Sectorul financiar si cel imobiliar 308.890 9,84 220.791 6,85 

Industrie 70.696 2,25 128.783 4,00 

Altele 36.839 1,17 68.428 2,12 

Constructii 35.390 1,13 58.731 1,82 

Informatica, cercetare, dezvoltare 29.672 0,95 19.401 0,60 

Comert 67.164 2,14 75.152 2,33 

Transport 46.151 1,47 38.090 1,18 

Servicii profesionale 22.489 0,72 31.992 0,99 

Servicii 95.707 3,05 28.720 0,89 

Agricultura 52.429 1,67 56.232 1,75 

Hoteluri si restaurante 4.298 0,14 5.241 0,16 

Administratie publica si aparare 4.836 0,15 2.606 0,08 

     

Total 
3.137.676 100 3.221.691 100 
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28. IMPRUMUTURI DE LA BANCI SI ALTE INSTITUTII FINANCIARE  
 

Mii LEI   
Denumire finantator 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare 
(IBRD)(i) 3.731 8.902 
Fondul International de Dezvoltare Agricol (FIDA) (i) 100 147 
Fermierul (MADR)(ii) 59 70 
Banca Europeana pentru Investitii (iii) 6.834 6.814  

  
Total 10.724 15.933 

 
 

(i) Acordurile de imprumut subsidiar incheiate cu Ministerul Finantelor Publice 

 

Banca are in derulare doua acorduri de imprumuturi subsidiare incheiate cu Ministerul Finantelor 

Publice finantate de BIRD (Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare) si FIDA 

(Fondul International de Dezvoltare Agricol).   
 

(ii) Fermierul(MADR) 

 

La data de 27 august 2008, Banca a semnat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o 

conventie de lucru in valoare de 19.822 mii LEI, pe o perioada de 10 ani. Fondurile sunt destinate 

finantarii creditelor acordate de Banca agentilor economici pentru finantarea investitiilor in 

agricultura, pentru cofinantarea proiectelor de investitii care nu beneficiaza de finantare din 

fonduri europene sau de la bugetul de stat. Fondurile au fost trase partial. Acordul este in vigoare 

avand scadenta finala data de 27 august 2018. 

 

(iii) Banca Europeana pentru Investitii 

 

La data de 29 iunie 2009, Banca a semnat cu Banca Europeana pentru Investitii un contract de 

finantare de tip open rate in valoare de 10.000 mii EUR. Fondurile sunt destinate finantarii 

intreprinderilor mici si mijlocii. Contractul de finantare este garantat printr-un Contract de 

garantie (Pledge Agreement) care in data de 07 februarie 2013 a fost amendat prin actul Aditional 

nr.1 (includerea si a EU soverign bonds cu rating sub BBB-, pentru a permite ca intre instrumentele 

financiare eligibile sa se incadreze si titlurile de stat romane). Contractul este in vigoare avand 

scadenta finala data de 21 decembrie 2017. 

 

   Respectarea angajamentelor  
 

Banca este subiectul unor angajamente in relatia cu finantatorii sai. Nerespectarea acestor 

angajamente poate avea consecinte negative cum ar fi declararea incapacitatii de plata. Banca a fost 

in conformitate cu angajamentele asumate la 30 iunie  2017 si 31 decembrie 2016. 
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29. ALTE DATORII FINANCIARE 
 
Mii LEI 

  

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016    

Provizioane pentru angajamente de creditare 
si garantii financiare 2.317 2.733 

Alte datorii financiare 131 1.642 

Total alte datorii financiare 2.448 4.375 

 

30. ALTE DATORII 

 

Alte datorii cuprind alte datorii nefinanciare dupa cum urmeaza: 

 
Mii LEI   
  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      
Alte datorii                         18.814                            17.287  
Provizion privind costurile salariale                          3.309                              9.801  
Provizioane pentru litigii                           2.576                              2.330  
Datorii la bugetul statului                          2.897                              3.585  
Alte venituri de primit                             197                                  140  
      

Total alte datorii nefinanciare                        27.793                            33.143  
 

Provizionul aferent angajamentelor de creditare reprezinta provizioanele specifice calculate pentru 

pierderi din garantii financiare sau angajamente de credit pentru clientii a caror situatie financiara 

s-a deteriorat.  

