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    1. Situatia economico-financiara 

1.1. a) Situatia activelor si datoriilor la nivel de banca 

 

Valoarea totala a activelor Raiffeisen Bank la sfarsitul lunii iunie 2017 este de 33,3 miliarde de 

RON, acestea crescand fata de luna iunie 2016 cu 7,4% in pricipal pe fondul dezvoltarii activitatii 

specifice: depozitele de la clienti au inregistrat un ritm de crestere sustinut si reprezinta un 

fundament solid pentru cresterea sustenabila a activitatii, iar soldul creditelor acordate clientilor 

s-a majorat si el, in principal pe fondul evolutiei pozitive a consumului in economie. 

 

Principalele componente din total active: 

 

% din total active 30-06-17 30-06-16 

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

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

Titluri de valoare 11,1% 8,5% 

 

In ultimele 12 luni portofoliul de credite nete a crescut cu 4%, de la 18,9 miliarde ron in iunie 2016 

pana la 19,7 miliarde ron in iunie 2017. Creditele nou aprobate in 2017 s-au ridicat la 6,2 miliarde 

ron, din care mai mult de o treime s-au adresat persoanelor fizice: am acordat 17% din creditele 

noi de consum din piata bancara locala, beneficiind de avantajele unui proces rapid, simplu din 

perspectiva clientului si a posibilitatii de a initia aplicatia de creditare direct pe site-ul bancii 

www.raiffeisen.ro. Creditele noi pentru achizitia de locuinte au accelerat si ele fata de acceasi 

perioada din 2016 (+26%), avand in continuare ca principal motor de crestere programul “Prima 

Casa”; totusi, produsul propriu al bancii, “Casa ta”, a inceput de asemenea sa castige in 

competitivitate prin prisma unui flux simplificat si a unor caracteristici avantajoase pentru client: 

de mentionat pretul competitiv si rata de dobanda fixa pe o perioada de 7 ani, care protejeaza 

clientul de potentiale fluctuatii ale pietei monetare. 

 

Printre realizarile din 2017 se numara si lansarea a doua noi programe in cooperare cu Fondul 

European de Investitii – „COSME” si „Initiativa pentru IMM”, prin intermediul carora clientii nostri 

firme mici si mijlocii beneficiaza in urmatorii 3 ani de acces mai facil la finantare. Aceste doua 

programe sunt cele mai recente dintr-o serie de parteneriate de succes cu entitati supranationale, 
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prin care incercam sa sprijinim antreprenorii si afacerile locale sa acceseze solutii de finantare in 

conditii avantajoase. 

 

Fata de aceeasi perioada a anului anterior, indicatorii relevanti din perspectiva cerintelor de 

capital s-au mentinut la un nivel ridicat. Astfel, capitalizarea bancii este una solida, iar rata de 

adecvare a capitalului de 17,5% se situeaza mult peste cerintele regulatorii si ne ofera confort in 

contextul ambitiei noastre de a creste portofoliul de credite in mod sustenabil. 

 

Lichiditatea bilantului ramane una excelenta. Sursele de finantare provin majoritar din depozitele 

clientilor, iar mai mult de o treime din active sunt plasate in instrumente lichide (numerar, 

echivalente si titluri de valoare). 
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Situatia datoriilor : 

 

mii RON 30-06-17 30-06-16 

Depozite de la banci si credite de la banci si 

alte institutii financiare 

      

1.211.152  

      

1.810.441  

Depozite de la clienti     26.872.320      23.499.540  

Obligatiuni emise          502.677           724.596  

Datorii subordonate          841.052           948.756  

Alte datorii          603.366           767.005  

 

Valoarea totala a datoriilor a avut de asemenea o evolutie pozitiva fata de sfarsitul lui iunie 2016 

(crestere cu 8,2%). Depozitele clientilor arata inca o data o evolutie puternic pozitiva (+14%), in 

principal in urma acumularilor din conturile curente ale populatiei si IMM-urilor (+30%). In ciuda 

ratelor de dobanda scazute, pe fondul unei lichiditati substantiale in sistemul bancar local, clientii 

ne aleg pentru pastrarea in siguranta a economiilor lor. Acest capital de incredere pe care l-am 

castigat din partea clientilor este un punct forte al bancii si un argument puternic pentru o 

dezvoltare sustenabila si pe termen lung a relatiei cu acestia. 

In iulie 2016, obligatiunile emise de Banca cu 3 ani in urma, in valoare totala de 225 milioane 

RON, au ajuns la scadenta.  

De asemenea, pe fondul unei lichiditati ample, Banca a rambursat anticipat o parte din 

imprumuturile de rang senior in valuta.  

La 30 iunie 2017, un imprumut subordonat in valoare de 25 milioane euro a ajuns la scadenta. 
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1.1. b) contul de profit si pierderi: 

 

Componetele principale ale contului de profit si pi erdere: 

mii RON   30-06-17 30-06-16 

Venituri nete din dobanzi  556.328 538.685 

Venituri nete din speze si comisioane 274.739 303.047 

Venit net din tranzactionare  147.286 146.461 

Cheltuieli operationale si salariale -616.606 -618.928 

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 

deprecierea valorii activelor financiare -108.563 -307.505 

Profit net    242.908 162.213 

 

Profit net in crestere cu 50% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dar pe fondul unor 

evenimente nerecurente in ambele perioade: legea “Darii in plata”, tranzactia “VISA Europe”, 

campania de conversie in moneda locala a creditelor denominate in CHF. In termeni comparabili, 

cu efectul evenimentelor nerecurente exclus, profitul bancii a crescut usor fata de aceeasi 

perioada a anului trecut, cu 2%, pana aproape de 250 milioane ron. 

 

Veniturile nete din dobanzi, principala noastra sursa de venit, au aratat rezistenta la impactul 

ratelor de piata scazute si au avansat usor, cu 3% fata de anul precedent, sustinute de cresterea 

portofoliului de credite. Marjele de dobanda se afla in continuare sub presiune, pe fondul unui 

mediu competitiv, a nivelurilor reduse ale ratelor dobanzii din piata, a supralichiditatii din sistem, 

dar si a randamentelor mai mici ale activelor financiare. 

 

La sfarsitul anului 2016 am lansat noi pachete de cont curent care combina toate elementele 

necesare din zona de tranzactionare, dar si produse de creditare sau economisire intr-o maniera 

simpla si eficienta, la preturi avantajoase din punctul de vedere al clientilor. Desi aceasta facilitate 

si digitalizarea serviciilor noastre au fost printre motivele care au dus la diminuarea usoara a 

veniturilor din comisioane, credem cu tarie ca o relatie de lunga durata cu clientii nostri va genera 

beneficii majore pentru ambele parti in viitor. 
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Ne dezvoltam capabilitatile digitale si sporim eficienta prin eliminarea complexitatii proceselor si 

abordarea unor metode inovatoare de a face lucrurile; economiile astfel realizate sunt alocate 

catre investitii in initiative strategice care, impreuna cu costuri mai ridicate pentru Marketing, PR 

si procesarea numerarului, au dus la cresterea cu 3% a bazei de costuri. 

 

Suntem multumiti sa observam o crestere sustinuta in utilizarea canalelor alternative de catre 

clientii nostri. Demna de mentionat este cresterea cu 20% fata de finalul anului 2016 a numarului 

de „clienti digitali” (cel putin o accesare a canalelor online sau mobile in ultima luna), pana la 

peste 340 mii, aducand dupa sine o viteza mai mare si comoditate pentru clienti in procesarea 

operatiunilor curente. De asemenea, flota de automate multifunctionale aproape s-a dublat si a 

ajuns la 164, de la 83 in iunie 2016; in acelasi timp, 92% din toate platile intermediate de banca 

au fost electronice in 2017, in crestere cu 4 puncte procentuale fata de aceeasi perioada a anului 

trecut. 

 

Costul recurent al riscului a continuat sa scada in linie cu evolutia pozitiva resimtita la nivelul 

economiei locale si pe fondul comportamentului de plata disciplinat din partea clientilor nostri. 

Cheltuielile cu provizioanele pentru deprecierea creditelor, fara efectul evenimentelor nerecurente 

legate de legea „Darii in plata” si campania de conversie in moneda locala a creditelor denominate 

in CHF, au scazut pana la 92 milioane ron, fata de 116 milioane ron la jumatatea anului 2016. 

Merita insa evidentiate doua evenimente care au influentat semnificativ costul net cu 

provizioanele raportate: legea 'Darii in plata' a condus la inregistrarea de provizioane 

suplimentare in prima jumatate a anului 2016 si la reversari de provizioane in primul semestru din 

2017 ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale; de asemenea, in 2017 am avut o oferta de 

conversie in moneda locala a creditelor denominate in CHF, cu avantaje care includ o reducere 

unica de 25% a principalului si marje reduse in viitor, alaturi de conversia in RON la cursul de 

schimb al BNR de la data conversiei. 