 

Provizionul in legatura cu salariatii Bancii cuprinde datorii si provizioane pentru concediile de 

odihna neefectuate de salariati in decursul anului, provizion de restructurare, provizion privind 

participarea salariatilor la profit (performanta MBO) precum si taxele aferente. 

 

Miscarea in Provizionul in legatura cu salariatii Bancii este prezentat mai jos: 
Mii LEI   
  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      
Sold la inceputul perioadei                          9.801                              3.944  
Venituri din reluari de provizion                        (8.786)                            (4.816) 
Cheltuieli cu constituirea de provizion in 
cursul anului                           2.294                            10.673  
      

Sold la sfarsitul perioadei                          3.309                              9.801  
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31. DATORII SUBORDONATE 
 

Datoria subordonata a Bancii fata de actionarul sau majoritar EEAF Financial Services BV este  in 

valoare de 20.055 Mii LEI (31 decembrie 2016: 19.754 Mii LEI) cu data maturitatii finale la 31 

martie 2023 . 

 

32. CAPITALUL SOCIAL 

 

 
Mii LEI   

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

Capital social conform Registrul Comertului la 01 
ianuarie 

199.218 194.530 

Dizolvarea societatii absorbite (199.218) - 
Capitalul societatii absorbante 220.274 - 
Efectul hiperinflatiei pana la data de 31 decembrie 2003 8.682 4.688 
Efectul fuziunii (emisiune actiunii) 155.966 - 
Prime de emisiune 2.050  

Alte ajustari ale capitalului social (2.993)  

Prima de fuziune (67.569) - 
   

Capital social in conformitate cu  IFRS la sfarsitul 
perioadei 316.410 199.218 

 

Actionarii Bancii la data de 30 iunie 2017 (post -fuziune) si a fostei Patria Bank S.A.( Banca mama a 

Grupului pre-fuziune) la data de 31 decembrie 2016 sunt: 

 

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

   

  

Numar de actiuni 
Patria Bank post-

fuziune 
Procent 

detinere(%) 

Numar de actiuni 
Patria Bank pre-

fuziune 
Procent 

detinere(%) 

Denumire actionar     
EEAF Financial Services B.V. 2.867.168.282 76,21 960.205.470 98,72 

Carabulea Ilie 406.669.498 10,81 - - 

Persoane fizice 352.848.863 9,38 9.596.407 0,99 

Persoane juridice 135.712.570 3,61 2.845.660 0,29 

     

Total 3.762.399.213 100,00 972.647.537 100,00 
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Valoarea capitalului social la data de 30 iunie 2017 (post fuziune): 

 

  30 iunie 2017 

  

Numar de actiuni 
Patria Bank post-

fuziune 
Valoare 

nominala/actiune(LEI) 
Capital social 

(LEI) 

Denumire actionar    
EEAF Financial Services B.V. 2.867.168.282 0,10 286.716.828 

Carabulea Ilie 406.669.498 0,10 40.666.950 

Persoane fizice 352.848.863 0,10 35.284.886 

Persoane juridice 135.712.570 0,10 13.571.257 

    

Total 3.762.399.213 0,10 376.239.921 

 

Valoarea capitalului social al fostei Patria Bank S.A. (Banca mama a Grupului pre-fuziune) la data de 

31 decembrie 2016 este: 

  31 decembrie 2016 

  

Numar de actiuni 
Patria Bank pre-

fuziune 
Valoare 

nominala/actiune(LEI) 
Capital social 

(LEI) 

Denumire actionar    
EEAF Financial Services B.V. 960.205.470 0,20 192.041.094 

Carabulea Ilie - 0,20 - 

Persoane fizice 9.596.407 0,20 1.919.281 

Persoane juridice 2.845.660 0,20 569.132 

    

Total 972.647.537 0,20 194.529.507 

 

 

33. REZULTATUL PE ACTIUNE 

 

Mii lei     30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

   
  

Sold la inceputul perioadei  972.647.537 789.767.357 

Dizolvarea societatii absorbite  (972.647.537) - 

Capitalul societatii absorbante  2.202.742.822 - 

Efectul fuziunii (emisiune actiunii)  1.559.656.391 - 

Majorare capital   - 182.880.180 
 

    
Sold la sfarsitul perioadei  (platit in 
totalitate) 3.762.399.213 972.647.537 
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Rezultatul pe actiune de baza este calculat prin divizarea rezultatului net aferent semestrului I 