 

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

care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni: 

Nu este cazul. 

 

Dividendele declarate si plătite : 

2016: 330 milioane ron 
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2017: 180 milioane ron 

 

    c) Situatia modificarilor fluxurilor de numerar :   

In mii RON  30-06-17 30-06-16 

Numerar si echivalente numerar la 1 ianuarie 8.733.257 8.107.242 
Numerar net utilizat in activitatea de exploatare 1.556.742 1.032.678 
Numerar net utilizat in activitati de investitii -88.323 -38.386 
Numerar net utilizat in activitati de finantare   -1.105.038 -369.148 
Numerar si echivalente numerar la 30 iunie 9.096.638 8.732.386 

 
Situatiile financiare la 30 iunie 2017 nu sunt audi tate. 
 
 

2. Analiza activitatii societatii comerciale 

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

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

a anului trecut. 

 

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

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

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

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

perspectiva cerintelor regulatorii referitoare la lichiditate.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

cerintelor Regulamentului BNR Nr. 5/2013 (indicatorul de lichiditate) si ale Regulamentului 575 / 
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2013 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene (cerinta de acoperire a 

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

suplimentare de monitorizare pentru raportarea lichiditatilor – ALMM).  

 

La fel ca si in anul anterior, prima parte a anului 2017 a fost caracterizata de o pozitie ampla de 

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

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

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

 

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

prima parte a anului 2017 este redata in graficul de mai jos: 

 

                                             

 

 

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

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

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

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

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

 

In primul semestru al anului 2017 indicatorul LCR a inregistrat o valoare stabila, situandu-se la 

niveluri confortabile, cu mult peste limita regulatorie de 80% (aferenta anului 2017). Nivelul ridicat 

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

active lichide de calitate ridicata. Stocul de active lichide de calitate ridicata este reprezentat de 
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numerar la Banca Centrala si obligatiuni eligibile pentru acesarea facilitatilor de lichiditate la 

Banca Centrala. 

 

In prima parte a anului 2017 nivelul activelor lichide de calitate ridicata s-a mentinut la un nivel 

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

lichiditati au fost de asemenea stabile, principalul factor de influenta pe parcursul perioadei 

analizate fiind reprezentat de depozitele operationale. Intrarile nete de lichiditati au inregistrat o 

usoara crestere in prima parte a anului 2017 in principal datorita majorarii plasamentelor la 

institutii financiare.   

 

Chiar daca in prezent nu exista o limita regulatorie pentru NSFR, Banca determina si urmareste 

valorile indicatorului NSFR. Indicatorul NSFR este definit ca raport intre finantarea stabila 

disponibila si finantarea stabila necesara. Finantarea stabila disponibila este definita ca 

reprezentant partea de capital si finantari care se asteapta sa fie la dipozitia Bancii pe orizontul 

de timp de 1 an acoperit de indicatorul NSFR. In prima parte a anului 2017 indicatorul NSFR a 

inregistrat valoare de 151% la martie 2017, respectiv 149% la iunie 2017.  

 

 

   2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a bancii a tuturor cheltuielilor 

de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), 

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 

 

Banca evalueaza oportunitatile de investitii si aloca resursele necesare luand in considerare o 

serie de criterii care tin cont de aspecte precum: 

 

� Alinierea respectivelor proiecte de investitii la strategia pe termen mediu si lung 

� Investitiile realizate respecta criteriile minime de rentabilitate 

� Initiativele concretizate in proiecte de investitii trebuie sa fie consistente cu profilul de risc 

adoptat de Banca 

� Nevoia de aliniere la reglementari legale si/sau specifice sectorului de activitate. 

 

Alocarea resurselor pentru programele de investitii se face in stransa corelatie cu dezideratele 

strategice ale Bancii: 
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� Clienti si dezvoltarea business-ului.  O parte importanta din resursele Bancii 

este indreptata catre identificarea nevoilor specifice ale clientelei si adaptarea in 

consecinta a produselor si serviciilor oferite.  

 

� Simplificare.   Banca acorda o atentie deosebita identificarii si implementarii 

acelor metode care permit simplificarea continua a proceselor si activitatilor 

interne. 

 

� Infrastructura si administrarea afacerii . Cheltuielile necesare pentru 

mentinerea infrastructurii existente si administrarea afacerii. 

 

� Reglementari legale si sectoriale. Adaptari de sisteme si procese interne 

pentru asigurarea alinierii cu toate reglementarile legale si 

politicile/constrangerile specifice sectorului de activitate 

 

Cheltuielile de capital inregistrate in primele 6 luni ale anului 2017 totalizeaza 11 mil. Eur, 

reprezentand aproximativ 21% din profitul aferent aceleeasi perioade, fiind cu aproximativ 1 mil. 

Eur mai mici decat cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. Investitiile realizate pentru 

dezvoltarea infrastructurii au avut valori asemanatoare. Investitiile de natura IT s-au axat in 

continuare in mare masura pe imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite clientilor nostri si 

pe dezvoltarea functionalitatilor canalelor alternative de distributie (online, smart mobile, masini 

multifunctionale etc.),  precum si pe optimizarea proceselor interne.  

 

Elementele de referinta aferente primelor 6 luni din anul 2017 pentru portofoliul de proiecte de 

investitii se regasesc mai jos: 

 

� Extinderea retelei de masini multifunctionale pentru operatiuni cu numerar (retrageri, 

depuneri, schimb valutar, etc.) de la 83 la iunie 2016 la 164 la iunie 2017 cu scopul de a 

creste diversitatea serviciilor disponibile clientilor nostri.  

 

� Dezvoltarea  continua a canalelor alternative de distributie pentru a raspunde nevoilor 

clientilor nostri. Orientarea clientilor nostri catre canalele alternative puse la dispozitia 
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acestora se afla pe un trend continuu ascendent, confirmand astfel ca  resursele 

semnificative investite si in primele 6 luni ale anului 2017 pentru imbunatatirea continua a 

experientei clientilor cu platformele de Internet Banking si Smartmobile sunt aliniate cu 

nevoile acestora.  

 

� Canalul traditional de distributie ocupa in continuare un loc important pe agenda Bancii si 

in 2017, in dorinta de a oferi clientilor o interactiune cat mai agreabila in fiecare din 

agentiile noastre. In primele 6 luni ale anului au fost reamenajate 3 agentii, iar alte 12 au 

fost inchise. De asemenea atentia sporita indreptata catre locatiile selectionate a atras 

dupa sine continuarea optimizarii spatiului ocupat: suprafata inchiriata s-a redus cu 

aproximativ 2% (agentii & sedii centrale) fata de aceeasi perioada a anului trecut.  

  

� Simplificarea, automatizarea si optimizarea continua a proceselor de la nivelul bancii a 

ocupat si in prima jumatate a anului un loc important in lista de investitii realizate.  

 

     

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

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

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

anului trecut. 

 

Activitatea economica a inregistrat o performanta impresionanta in prima jumatate a anului 2017 

in conditiile in care Produsul Intern Brut (PIB) real s-a majorat cu 5,8% comparativ cu perioada 

similara a anului anterior. Avansul economic a depasit asteptarile atat in trimestrul I, cat si in 

trimestrul II. In ceea ce priveste cererea, consumul privat a ramas principalul motor al cresterii 

economice, fiind stimulat de cresterea rapida a venitului real disponibil. Pe de alta parte, 

investitiile fixe brute au inregistrat o performanta modesta. In ceea ce priveste oferta, cresterea 

economica a fost una solida, intrucat valoarea adaugata bruta a crescut in majoritatea sectoarelor 

de activitate, in timp ce performanta industriei a evidentiat semne clare de imbunatatire in aceasta 

perioada.  

Executia bugetului public pentru semestrul I 2017 a rezultat intr-un deficit de 6,3 miliarde RON, 

echivalentul a 0,8% din PIB (proiectia oficiala pentru 2017), depasind nivelul inregistrat in 

semestru I 2016 (0,5% din PIB). Veniturile publice au fost inferioare planului in prima jumatate a 
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anului, insa economii au fost facute si pentru cheltuielile publice. In cazul carora, de exemplu, s-

a inregistrat o reducere considerabila a investitiilor publice. In prima jumatate a anului 2017, 

dezechilibrele externe (deficitul contului curent si deficitul balantei comerciale) s-au largit 

comparativ cu nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2016, in conditiile in care avansul 

importurilor a depasit volumul exporturilor.  

Rata anuala a inflatiei a revenit in teritoriul pozitiv in luna ianuarie 2017 si a crescut in continuare 

in lunile urmatoare, ajungand la 0,9% in iunie. Efectul de baza statistica favorabila generat de 

reducerea cotei TVA in ianuarie 2016 si de scaderea preturilor la energie de anul trecut au iesit 

din calculul ratei anuale a inflatiei. Dupa o perioada de timp in care s-au mentinut reduse, 

presiunile inflationiste de baza alimentate de cererea interna au inregistrat unele semne de 

accentuare In semestrul I 2017. 

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat rata dobanzii de politica monetara nemodificata la 

1,75% la toate sedintele de politica monetara ce au avut loc in prima jumatate a anului 2017. De 

asemenea, ceilalti parametrii relevanti ai politicii monetare au fost mentinuti nemodificati. Astfel, 

rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei ale intitutiilor de credit a ramas la 8%, iar 

ratele dobanzii pentru facilitatile de depozit si credit ale BNR au fost mentinute la 0,25% si 

respectiv 3,25%. In plus, BNR a continuat sa nu sterilizeze lichiditatea din piata monetara. In 

acest context, fluctuatiile ratelor de dobanda ROBOR au fost reduse ca amplitudine in prima 

jumatate a lui 2017, in timp ce nivelurile acestora au ramas cotate mult sub nivelul ratei dobanzii 

de politica monetara. De exemplu, media ratei ROBOR la 3 luni aferenta semestrului I din 2017 

a fost de 0,84%. Banca Centrala a redus din nou rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele 

in valuta ale institutiilor de credit in mai, de la 10% la 8%, masura ce a amplificat lichiditatea in 

valuta din sistemul bancar. 

Dinamica creditarii s-a imbunatatit in prima jumatate a anului 2017 in conditiile in care rata anuala 

de crestere a soldului creditelor in lei si valuta acordate de banci sectorului privat (populatie si 

companii) s-a accelerat la 3,8% in iunie 2017 de la 1,1% in decembrie 2016 (dinamici ajustate 

pentru modificarea ratei EUR/RON). Stocul creditelor denominate in lei a continuat pe un trend 

ascendent sustinut si a crescut cu 14,8% in iunie 2017 fata de iunie 2016. In acest caz, in primul 

semestru al anului 2017 s-au inregistrat cresteri pe toate segmentele: credite acordate 

companiilor, credite pentru consum si credite pentru locuinte. Creditele pentru locuinte acordate 

ca parte a programului guvernamental "Prima Casa" au ramas un factor principal ce a sustinut 

cresterea soldului creditelor in lei acordate populatiei. Pe de alta parte, stocul creditelor 

denominate in valuta a continuat sa scada rapid (-9,1% an-la-an in echivalent euro in iunie 2017) 
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In conditiile in care au fost inregistrate contractii ample pentru pentru ambele segmente de 

creditare (credite acordate populatiei si credite acordate companiilor). 

Structura bilantului agregat al sistemului bancar a continuat sa se imbunatateasca in prima 

jumatate a anului 2017. Ponderea creditelor exprimate in valuta in totalul creditelor acordate de 

banci sectorului privat a scazut la 40,5% in iunie 2017 de la 43,4% in decembrie 2016 si 46,0% 

in iunie 2016. Raportul dintre creditele la valoare bruta si depozitele acordate sectorului privat a 

fost de 78,1% in iunie 2017, sub nivelul inregistrat in urma cu un an (80,7% In iunie 2016). 

Ponderea creditelor neperformante in totalul creditelor a continuat sa se reduca in prima jumatate 

a anului 2017, ajungand la 9% in luna mai de la 9,6% in decembrie 2016.  

 

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administra rea societatii comerciale 

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

obligatiile financiare in timpul perioadei respective. 

Nu este cazul. 

 

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

societatea comerciala. 

Nu este cazul. 

 

4. Tranzactii semnificative 

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

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

perioada de timp relevanta. 

Nu este cazul. 
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Anexe:  

A. Situatiile financiare intermediare consolidate si separate la 30 iunie 2017, neauditate; 

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

structurii de conducere emise in primul semestru al anului 2017: 

 
B.1. Certificat de inregistrare mentiuni de la 17.01.2017 

B.2. Act Aditional nr. 1/ 01.02.2017 2017  la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

B.3. Certificat de inregistrare mentiuni de la 13.03.2017 

B.4. Act Aditional nr. 2/ 03.05.2017  la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. 

B.5. Certificat de inregistrare mentiuni de la 15.05.2017 

B.6. Demisie Carl Rossey din functia de membru al Directoratului Raiffeisen Bank 

S.A. 

B.7. Demisie Karl Sevelda din functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere al 

Raiffeisen Bank S.A. 

B.8. Hotararea AGA nr. 6 din 24.04.2017  

 

 

_____________________________                        _____________________________ 

Steven Cornelis van Groningen   Mihail-Catalin Ion 

Presedinte      Vice Presedinte & Director Financiar 

 

 

______________________________ 
Roxana Apostol 

Director Directia Contabilitate 
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  Grup Banca 

Mii RON Nota   
6 luni incheiate 
la 30 iunie 2017*   

6 luni incheiate 
la 30 iunie 2016*   

6 luni incheiate 
la 30 iunie 2017*   

6 luni incheiate 
la 30 iunie 2016*  

       
            
Venituri din dobânzi   625.102  625.505  614.732  625.002 
Cheltuieli cu dobânzile   -60.086  -86.145  -58.404  -86.317 
          
Venituri nete din dobânzi 7  565.016  539.360  556.328  538.685 
          
Venituri din speze şi comisioane   363.868  383.116  356.053  376.362 
Cheltuieli cu speze şi comisioane   -81.437  -73.491  -81.314  -73.315 
          
Venituri nete din speze şi comisioane  8  282.431  309.625  274.739  303.047 
          
Venituri nete din tranzacţionare 9  147.078  146.517  147.286  146.461 
Venituri nete din alte instrumente financiare 
desemnate ca fiind evaluate la valoare justă 
prin profit sau pierdere 21 

 

2.034 

 

12.440  1.846 

 

12.149 
Alte venituri operaţionale 10  36.385  103.702  29.476  118.527 
          
Venituri opera ţionale   1.032.944  1.111.644  1.009.675  1.118.869 
          
Cheltuieli operaţionale 11  -366.864  -357.775  -351.525  -356.418 
Cheltuieli salariale 12  -271.572  -264.815  -265.081  -262.510 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare 13 

 
-108.039 

 
-307.505  -108.563 

 
-307.505 

Fondul comercial negativ   5.245  0  0  0 
Câştiguri din participaţii în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 22 

 
2.716 

 
4.287  0 

 
0 

          
Profit înainte de impozitare   294.430  185.836  284.506  192.436 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 14,15  -42.680  -30.800  -41.598  -30.223 
          
Profitul net al exerci ţiului financiar     251.750  155.036  242.908  162.213 
          
Alte elemente ale rezultatului global care pot 
fi reclasificate în contul de profit şi pierdere   

 
 
 

   
 

 
Câştiguri nete din active financiare disponibile 
pentru vânzare  

 
3.739 

 
37.716  3.738 

 
37.682 

Sume transferate in contul de profit si pierdere   0  -103.846  0  -103.845 
Impozit pe venit aferent elementelor care pot fi 
reclasificate în contul de profit şi pierdere  

 
-598 

 
10.581  -598 

 
10.586 

Alte elemente ale rezultatului global 33   3.141  -55.549  3.140  -55.577 
          
Total rezultat global aferent exerci ţiului 
financiar, dup ă impozitare   

 
254.891 

 
99.487  246.048 

 
106.636 

 
*Neauditate/Nerevizuite de către auditorul financiar 
 
Situaţia consolidată şi separată a rezultatului global trebuie citită împreună cu notele la situaţiile 
financiare consolidate şi separate, parte integrantă a acestora, prezentate în paginile 6-63. 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost aprobate de Directorat în data de 28 august 2017 
şi au fost semnate în numele acestuia de către: 
 
 

_____________________________                     _____________________________ 
Steven Cornelis van Groningen              Mihail-Catalin Ion 
Preşedinte                Vicepreşedinte  
                 Coordonator Divizia Control Financiar şi Contabilitate 
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   Grup  Banca 

Mii RON Nota  

30 
 iunie 
 2017*  

31 
decembrie 

2016  

30 
 iunie 
 2017*  

31 
decembrie 

2016 
          

Active          
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 16  8.034.706  8.203.157  8.034.699  8.203.153 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17  137.351  443.694  137.736  443.758 
Derivate deţinute pentru managementul 
riscului 

18  
1.726  1.013  1.713  1.013 

Credite şi avansuri acordate băncilor 19  1.102.737  546.165  1.097.288  546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20  20.414.402  19.761.042  19.672.181  19.761.017 
Titluri de valoare 21  3.730.595  3.849.590  3.694.131  3.812.486 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie 22 