2017, respectiv semestrului I 2016, atribuibil actionarilor ordinari ai Bancii la media ponderata a 

actiunilor ordinare emise in semestrul I 2017, respectiv semestrului I 2016 dupa cum urmeaza: 

 

30 iunie 2016 
Nr actiuni in 

circulatie 
Nr zile 

      
Nr. mediu de actiuni ale bancii absorbite in circulatie in sem. 
I 2016 816.897.933 182 
Raport conversie actiuni PBK in actiuni BCC la 
fuziune 3,0566  

   
Nr. mediu de actiuni (i) 2.496.930.222  
Pierderea exercitiului financiar la 30.06.2016 (19.455.878)  
Rezultatul pe actiune (LEI/actiune) (ii) (0,0078)  

 

Nota: 

 

(i) numarul mediu de actiuni al bancii-mama pentru perioada comparativa (sem.I 2016) 

se inmulteste cu raportul de conversie al actiunilor PBK in actiuni BCC utilizat la 

fuziune, pentru a determina numarul mediu de actiuni pentru perioada precedenta 

ajustat la operatiunea de fuziune care a avut loc in perioada curenta; 

(ii) pentru a obtine rezultatul pe actiune ajustat pentru perioada comparativa (sem.I 2016) 

cand banca rezultata din fuziune nu exista, pierderea atribuibila entitatii care 

controleaza Grupul Patria Bank pentru semestrul I 2016 se imparte la numarul mediu 

de actiuni PBK ajustat conform punctului (i) de mai sus. 

 

  

30 iunie 2017 
Nr actiuni in 

circulatie 
Nr zile 

   

Nr actiuni ale bancii absorbite in circulatie intre 01.01.2017 -
01.05.2017 (data fuziunii) (i) 972.647.537 121 
Raport conversie actiuni PBK in actiuni BCC la 
fuziune 3,0566  

   
Nr mediu ajustat de actiuni pre-fuziune (i) 2.972.994.462 121 

Nr mediu de actiuni post-fuziune (ii) 3.762.399.213 60 

   
Nr mediu de actiuni rezultat din fuziune (iii) 3.234.675.595 181 

Pierderea exercitiului financiar la 30.06.2017 (26.144.898)  
Rezultatul pe actiune (LEI/actiune) (iii) (0,0081)  
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Nota: 

 

(i) numarul mediu de actiuni al bancii-mama (Patria Bank S.A.-banca absorbita) pentru 

perioada curenta (sem.I 2017) inainte de data fuziunii se inmulteste cu raportul de 

conversie al actiunilor PBK in actiuni BCC utilizat la fuziune, pentru a determina 

numarul mediu de actiuni pentru perioada curenta pre-fuziune ajustat la operatiunea 

de fuziune care a avut loc in perioada curenta pe data de 1.mai.2017; 

(ii) pentru perioada curenta post-fuziune, de la 01.mai.2017 pana la finele perioadei de 

raportare (30.iunie.2017), se utilizeaza numarul mediu de actiuni al bancii PBK 

rezultata din fuziune; 

(iii) pentru a obtine castigul pe actiune ajutstat pentru perioada curenta (sem.I 2017) atat 

pre-fuziune cat si post-fuziune, pierderea pentru semestrul I 2017 se imparte la 

numarul mediu de actiuni PBK pentru intregul semestru I 2017 ajustat conform 

punctului (i) si (ii)  de mai sus. 

 

 

34. REZERVE 

 
Mii LEI     

  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      
Rezerve din reevaluarea activelor disponibile 
pentru vanzare 860 (2.934) 

Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale 62.149 21.374 

Rezerve legale 11.887 23.503 

Rezerva generala pentru riscuri bancare 15.301 11.683 

Alte rezerve 14.677 30.290    

Total 104.874 83.916 

 

 

Rezerve legale statutare 

 

Rezervele legale statutare reprezinta alocari cumulate din rezultatul reportat in conformitate cu 

legislatia locala in vigoare. Aceste rezerve nu pot fi distribuite. Legislatia in vigoare cere ca 5% din 

profitul brut  statutar al Bancii si al filialelor sa fie alocat catre o rezerva legala statutara care nu 

poate fi distribuita pana cand aceasta rezerva reprezinta 20% din capitalul social statutar. 