 
23.870  69.122  105.379  62.655 

Creanţe privind impozitul pe profit curent   1.267  12.775  0  12.775 
Alte active 26  208.512  205.427  198.535  208.831 
Creanţe privind impozitul amânat 25  14.559  13.152  14.559  13.042 
Imobilizări corporale 23  235.972  236.092  234.691  235.679 
Imobilizări necorporale 24  131.674  119.414  129.642  119.236 
   _________  _________   _________   _________ 
Total active    34.037.371  33.460.643  33.320.554  33.419.810 
          
Datorii           
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 

 
47.094  60.124  47.214  60.124 

Derivate deţinute pentru managementul 
riscului 18 

 
4.039  4.120  4.026  4.101 

Depozite de la bănci 27  865.427  583.014  865.427  583.014 
Depozite de la clienţi 28  26.811.349  26.374.944  26.872.320  26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29  1.061.148  1.137.587  345.725  1.137.587 
Datorie privind impozitul pe profit curent   27.860  102  27.605  0 
Alte datorii  31  452.961  482.498  447.659  481.135 
Obligaţiuni emise 29  498.860  512.239  502.677  515.961 
Datorii subordonate 29  841.052  954.973  841.052  954.973 
Provizioane 30  78.783  77.135  76.862  77.135 
   _________  _________  _________  _________ 
Total datorii    30.688.573  30.186.736  30.030.567  30.195.871 
          
Capitaluri proprii           
Capital social 32  1.200.000  1.200.000  1.200.000  1.200.000 
Rezultat reportat   1.899.275  1.827.525  1.840.974  1.778.066 
Alte rezerve 33  249.523  246.382  249.013  245.873 
   ________  ________  ________  ________ 
Total capitaluri proprii    3.348.798  3.273.907  3.289.987  3.223.939 
   _________  _________  _________  _________ 
Total datorii şi capitaluri proprii   34.037.371  33.460.643  33.320.554  33.419.810 
 
*Neauditate/Nerevizuite de către auditorul financiar 
 
Situaţia consolidată şi separată a poziţiei financiare trebuie citită împreună cu notele la situaţiile 
financiare consolidate şi separate, parte integrantă a acestora, prezentate în paginile 6 - 63. 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate au fost aprobate de Directorat în data de 28 august 2017 
şi au fost semnate în numele acestuia de către: 
 
 
 

_____________________________                       _____________________________ 
Steven Cornelis van Groningen    Mihail-Catalin Ion 
Preşedinte      Vicepreşedinte  
       Coordonator Divizia Control Financiar şi Contabilitate 
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Grup  

Mii RON 
Capital 
Social 

 Alte 
rezerve 

 Rezultatul 
reportat 

 
Total 

        
Sold la 1 ianuarie 2016 1.200.000  281.215  1.729.380  3.210.595 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  155.036  155.036 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  -55.549  0  -55.549 
Total rezultat global aferent exerci ţiului financiar, 
după impozitare 0  -55.549  155.036  99.487 
        
        
Sold la 30 iunie 2016*  1.200.000  225.666  1.884.416  3.310.082 
        
Sold la 1 ianuarie 2017 1.200.000  246.382  1.827.525  3.273.907 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  251.750  251.750 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  3.141  0  3.141 
Total rezultat global aferent exerci ţiului financiar, 
după impozitare 0  3.141  251.750  254.891 
        
Distribuirea de dividende 0  0  -180.000  -180.000 
        
Sold la 30 iunie 2017*  1.200.000  249.523  1.899.275  3.348.798 
 
Banca  

Mii RON  
Capital 
Social  

Alte 
rezerve  

Rezultatul 
reportat  Total 

        
Sold la 1 ianuarie 2016 1.200.000  280.669  1.677.572  3.158.241 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  162.213  162.213 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  -55.577 
 

0 
 

-55.577 
Total rezultat global aferent exerci ţiului financiar, 
după impozitare 0  -55.577 

 
162.213 

 
106.636 

        
        
Sold la 30 iunie 2016* 1.200.000  225.092  1.839.785  3.264.877 
       
Sold la 1 ianuarie 2017 1.200.000  245.873  1.778.066  3.223.939 
Profitul net al exerciţiului financiar 0  0  242.908  242.908 

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare 0  3.140  0  3.140 
Total rezultat global aferent exerci ţiului financiar, 
după impozitare 0  3.140 

 
242.908 

 
246.048 

        
Distribuirea de dividende 0  0  -180.000  -180.000 
        
Sold la 30 iunie 2017* 1.200.000  249.013  1.840.974  3.289.987 
 
*Neauditate/Nerevizuite de către auditorul financiar 
 
Situaţia consolidată şi separată a modificărilor capitalurilor proprii trebuie citită împreună cu notele la 
situaţiile financiare consolidate şi separate prezentate în paginile 6 – 63 care fac parte integrantă din 
situaţiile financiare consolidate şi separate. 
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Mii RON  

  Grup   Banca  

Nota  
30 iunie 

2017*  
30 iunie 

2016*  
30 iunie 

2017*  
30 iunie 

2016* 
          

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare           
Profitul exerciţiului financiar   251.750  155.036  242.908  162.213 
          
Ajust ări pentru elementele nemonetare:           
Cheltuiala cu amortizarea 11  44.574  38.850  44.206  38.794 
Pierderea netă din deprecierea activelor financiare (venitul 
aferent recuperărilor nu este inclus) 13 

 
184.167  365.981  184.596  365.981 

Partea Grupului din câştigul entităţilor afiliate şi asocierilor 
în participaţie 22 

 
-2.716  -4.287  0  0 

Pierdere din vânzarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale   

 
6.462  1.552  6.335  1.549 

Cheltuieli nete din provizioane pentru litigii si alte 
provizioane 10,11 

 
5.636  34.183  5.636  34.183 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 14,15  42.680  30.800  41.598  30.223 
Ajustări din reevaluarea la valoarea justă    -939  360  -920  382 
Venituri nete din dobânzi 7  -565.016  -539.360  -556.328  -538.685 
Câştiguri din diferenţe de curs nerealizate   -9.489  -26.605  -9.489  -24.987 
Venituri din dividende   -1.722  -2.851  -6.661  -15.920 
Profit din exploatare înainte de varia ţia activelor şi 
datoriilor din exploatare  

 
-44.613  53.659  -48.119  53.733 

          
Variaţia activelor din exploatare:           
Descreşterea  activelor financiare deţinute pentru 
tranzacţionare şi a derivatelor deţinute pentru 
managementul riscului  

 

306.343  345.489  306.022  372.562 
(Creşterea) creditelor şi avansurilor acordate băncilor   -24.737  -16.673  -19.288  -16.673 
(Creşterea) creditelor şi avansurilor acordate clienţilor   -959.379  -730.268  -217.612  -730.268 
Descreşterea investiţiilor în titluri de valoare   111.668  1.417.707  111.215  1.417.039 
(Creşterea)/descreşterea altor active   -8.920  29.629  4.588  16.830 
Cumpărare de portofoliu de credite   0  -337.678  0  -337.678 
Încasări în numerar din vânzarea portofoliului de credite   92.692  58.846  92.692  58.846 
          
Variaţia datoriilor din exploatare:           
(Descreşterea)/creşterea datoriilor financiare deţinute 
pentru tranzacţionare  

 
-13.030  10.421  -12.910  10.421 

Creşterea /(descreşterea) depozitelor de la bănci   282.413  -81.212  282.413  -81.212 
Creşterea /(descreşterea) depozitelor de la clienţi   519.472  -193.900  573.546  -193.479 
(Descreşterea)/creşterea altor datorii   -36.961  115.138  -39.385  115.564 
Impozitul pe profit plătit   -1.983  -21.331  -3.333  -21.047 
Dobânda plătită   -76.560  -128.893  -74.783  -129.097 
Dobânda încasată   612.066  497.628  601.696  497.137 
          
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare    758.471  1.018.562  1.556.742  1.032.678 
          
Activit ăţi de investi ţii           
Achizitii de subsidiare   0  0  -42.724  0 
Încasări în numerar din vânzarea imobilizărilor corporale   5.835  43  5.708  38 
Achiziţii de imobilizări corporale 23  -33.319  -35.833  -32.148  -35.830 
Achiziţii de imobilizări necorporale 24  -29.858  -18.534  -27.811  -18.514 
Încasări din vânzarea de investiţii financiare   2.179  0  1.991  0 
Încasări din vânzarea investiţiilor în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie  

 
0  25.798  0  0 

Modificări în scop de consolidare   47.968  0  0  0 
Dividende încasate   1.723  2.851  6.661  15.920 
          