 

Rezervele de riscuri bancare generale includ sume alocate in conformitate cu legislatia bancara si 

sunt prezentate separat ca alocari din profitul statutar. Aceste rezerve nu pot fi distribuite. Conform 

legislatiei romanesti in vigoare. rezervele de riscuri bancare generale au fost constituite incepand 

din anul 2004 si pana la sfarsitul anului 2006. 
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35. TRANZACTII CU PARTI AFLATE IN RELATII SPECIALE 

 

Partile sunt considerate ca fiind in relatii special daca sunt sub control comun, sau una dintre parti 

are capacitatea de a controla cealalta parte sau poate exercita influenta semnificativa asupra 

celeilate parti in luarea deciziilor financiare sau operationale. Luand in considerare fiecare varianta 

posibila de relatie speciala, atentia este indreptata spre substanta relatiei, nu doar spre forma 

juridica.  

 

Banca a facut o serie de tranzactii bancare cu partile afiliate in desfasurarea normala a activitatii. 

Aceste tranzactii au fost facute in termenii normali ai desfasurarii activitatii, ai termenilor 

comerciali si conditiilor/ratelor de piata.   

 

Banca a facut tranzactii cu partile afiliate in cursul perioadei incheiate la 30 iunie 2017 cu EEAF 

Financial Services B.V. (parinte majoritar), Patria Credit IFN (filiala), membrii Consiliului de 

Administratie, membrii Comitetului Directorilor si salariatii Bancii care detineau functii cheie la 

30 iunie 2017. 

 

EEAF Financial Services B.V.(EEAFSBV) este controlat de Emerging Europe Accesion Fund 

Cooperatief UA (Alti actionari semnificativi). 

 

Veniturile si cheltuielile cu partile aflate in relatii speciale pentru 30 iunie 2017 sunt dupa cum 

urmeaza: 

 

Mii LEI 

Actionar 
majoritar 

direct Filiale 
Personal 

cheie 
Alte parti 

afiliate 
          
Venituri din dobanzi si asimilate - 111 1 417 
Cheltuieli cu dobanzile si asimilate 544 67 1 4 
Venituri din comisioane si speze - 333 1 123 
Castig / (pierdere) net(a) din diferente 
de curs de schimb - - - - 
Alte cheltuieli operationale - 3 - - 
Dividende - - - 1.176 
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Veniturile si cheltuielile cu partile aflate in relatii speciale pentru 30 iunie 2016 sunt dupa cum 

urmeaza: 

Mii LEI 

Actionar 
majoritar 

direct Filiale 
Personal 

cheie 
Alte parti 

afiliate 
          
Venituri din dobanzi si asimilate - 294 16 17 
Cheltuieli cu dobanzile si 
asimilate 443 19 41 8 
Venituri din comisioane si speze - 13 1 1 
Castig / (pierdere) net(a) din 
diferente de curs de schimb - - - - 
Alte cheltuieli operationale - 5 - - 
Dividende - 9.000 - 1.244 
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Soldurile si rezumatul tranzactiilor cu partile afiliate, sunt urmatoarele: 

 

 
  30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

Mii LEI 

Actionar 
majoritar 
direct Filiale 

Personal 
cheie 

Alte parti 
afiliate 

Actionar 
majoritar 
direct Filiale 

Personal 
cheie 

Alte parti 
afiliate 

                  
Active         
Active financiare disponibile in vederea 
vanzarii - - - 574 - - - 521 
Credite si avansuri  acordate clientelei - 4.571 1 8.553 - 4.485 624 92 

         
Datorii         
Depozite de la clienti - 15.535 1.562 11.520 - 6.140 3.346 5.206 
Imprumuturi de la banci si alte institutii 
financiare - - - - 19.797 - - - 
Datorii subordonate 20.055 - - - - - - - 

         
Angajamente - - 37 - - - 37 - 

 

 

 



 

Note explicative la SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE – 

neauditate 

 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in mii LEI) 

 

 

Notele de la 1 la 37 fac parte integranta din situatiile financiare interimare individuale. 

71 of 76 

 

36. ANGAJAMENTE SI CONTINGENTE 

 

 

Angajamente privind leasing-ul operational – Banca ca locator 

 

a) Banca a incheiat contracte de inchiriere pentru spatii comerciale. Valoarea viitoare a 

incasarilor minime de leasing operational este prezentata in tabelul de mai jos: 

 
 
Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

Sub 1 an 8.230 9.800 

Intre 1 an si 5 ani 22.078 28.794 

Peste 5 ani 5.397 6.926 

   
Total angajamente de leasing 
operational 35.705 45.700 

 

 

b) Banca are in derulare contracte de leasing operational pentru inchirierea de autoturisme. 

Valoarea viitoare a platilor minime de leasing operational este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

Sub 1 an                       2.240                            1.752    

Intre 1 an si 5 ani                       1.680                               1.360    

      

Total angajamente de leasing operational                       3.920                              3.112    
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Angajamente referitoare la credite 

 

Scopul principal al acestor instrumente este acela de a se asigura disponibilitatea fondurilor 

pentru un client in functie de necesitati. Garantiile si scrisorile de credit, care reprezinta asigurari 

irevocabile ca Banca va efectua plata in cazul in care clientul nu-si poate indeplini obligatiile catre 

o terta parte, au acelasi risc de credit ca si creditele.  Creditele documentare si scrisorile de credit 

comerciale, care sunt completate de catre Banca in numele clientului si care autorizeaza o terta-

parte sa elaboreze proiecte in relatia cu Banca pana la limita unei valori prestabilite in conditii si 

termene specifice, sunt garantate cu ipoteci asupra transporturilor de marfuri la care se refera sau 

cu depuneri de numerar, ceea ce face sa aiba un risc de credit mai mic decat creditarea directa.  

 

Angajamentele de prelungire a creditarii reprezinta portiuni neutilizate sub forma de credite, 

garantii sau scrisori de credit. In ce priveste riscul de credit al angajamentelor, Banca este expusa 

riscului potential de a pierde o valoare egala cu valoarea totala a angajamentelor neutilizate, daca 

valorile neutilizate ar fi fost diminuate. Cu toate acestea, valoarea probabila a pierderii este mai 

mica decat totalul angajamentelor neutilizate, deoarece majoritatea angajamentelor de creditare 

conditioneaza clientii in mentinerea conditiilor standard de creditare. Banca monitorizeaza 

termenul de scadenta al angajamentelor referitoare la credite, deoarece angajamentele pe termen 

lung au in general un grad de risc mai mare decat angajamentele de credit pe termen scurt.  

 

Angajamentele de credit de la data bilantului au o perioada contractuala care nu depaseste 

perioada normala de subscriere si decontare. 

 

Banca ofera, de asemenea, scrisori de garantie si acreditive in numele clientului. Valorile 

contractuale ale angajamentelor si contingentelor sunt prezentate pe categorii in tabelul de mai 

jos. Multe dintre acestea expira fara a fi fost finantate integral sau partial, de aceea valoarea 

acestora nu reprezinta incasari viitoare asteptate.  

 

Se considera faptul ca valorile prezentate ca si angajamente sunt in totalitate acordate.  Valorile 

prezentate in tabel ca si garantii si scrisori de credit reprezinta pierderea contabila maxima care 

poate fi recunoscuta la data bilantului in situatia in care contrapartidele nu-si pot indeplini 

angajamentele contractuale. 

 
Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 
      
Scrisori de garantie 9.653 13.445 

Angajamente de acordare credite 219.092 222.963 
Total angajamente si 
contingente 228.745 236.408 
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Provizionul pentru angajamente de creditare la 30 iunie 2017 este in valoare de 2.317 mii LEI (31 

decembrie 2016: 2.734 mii LEI) 

 

Preturi de transfer 

 

Legislatia fiscala romaneasca include principiul deplinei concurente potrivit caruia tranzactiile 

intre partile afiliate trebuie sa fie facute la valoarea de piata.  

Contribuabilii locali angajati in tranzactii intre parti afiliate trebuie sa intocmeasca si sa puna la 

dispozitie la solicitarea scrisa a autoritatilor fiscale dosarul de documentare a preturilor de 

transfer.  

 

Neprezentarea dosarului de documentatie a preturilor de transfer sau prezentarea unui dosar 

incomplet, poate duce la penalizari de nerespectare; in plus, in pofida continutului documentatiei 

de stabilire a preturilor de transfer autoritatile fiscale pot interpreta faptele si tranzactiile in mod 

diferit de Conducere si poate impune obligatii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea 

preturilor de transfer. Conducerea companiei considera ca nu vor exista pierderi ale companiei in 

cazul unor verificari fiscale in ceea ce priveste preturile de transfer.  