Fluxuri de numerar utilizate în activitatea de investi ţii    -5.472  -25.675  -88.323  -38.386 
          
 
*Neauditate/Nerevizuite de către auditorul financiar 
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   Grup  Banca 

Mii RON Nota 
 30 iunie 

2017* 
 30 iunie 

2016*  
30 iunie 

2017* 
 30 iunie 

2016* 
Activit ăţi de finan ţare          
Numerar din împrumuturi de la alte bănci   715.423  63.851  0  63.851 
Rambursări de împrumuturi de la alte bănci   -811.203  -416.920  -811.204  -418.539 
Rascumparari de obligatiuni emise   13  -14.460  13  -14.460 
Rambursări de împrumuturi subordonate   -113.848  0  -113.847  0 
Plăţi în numerar reperezentand dividende   -180.000  0  -180.000  0 
Fluxuri de numerar din activit ăţi de finan ţare   -389.615  -367.529  -1.105.038  -369.148 
          
Creştere netă a numerarului şi echivalentelor de 
numerar 

  
363.384  625.358  363.381  625.144 

          
Numerar şi echivalente numerar la 1 ianuarie    8.733.261  8.107.256  8.733.257  8.107.242 
          
Numerar şi echivalente numerar la 30 iunie   9.096.645  8.732.614  9.096.638  8.732.386 
          
 
Analiza numerarului si echivalentelor de numerar 
 
Mii RON    Grup  Banca 
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt 
compuse din: Nota 

 30 iunie 
2017* 

 30 iunie 
2016*  

30 iunie 
2017* 

 30 iunie 
2016* 

Numerar în casierie  16  2.553.723  1.132.577  2.553.716  1.132.349 
Disponibilităţi la Banca Centrală 16  5.480.983  6.273.823  5.480.983  6.273.823 
   8.034.706  7.406.400  8.034.699 7.406.172 
          
Credite şi avansuri acordate băncilor – maturitate 
mai mică de 3 luni  

 
1.061.939  1.326.214  1.061.939  1.326.214 

          
Numerar şi echivalente numerar în situa ţia 
fluxurilor de trezorerie  

 
9.096.645  8.732.614  9.096.638  8.732.386 

 
 
*Neauditate/Nerevizuite de către auditorul financiar 
 
Situaţia consolidată şi separată a fluxurilor de trezorerie trebuie citită împreună cu notele la situaţiile 
financiare consolidate şi separate prezentate în paginile 6 – 63, care fac parte integrantă din situaţiile 
financiare consolidate şi separate.  
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1. ENTITATEA RAPORTOARE 
 
Raiffeisen Bank SA (“Banca”) şi-a început activitatea la data de 1 iulie 2002, în urma fuziunii prin absorbţie 
a Raiffeisen Bank România SA de către Banca Agricolă Raiffeisen SA, prin emisiune de acţiuni. Fuziunea 
dintre cele două bănci s-a finalizat la data de 30 iunie 2002 cu scopul de a alinia operaţiunile Grupului 
Raiffeisen în România. 
 
Banca este autorizată de Banca Naţională a României să desfăşoare activităţi bancare. Sediul social se 
află în Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, sector 1, Bucureşti, România. 
 
Situaţiile financiare consolidate şi separate ale Băncii pentru exerciţiul financiar încheiat la 30 iunie 2017 
cuprind Banca şi subsidiarele sale (denumite în continuare “Grupul”).  
 
Activităţile de bază ale Grupului sunt reprezentate de furnizarea de servicii bancare pentru persoane fizice 
şi juridice, activităţi de brokeraj, leasing şi gestiune a activelor financiare. 
 
Obiectul principal de activitate al Băncii este reprezentat de furnizarea de servicii bancare pentru persoane 
fizice şi juridice. Serviciile oferite includ: deschideri de cont curent, plăţi interne şi internaţionale, operaţiuni 
de schimb valutar, acordarea de finanţări pentru nevoi operaţionale, finanţări pe termen mediu, garanţii 
bancare, acreditive. Grupul oferă, de asemenea, servicii de consultanţă financiară pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii care operează pe teritoriul României, servicii de leasing financiar, servicii de economisire-
creditare în sistem locativ, servicii de gestiunea activelor financiare, servicii de brokeraj. Grupul îşi 
desfăşoară activitatea atât prin intermediul sediului central din Bucureşti cât şi prin intermediul reţelei sale 
de 466 de agenţii la 30.06.2017 (2016: 503 agenţii). 
 
Banca este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri şi un 
Directorat format din 7 membri.  
 
Membrii Consiliului de Supraveghere la 30 iunie 2017 sunt: 
 

� Johann Strobl – Preşedinte 
� Martin Grüll – Vicepreşedinte 
� Klemens Josef Breuer – Membru 
� Peter Lennkh – Membru 
� Anca Ileana Ioan – Membru independent 
� Andreas Gschwenter-Membru 
� Ana Maria Mihaescu – Membru independent 

 
Componenţa Directoratului la 30 iunie 2017 este următoarea*: 
 

� Steven van Groningen – Preşedinte 
� Cristian Sporiş – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Corporaţii 
� James D. Stewart, Jr. – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Trezorerie şi Pieţe de Capital 
� Vladimir Kalinov – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Retail 
� Mircea Busuioceanu – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Risc  
� Bogdan Popa – Vicepreşedinte, coordonator Divizia Control Financiar şi Contabilitate  

 
* O poziţie vacantă pentru Divizia Operaţiuni IT incepand cu 01.03.2017, pentru care in data de 14.07.2017 Banca Naţională a Romaniei a aprobat numirea domnului Bogdan 
Popa  ca vicepresedinte, coordonator al Diviziei Operatiuni si IT si a domnului Mihail-Catalin Ion ca vicepresedinte, coordonator al Directiei Control Financiar şi Contabilitate. 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII 
 
a) Declara ţie de conformitate 
 
Situaţiile financiare interimare consolidate şi separate au fost întocmite în conformitate cu Standardul 
Internaţional de Contabilitate 34 Raportare financiară interimară. 
 
Situaţiile financiare interimare consolidate şi separate la 30 iunie 2017 şi 30 iunie 2016 nu sunt auditate 
sau revizuite. 
 
Situaţiile financiare interimare nu includ toate informaţiile şi prezentările cerute în situaţiile financiare anuale 
şi ar trebui citite împreună cu situaţiile financiare anuale ale Grupului aferente anului 2016. 
Situaţiile financiare interimare consolidate şi separate conţin situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului 
global, situaţia miscărilor în capitaluri proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie şi o selecţie de note explicative. 
 
 
b) Bazele evalu ării 
 
Situaţiile financiare interimare consolidate şi separate au fost întocmite pe baza costului istoric cu excepţia 
următoarelor elemente semnificative din situaţia consolidată a poziţiei financiare: 
• instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea justă; 
• instrumentele financiare deţinute pentru tranzacţionare şi cele deţinute la valoare justă prin contul de 
profit sau pierdere sunt evaluate la valoare justă; 
• activele financiare disponibile pentru vânzare sunt evaluate la valoarea justă; 
• datoriile aferente aranjamentelor de plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar sunt evaluate la 
valoarea justă. 
 
 
c) Moneda func ţional ă şi de prezentare 
 
Elementele incluse în situaţiile financiare ale fiecărei entităţi din Grup sunt evaluate folosind moneda 
mediului economic principal în care entitatea operează („moneda funcţională”). Situaţiile financiare 
consolidate şi separate sunt prezentate în RON, care este moneda funcţională şi de prezentare a Băncii, 
rotunjită la o mie de unităţi. 
 
 
d) Utilizarea estim ărilor şi ra ţionamentelor semnificative 
 
Pregătirea situaţiilor financiare consolidate şi separate în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea 
Europeană presupune din partea conducerii utilizarea unor raţionamente, estimări şi ipoteze ce afectează 
aplicarea politicilor contabile, precum şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. 
Estimările şi raţionamentele aferente se bazează pe experienţă şi pe numeroşi factori consideraţi 
rezonabili în condiţiile date, rezultatele acestora formând baza emiterii de judecăţi de valoare cu privire la 
valoarea contabilă a activelor şi datoriilor, valoare care nu poate fi dedusă din alte surse. Rezultatele 
actuale pot fi diferite de valorile estimate. 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare)  
 
Estimările şi ipotezele utilizate sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în 
perioada în care estimarea este revizuită, dacă revizuirea afectează doar acea perioadă, sau în perioada 
în care estimarea este revizuită şi perioadele viitoare dacă revizuirea afectează atât perioada curentă, cât 
şi perioadele viitoare.  
 