Cu toate acestea, impactul oricarei provocari a autoritatilor fiscale nu poate fi estimat in mod 

fiabil. Acesta poate fi semnificativ pentru situatia financiara si/sau operatiunile globale ale 

entitatii. 

 

Litigii 

 

La 30 iunie 2017 provizionul pentru litigii, in care Banca are calitatea de parat, este in valoare de 

2.576 mii LEI (31 decembrie 2016: 2.401 mii LEI) 

 

Conducerea Bancii considera ca acestea nu vor avea efecte material adverse in rezultatele si 

pozitia financiara a Bancii. 

 

Provizionul pentru litigii poate fi analizat dupa cum urmeaza: 

 

Mii LEI 30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

      

Sold la inceputul perioadei 2.401 3.045 

Efectul variatiilor de curs de schimb 5 1 

Cheltuieli cu constituirea de provizioane in 
cursul exercitiului financiar 721 1.363 

Venituri din anulari de provizioane (551) (2.008) 

   

Sold la sfarsitul perioadei 2.576 2.401 
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Provizioanele pentru  litigii  sunt constituite, in principal, pentru litigiile ce au ca obiect actiunile 

debitorilor persoane fizice,  prin care se solicita anularea de clauze considerate abuzive, din 

contractele de credit. 

 

Din totalul provizionului de litigii de 2.576 mii LEI, cea mai mare suma in valoare de 276 mii LEI 

se refera la urmatorul caz: 

 

-     ca urmare a unei fraude detectate in activitatea de creditare in perioada noiembrie 2006 - 

iunie 2007, un dosar penal a fost adus in instanta impotriva angajatilor unei societati si 

trei fosti angajati ai Bancii. Initial, Banca a suspendat contractele lor de munca in 

conformitate cu Codul muncii. Pentru unul dintre fostii angajati, Curtea a constatat ca 

inculpatul nu este vinovat, iar Banca a platit o compensatie  acestuia corespunzator 

salariului pentru perioada in care contractul sau de munca a fost suspendat. Pentru 

ceilalti doi fosti angajati ai Bancii a fost prescrisa perioada pentru care ar fi putut fi trasi 

la raspundere. Banca mentine povizionul de litigii aferent pentru eventuale pretentii care 

ar putea fi ridicate de acesti doi angajati.  

 

In cursul anului 2017 au fost anulate provizioane pentru litigii in suma de  551 mii LEI, care se 

refereau in principal la  cazuri solutionate favorabil pentru Banca.   

 

Datorie contingenta fata de actionarii minoritari 

 

In contextul procesului de fuziune dintre Banca Comerciala Carpatica si Patria Bank, in data de 4 

octombrie  2016, a fost publicata „Procedura de retragere a actionarilor Bancii Comerciale 

Carpatica in contextul procesului de fuziune cu Patria Bank”, conform careia oricare actionar 

care: (a) nu a votat in favoarea fuziunii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor („AGA”) din 

data de 5 octombrie 2016, respectiv (i) a votat impotriva fuziunii, (ii) s-a abtinut de la vot sau (iii) 

nu s-a prezentat, fie in persoana fie prin reprezentant sau prin vot trimis prin posta, si (b) a fost 

actionar al Bancii Comerciale Carpatica la data de referinta (26 septembrie 2016) si la data de 30 

decembrie 2016, putea opta sa isi retraga participatiile din Banca Comerciala Carpatica in 

perioada 5 octombrie 2016 - 7 noiembrie 2016. 

 

Pretul stabilit /actiune prin procedurile de retragere a fost determinat de un evaluator 

independent, numit de un judecator conform cerintelor Legii societatilor comerciale (Legea 

31/1990) la cererea celor doua banci astfel:  

(i) pentru obligatia de cumparare a BCC 0,0896 LEI / actiune; 

(ii) pentru obligatia de cumparare a Patria Bank 0,2702 LEI / actiune. 

 

Potrivit procedurilor de retragere a actionarilor mentionata mai sus, trei dintre actionarii 

minoritari ai Bancii Comerciale Carpatica si doi dintre actionarii minoritari ai Patria Bank si-au 
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exercitat dreptul de retragere pentru un numar de actiuni, reprezentand 18,83% din capitalul 

social al Bancii Carpatica pre-fuziune si 0,0003% din capitalul social al Patria Bank pre-fuziune. 