3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 
 
Politicile contabile prezentate mai jos au fost aplicate în mod consecvent de către entităţile din Grup de-a 
lungul exerciţiilor financiare prezentate în situaţiile financiare consolidate şi separate. 
 
a) Bazele consolid ării 
 
(i) Subsidiarele 
 
Subsidiarele sunt entităţi aflate sub controlul Băncii. Controlul există atunci când o entitate are puterea de 
a conduce, în mod direct sau indirect, politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi pentru a obţine 
beneficii din activitatea acesteia. La momentul evaluării controlului sunt luate în calcul şi drepturile de vot 
potenţiale sau convertibile care pot fi exercitate. Situaţiile financiare ale subsidiarelor sunt incluse în 
situaţiile financiare consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului şi până în momentul 
încetării lui. 
 
Banca deţine: 
• 100% (2016: 100%) din capitalul social al Raiffeisen Services S.R.L, o companie care 
furnizează servicii financiare, cu excepţia celor referitoare la serviciile prestate pe pieţele de capital; 
• 99,99% (2016: 99,99%) din capitalul social al societăţii Raiffeisen Asset Management S.A., o 
companie de administrare a activelor financiare, care are ca obiectiv administrarea fondurilor de investiţii.  
• 100% (2016: 50%) participaţie în Raiffeisen Leasing IFN SA.. In martie 2017 Raiffeisen Bank a 
achiziţionat restul participaţiei de 50% din capitalul social al Raiffeisen Leasing IFN SA.. 
• 100% (2016: 50%) participaţie în ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, 
companie deţinută 100% de Raiffeisen Leasing IFN SA; 
 
Banca a consolidat situaţiile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IFRS 10 „Situaţii financiare 
consolidate”. 
 
Banca a clasificat participaţiile în subsidiare ca active financiare disponibile pentru vânzare şi le-a evaluat 
la cost de achiziţie la data bilanţului deoarece reprezintă instrumente de capitaluri proprii pentru care nu 
există o piaţă activă pentru un instrument identic şi valoarea justă a acestora nu poate fi determinată în 
mod credibil. Orice evaluare la valoarea justă necesită judecăţi semnificative din partea managementului. 
 
(ii) Asocieri în participa ţie 
 
Grupul deţine o asociere în participaţie în capitalul societăţii Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A., în 
procent de 33,32 % (2016: 33,32%), bancă destinată exclusiv activităţii de economisire-creditare. 
 
Grupul a consolidat situaţiile financiare ale asocierii sale în participaţie în conformitate cu IAS 28 „Investiţii 
in entităţi asociate şi asocieri in participaţie” utilizând metoda punerii în echivalenţă.  
 
Banca a clasificat aceasta investiţie ca fiind activ financiar disponibil pentru vânzare şi a evaluat-o la cost 
de achiziţie la data bilanţului, mai puţin provizionul pentru depreciere, acolo unde este cazul.  
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE  
 
(iii) Entit ăţi asociate 
 
Entităţile asociate sunt acele societăţi în care Grupul poate exercita o influenţă semnificativă, dar nu şi un 
control asupra politicilor financiare şi operaţionale.  
 
Situaţiile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele entităţilor asociate şi asocierilor 
în participaţie determinată pe baza metodei punerii în echivalenţă, de la data la care Grupul a început să 
exercite influenţa semnificativă şi până la data la care această influenţă încetează (vezi Nota 22). 
 
În cazul în care cota-parte a Grupului din pierderile entităţiilor asociate depăşeşte valoarea contabilă a 
investiţiei, valoarea contabilă este redusă la zero, iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute, cu excepţia 
situaţiei în care Grupul are obligaţii legale sau constructive sau a făcut plăţi în numele entităţii asociate. 
După aplicarea metodei punerii în echivalenţă, inclusiv după recunoaşterea pierderilor entităţiilor asociate, 
investitorul aplică dispoziţiile IAS 39 “Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” pentru a determina 
dacă este necesară recunoaşterea vreunei pierderi suplimentare din depreciere cu privire la investiţia netă 
a investitorului în entitatea asociată. 
 
Banca deţine o participaţie de 33,33% (2016: 33,33%) în Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA. 
Grupul a inclus, de asemenea, cota-parte a câştigurilor sau pierderilor din aceste entităţi asociate în 
conformitate cu IFRS 11 “Asocieri în participaţie”.  
 
Banca a clasificat aceste investiţii ca fiind active financiare disponibile pentru vânzare şi le-a evaluat la cost 
de achiziţie la data bilanţului, mai puţin provizionul pentru depreciere, acolo unde este cazul. 
 
(iv) Tranzac ţii eliminate la consolidare 
 
Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, precum şi profiturile nerealizate rezultate din tranzacţii în 
interiorul Grupului (cu excepţia câştigurilor sau pierderilor din diferenţe de curs aferente acestor tranzacţii), 
au fost eliminate în totalitate din situaţiile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din 
tranzacţiile cu entităţi asociate sau asocieri în participaţie sunt eliminate în limita cotei de participare a 
Grupului. Pierderile nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai în măsura 
în care nu există indicii de depreciere a valorii. 
 
b) Moneda str ăină 
 
(i) Tranzac ţii în moneda str ăină 
 
Operaţiunile exprimate în monedă străină sunt convertite în RON la cursul oficial de schimb de la data 
decontării tranzacţiei. Activele şi datoriile monetare înregistrate în devize la data raportării sunt convertite 
în moneda funcţională la cursul de schimb din ziua respectivă. Câştigurile sau pierderile din elementele 
monetare sunt reprezentate de diferenţa dintre costul amortizat exprimat în moneda funcţională la începutul 
perioadei de raportare, ajustat cu dobândă efectivă şi plăţile efectuate în perioadă şi costul amortizat în 
moneda străină convertit în moneda funcţională la cursul de închidere al perioadei. Activele şi datoriile 
nemonetare denominate în monedă străină care sunt măsurate la valoarea justă sunt reconvertite în 
moneda funcţională la cursul de schimb de la data la care s-a determinat valoarea justă. Câştigurile sau 
pierderile din decontare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazurilor în care 
diferenţele de curs provin din translatarea instrumentelor financiare de natura elementelor de capital 
clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare şi care sunt incluse în rezerva provenind din modificarea 
valorii juste a acestor instrumente financiare. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
 
Ratele de schimb ale principalelor monede străine au fost: 
 

Moneda  30 iunie 2017 
 
31 decembrie 2016  

 % Creştere/ 
(Descreştere) 

       
Euro (EUR)  1:RON 4,5539  1:RON 4,5411  0,28% 
Dolar American (USD)  1:RON 3,9915  1:RON 4,3033  -7,25% 
 
(ii) Entit ăţi care opereaz ă în str ăinătate 
 
Entitatea care operează în străinătate este aceea ale cărei activităţi se desfăşoară într-o altă ţară sau 
monedă decât cea a entităţii raportoare. 
Activele şi datoriile entităţilor din străinătate, incluzând fondul comercial şi ajustările la valoarea justă care 
decurg din achiziţie sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data raportării. Veniturile şi cheltuielile 
operaţiunilor din străinătate sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data tranzacţiilor. 
 
Diferenţele de curs provenind din conversia tranzacţiilor aferente entităţilor din străinătate sunt recunoscute 
direct în capitalurile proprii. Atunci când entitatea din străinătate îşi încetează activitatea, parţial sau 
integral, rezerva de translatare aferentă diferenţelor de curs este parţial sau în totalitate recunoscută în 
contul de profit şi pierdere. 
 
 
4.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR 
 
Politicile de gestionare a riscului financiar adoptate în pregătirea situaţiilor financiare interimare consolidate 
şi separate sunt consistente cu cele utilizate la pregătirea situaţiilor financiare anuale ale Grupului la 
sfârşitul anului 2016. 
 