Patria Bank rezultata din fuziune, ca succesor legal al ambelor banci implicate in fuziune, a 

preluat obligatiile de rascumparare mentionate mai sus, in conditiile specificate in procedurile de 

retragere aplicabile actionarilor fiecarei banci, valoarea totala a drepturilor de retragere fiind 

37.239.190,58 LEI.  

Aceasta operatiune de rascumparare a actiunilor proprii reprezinta in fapt o distribuire a 

capitalului catre actionarii minoritari, iar realizarea acesteia este conditionata de aprobarea 

prealabila a acestei operatiuni de distribuire de catre Banca Nationala a Romaniei conform art. 

151a coroborat cu art.3 lit.j) din Regulamentul BNR nr. 6/2008 si conform art. 77 si 78 din 

Regulamentul UE 575/2013 si al art.1262 din Ordonanta de urgenta 99/2006,aprobare care nu a 

fost emisa pana la data acestor situatii financiare interimare. 

 

37. EVENIMENTE ULTERIOARE 

 

 Schimbarea simbolului bursier 

Conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind aprobarea fuziunii, decizia 

privind modificarea denumirii societatii absorbante din Banca Comerciala Carpatica in 

Patria Bank a fost implementata odata cu data realizarii fuziunii. Dupa schimbarea 

numelui Bancii Comerciale Carpatica, in data de 13 iulie 2017 a fost schimbat simbolul 

bursier al actiunilor de tranzactionare ale Bancii fuzionate din "BCC" in "PBK". 

Actiunile noii Banci fuzionate, Patria Bank  sunt tranzactionate la Bursa de Valori 

Bucuresti in categoria premium.  

 

 Infiintarea sediului real al bancii in Bucuresti 

La data de 21 iunie 2017, Consiliul de Administratie al Bancii a adoptat decizia de 

modificare a sediului social al Bancii, pe baza competentelor delegate de Adunarea 

Generala a Actionarilor. Astfel, noul sediu real al Bancii se afla pe Drumul Pipera nr. 42, 

sediul Globalworth Plaza, etajele 7, 8 si 10, Sector 2, Bucuresti, iar sediul social al Bancii 

este situat pe strada Ion Brezoianu 31, etajul 1, etajul 2 si mansarda, Sector 1, Bucuresti. 

 

 Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor acumulate de 

Banca Comerciala Carpatica inainte de implementarea fuziunii 

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 iulie 2017 s-a 

aprobat propunerea Consiliului de Administratie de reducere a capitalului social al Bancii 

cu 149.118.190 LEI, de la 376.239.921,30 LEI la 227.171.731,30 LEI, prin anularea a 

1.491.181.900 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 LEI. Reducerea capitalului social se va 

face pentru acoperirea partiala a pierderilor acumulate ale Bancii Comerciale Carpatica 

inainte de fuziune, inregistrata la data de 31 Decembrie 2016, in suma de 149.118.190 LEI. 
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 Schimbari la nivelul Consiliului de Administratie si la Comitetului 

Directorilor 

Incepand cu 18 aprilie 2017, domnul Bogdan Neacsu a fost numit de catre Consiliul de 

Administratie al Bancii Comerciale Carpatica in calitate de Director Executiv al Diviziei de 

Risc. Incepand cu data de 01 mai 2017 functia a fost schimbata in Director General 

Adjunct, Divizia de Risc, membru al Comitetului Director al Patria Bank. La 6 iulie 2017, 

Banca a fost informata de catre Banca Nationala a Romaniei cu privire la aprobarea 

prealabila a domnului Bogdan Neacsu in aceasta pozitie. 

 

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Bancii Comerciale Carpatica din 27 aprilie 

2017, domnul Vasile Iuga a fost numit membru al Consiliului de Administratie, ulterior 

prin hotatarea Adunarii Generale a Actionarilor din 28 iulie 2017 acesta devenind 

membru independent al Consiliului de Administratie. La data intocmirii acestor situatii 

financiare consolidate Grupul nu a fost informat de catre Banca Nationala a Romaniei cu 

privire la aprobarea prealabila a domnului Vasile Iuga in aceasta pozitie si nu si-a 

exercitat atributiile specifice functiei pana la data actuala. 

 