5. ESTIMĂRI CONTABILE ŞI RAŢIONAMENTE SEMNIFICATIVE  
 
Estimările contabile şi rationamentele semnificative adoptate în pregătirea situaţiilor financiare interimare 
consolidate şi separate sunt consistente cu cele utilizate la pregătirea situaţiilor financiare anuale ale 
Grupului la sfârşitul anului 2016. 
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6. ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Grup 
 

Mii RON  
Nota 

 
Nivel 1 

 
Nivel 2  

 
Nivel 3 

 
Total 

Valoare 
contabil ă 

30 iunie 2017        

Active        
Instrumente financiare evaluate la valoarea just ă 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 98.399 38.952 0 137.351 137.351 
Din care:       

Titluri de Stat  98.399 0 0 98.399 98.399 
Swap financiar pe valute  0 24.460 0 24.460 24.460 
Swap pe rată a dobânzii  0 14.492 0 14.492 14.492 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 1.726 0 1.726 1.726 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  1.921.272 73.393 16.002 2.010.667 2.010.667 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 

pierdere  962.894 107.581 9.501 1.079.976 1.079.976 
 

Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.034.706 0 0 8.034.706 8.034.706 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 1.102.737 0 0 1.102.737 1.102.737 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 20.452.408 20.452.408 20.414.402 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  640.109 0 0 640.109 620.276 
Fonduri mutuale  15.424 0 0 15.424 15.424 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.252 4.252 4.252 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 23.870 23.870 23.870 
Alte active  0 0 161.236 161.236 161.236 
       

Pasive       

Instrumente financiare evaluate la valoarea just ă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 47.094 0 47.094 47.094 
Derivative deţinute pentru managementul riscului  18 0 4.039 0 4.039 4.039 
 
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Depozite de la bănci 27 865.427 0 0 865.427 865.427 
Depozite de la clienţi  0 0 26.815.261 26.815.261 26.811.349 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.059.539 1.059.539 1.061.148 
Obligaţiuni emise  541.196 0 0 541.196 498.860 
Datorii subordonate 29 0 0 841.052 841.052 841.052 
Alte pasive  0 0 418.990 418.990 418.990 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare)  
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Grup 
 

Mii RON  
Nota 

 
Nivel 1  

 
Nivel 2 

 
Nivel 3  

 
Total  

Valoare 
contabil ă 

31 decembrie 2016       

Active       
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 384.206 59.488 0 443.694 443.694 
Din care:       

Titluri de Stat  384.206 0 0 384.206 384.206 
Swap financiar pe valute  0 41.463 0 41.463 41.463 
Swap pe rată a dobânzii  0 18.025 0 18.025 18.025 
Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 1.013 0 1.013 1.013 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  1.851.912 72.043 16.002 1.939.957 1.939.957 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere  1.197.222 127.556 9.501 1.334.279 1.334.279 
 
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.203.157 0 0 8.203.157 8.203.157 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 546.165 0 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 19.826.503 19.826.503 19.761.042 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  573.634 0 0 573.634 555.639 
Fonduri mutuale  15.687 0 0 15.687 15.687 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.028 4.028 4.028 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 69.122 69.122 69.122 
Alte active  0 0 163.353 163.353 163.353 
       

Pasive       
Instrumente financiare evaluate la valoarea just ă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 60.124 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru managementul riscului  18 0 4.120 0 4.120 4.120 
 
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Depozite de la bănci 27 583.014 0 0 583.014 583.014 
Depozite de la clienţi  0 0 26.378.802 26.378.802 26.374.944 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.139.564 1.139.564 1.137.587 
Obligaţiuni emise  554.483 0 0 554.483 512.239 
Datorii subordonate 29 0 0 954.973 954.973 954.973 
Alte pasive  0 0 440.587 440.587 440.587 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare ) 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Banca 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Nivel 1 
 

Nivel 2  
 

Nivel 3 
 

Total 
Valoare 

contabil ă 
30 iunie 2017       

Active        
Instrumente financiare evaluate la valoarea just ă 

Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 98.399 39.337 0 137.736 137.736 

Din care:       

Titluri de Stat  98.399 0 0 98.399 98.399 

Swap financiar pe valute  0 24.845 0 24.845 24.845 

Swap pe rată a dobânzii  0 14.492 0 14.492 14.492 

Derivative deţinute pentru managementul riscului 18 0 1.713 0 1.713 1.713 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  1.921.273 73.393 16.002 2.010.668 2.010.668 

Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere  962.894 107.581 9.501 1.079.976 1.079.976 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.034.699 0 0 8.034.699 8.034.699 

Credite şi avansuri acordate băncilor 19 1.097.288 0 0 1.097.288 1.097.288 

Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 19.710.188 19.710.188 19.672.181 

Titluri de valoare deţinute până la maturitate  618.566 0 0 618.566 599.464 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.023 4.023 4.023 

Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie  0 0 105.379 105.379 105.379 

Alte active  0 0 151.258 151.258 151.258 

       

Pasive        
Instrumente financiare evaluate la valoarea justă 
Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 17 0 47.214 0 47.214 47.214 
Derivative deţinute pentru managementul riscului  18 0 4.026 0 4.026 4.026 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Depozite de la bănci 27 865.427 0 0 865.427 865.427 
Depozite de la clienţi  0 0 26.876.232 26.876.232 26.872.320 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 344.116 344.116 345.725 
Obligaţiuni emise  545.227 0 0 545.227 502.677 
Datorii subordonate 29 0 0 841.052 841.052 841.052 
Alte pasive  0 0 413.687 413.687 413.687 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare ) 
 
Tabelul de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 5: 
 
Banca 
 

Mii RON  
Nota 

 
Nivel 1  

 
Nivel 2 

 
Nivel 3  

 
Total  

Valoare 
contabil ă 

31 decembrie 2016       

Active        
Instrumente financiare evaluate la valoarea just ă 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 384.206 59.552 0 443.758 443.758 
Din care:       
Titluri de Stat  384.206 0 0 384.206 384.206 
Swap financiar pe valute  0 41.527 0 41.527 41.527 
Swap pe rată a dobânzii  0 18.025 0 18.025 18.025 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 18 0 1.013 0 1.013 1.013 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  1.851.912 72.043 16.002 1.939.957 1.939.957 
Titluri la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere  1.197.222 127.556 9.501 1.334.279 1.334.279 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  8.203.153 0 0 8.203.153 8.203.153 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 546.165 0 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  0 0 19.826.477 19.826.477 19.761.017 
Titluri de valoare deţinute până la maturitate  551.179 0 0 551.179 534.227 
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.023 4.023 4.023 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie  0 0 62.655 62.655 62.655 
Alte active  0 0 166.757 166.757 166.757 
       

Pasive        
Instrumente financiare evaluate la valoarea just ă 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 0 60.124 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului  18 0 4.101 0 4.101 4.101 
       
Instrumente financiare pentru care valoarea just ă este prezentat ă 
Depozite de la bănci 27 583.014 0 0 583.014 583.014 
Depozite de la clienţi  0 0 26.385.698 26.385.698 26.381.841 
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 29 0 0 1.139.564 1.139.564 1.137.587 
Obligaţiuni emise  558.511 0 0 558.511 515.961 
Datorii subordonate 29 0 0 954.973 954.973 954.973 
Alte pasive  0 0 439.224 439.224 439.224 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare ) 
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 
Grup 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzac ţionabile  La valoare just ă 
Deţinute pân ă 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru vânzare  

Valoare 
contabil ă 

total ă Valoare just ă 
30 iunie 2017         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 137.351 0 0 0 0 137.351 137.351 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.726 0 0 0 0 1.726 1.726 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 1.102.737 0 1.102.737 1.102.737 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 20.414.402 0 20.414.402 20.452.408 
Titluri de valoare 21 0 1.095.400 620.276 0 2.014.919 3.730.595 3.750.428 
Total active financiare  139.077  1.095.400 620.276 21.517.139 2.014.919 25.386.811 25.444.650 
Datorii financiare          
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 47.094 0 0 0 0 47.094 47.094 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 4.039 0 0 0 0 4.039 4.039 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 865.427 0 865.427 865.427 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 26.811.349 0 26.811.349 26.815.261 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.061.148 0 1.061.148 1.059.539 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 498.860 0 498.860 541.196 
Datorii subordonate 32 0 0 0 841.052 0 841.052 841.052 
Total datorii financiare  51.133 0 0 30.077.836 0 30.128.969 30.173.608 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare)  
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzac ţionabile  La valoare just ă 
Deţinute pân ă 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 

Valoare 
contabil ă 

total ă Valoare just ă 
31 decembrie 2016          
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 443.694 0 0 0 0 443.694 443.694 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.013 0 0 0 0 1.013 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 546.165 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 19.761.042 0 19.761.042 19.826.503 
Titluri de valoare 21 0 1.349.966 555.639 0 1.943.985 3.849.590 3.867.585 
Total active financiare  444.707  1.349.966 555.639 20.307.207 1.943.985 24.601.504 24.684.960 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 60.124 0 0 0 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 4.120 0 0 0 0 4.120 4.120 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 583.014 0 583.014 583.014 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 26.374.944 0 26.374.944 26.378.802 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.137.587 0 1.137.587 1.139.564 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 512.239 0 512.239 554.483 
Datorii subordonate 32 0 0 0 954.973 0 954.973 954.973 
Total datorii financiare  64.244  0 0 29.562.757 0 29.627.001 29.675.080 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare ) 
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 
Banca 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzac ţionabile  
La valoare 

just ă 
Deţinute pân ă 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 
Valoare 

contabil ă total ă Valoare just ă 
30 iunie 2017         
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 137.736 0 0 0 0 137.736 137.736 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.713 0 0 0 0 1.713 1.713 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 1.097.288 0 1.097.288 1.097.288 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 19.672.181 0 19.672.181 19.710.188 
Titluri de valoare 21 0 1.079.976 599.464 0 2.014.691 3.694.131 3.713.233 
Total active financiare  139.449 1.079.976 599.464 20.769.469 2.014.691 24.603.049 24.660.158 
Datorii financiare          
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 47.214 0 0 0 0 47.214 47.214 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 4.026 0 0 0 0 4.026 4.026 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 865.427 0 865.427 865.427 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 26.872.320 0 26.872.320 26.876.232 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 345.725 0 345.725 344.116 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 502.677 0 502.677 545.227 
Datorii subordonate 32 0 0 0 841.052 0 841.052 841.052 
Total datorii financiare  51.240  0 0 29.427.201 0 29.478.441 29.523.294 
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6.  ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE (continuare ) 
 
Tabelul de mai jos prezintă instrumentele financiare evaluate la valoarea contabilă şi valoarea justă: 
 

Mii RON 
 

Nota 
 

Tranzac ţionabile  
La valoare 

just ă 
Deţinute pân ă 
la maturitate 

Credite şi 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 
Valoare 

contabil ă total ă Valoare just ă 
31 decembrie 2016          
         
Active financiare         
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 443.758 0 0 0 0 443.758 443.758 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 1.013 0 0 0 0 1.013 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 19 0 0 0 546.165 0 546.165 546.165 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 20 0 0 0 19.761.017 0 19.761.017 19.826.477 
Titluri de valoare 21 0 1.334.279 534.227 0 1.943.980 3.812.486 3.829.438 
Total active financiare   444.771 1.334.279 534.227 20.307.182 1.943.980 24.564.439 24.646.851 
Datorii financiare         
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 17 60.124 0 0 0 0 60.124 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 18 4.101 0 0 0 0 4.101 4.101 
Depozite atrase de la bănci 27 0 0 0 583.014 0 583.014 583.014 
Depozite atrase de la clienţi 28 0 0 0 26.381.841 0 26.381.841 26.385.698 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 29 0 0 0 1.137.587 0 1.137.587 1.139.564 
Obligaţiuni emise 29 0 0 0 515.961 0 515.961 558.511 
Datorii subordonate 32 0 0 0 954.973 0 954.973 954.973 
Total datorii financiare  64.225  0 0 29.573.376 0 29.637.601 29.685.985 
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7.  VENITURI NETE DIN DOBÂNZI 

 
 Grup  Banca 

Mii RON 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016  
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
      
Venituri din dobânzi:      
      
Conturi curente, credite şi avansuri acordate băncilor 6.342 7.051  6.330 7.051 
Credite şi avansuri acordate clienţilor (i) 591.154 596.133  592.008 596.133 
Venituri din derivate deţinute pentru acoperirea riscului 61 65  61 65 
Investiţii disponibile pentru vânzare 9.817 2.554  9.817 2.554 
Investiţii deţinute până la maturitate 7.047 5.095  7.047 5.095 
Alte titluri de valoare 4.727 15.991  4.342 15.488 
Activitatea de leasing financiar  10.825 0  0 0 
Dobânzi negative -4.921 -1.526  -4.921 -1.526 
Altele 50 142  48 142 
      
Total venituri din dobânzi 625.102 625.505  614.732 625.002 
      
Cheltuieli cu dobânzi:       
      
Depozite de la bănci -3.048 -375  -467 -375 
Depozite de la clienţi -17.193 -35.316  -18.044 -35.316 
Cheltuieli din derivate deţinute pentru acoperirea riscului -2.476 -2.643  -2.476 -2.643 
Obligaţiuni emise -13.270 -19.454  -13.366 -19.626 
Credite de la bănci şi datorii subordonate -24.056 -28.357  -24.056 -28.357 
Altele -48 0  0 0 
Dobânzi negative 5 0  5 0 
      
Total cheltuieli cu dobânzi -60.086 -86.145  -58.404 -86.317 
 ________ ________  ________ ________ 
Venituri nete din dobânzi  565.016 539.360  556.328 538.685 

 
(i) Veniturile din dobânzi generate de credite depreciate sunt în sumă de 25.928 mii RON (30 iunie 2016: 27.159 
mii RON). 
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8. VENITURI NETE DIN SPEZE ŞI COMISIOANE 
 
 Grup   Banca  
Mii RON  30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016  
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
Venituri din speze şi comisioane       
Operaţiuni de plăţi 265.785 277.560  265.247 277.560 
Administrare credite şi emitere de garanţii 31.661 30.302  31.661 30.302 
Comisioane din colectarea primelor de asigurări 23.703 30.755  23.703 30.755 
Comisioane administrare fonduri de investiţii şi fonduri de 
pensii 24.536 24.095  0 0 
Comisioane din cumpărarea/vânzarea de numerar 1.017 2.087  1.017 2.087 
Altele 17.166 18.317  34.425 35.658 
      
Total venituri din speze şi comisioane  363.868 383.116  356.053 376.362 
      
      
Cheltuieli cu speze şi comisioane       
Comisioane din transferuri -65.833 -61.462  -65.734 -61.462 
Credite şi garanţii primite de la bănci -10.303 -6.617  -10.804 -6.617 
Operaţiuni cu valori mobiliare -621 -513  -455 -337 
Altele -4.680 -4.899  -4.321 -4.899 
      
Total cheltuieli cu speze şi comisioane  -81.437 -73.491  -81.314 -73.315 
      
Venituri nete din speze şi comisioane  282.431 309.625  274.739 303.047 
 
 
9. VENITURI NETE DIN TRANZACŢIONARE 
 

Mii RON Grup Banca 

 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
Veniturile nete din tranzacţionare provin din:    
Instrumente financiare pe curs de schimb (i) din care: 143.153 134.595 143.361 134.539 
�  Câştig/(Pierderea) din tranzacţii cu instrumente derivate pe 

curs valutar -7.299 2.664 -6.991 2.664 
� Câştigul net din reevaluarea activelor monetare şi a 

tranzacţiilor în valută 150.452 131.931 150.352 131.875 
 Instrumente financiare pe rata dobânzii (ii) din care: 3.925 11.922 3.925 11.922 
� Venituri nete din tranzacţionarea titlurilor de stat şi corporative 2.566 9.076 2.566 9.076 
� Câştigul/(Pierderea) din tranzacţii swap pe rata dobânzii 1.359 2.846 1.359 2.846 

Venit net din tranzac ţionare 147.078 
 

146.517 147.286 146.461 
     

 

(i) Veniturile nete din tranzacţiile cu instrumente financiare pe curs de schimb includ câştiguri şi pierderi 
realizate din contracte spot şi forward, din instrumente ale pieţei interbancare, din swap-uri pe valute şi 
din translatarea activelor şi pasivelor exprimate în monedă  străină. 

(ii) Veniturile nete din instrumentele financiare pe rata dobânzii provin din tranzacţiile cu titluri de stat, 
obligaţiuni corporative şi swap-uri de dobândă. 
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10.  ALTE VENITURI OPERAŢIONALE 
 

 Grup  Banca 

 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016  
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
Mii RON      
Câştiguri nete din vânzarea instrumentelor deţinute în 
vederea vânzării* 145 95.373 

 
145 

 
95.373 

Câştiguri din servicii adiţionale de leasing 13.004 217  195 217 
Reluarea altor provizioane 3.185 1.664  3.185 1.664 
Venit din dividende 1.723 1.428  6.661 15.920 
Alte servicii informatice 1.240 1.163  1.240 1.163 
Venituri din vânzarea activelor preluate în contul creanţei 9.519 0  9.519 0 
Alte venituri 7.569 3.857  8.531 4.190 
      
Total  36.385 103.702  29.476 118.527 
 

* Câştiguri nete din vânzarea instrumentelor deţinute în vederea vânzării pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016  includ 
câştigul din vânzarea acţiunilor Visa Europe (Nota 21). 

 
11. CHELTUIELI OPERAŢIONALE 
 
  Grup   Banca 
 Mii RON 30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
 30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
Cheltuieli cu închirierea spaţiului de birouri  78.202 78.978  77.688 78.976 
Reparaţii şi mentenanţa IT 38.496 36.738  37.925 36.658 
Depreciere şi amortizare (Nota 23, Nota 24) 44.574 38.850  44.206 38.794 
Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor în 
Sistemul Bancar* 5.147 32.132 

 
5.147 32.132 

Contribuţia la Fondul de Rezoluţie** 38.433 10.704  38.433 10.704 
Cheltuieli cu securitatea 37.984 28.866  37.984 28.866 
Publicitate  32.749 22.164  32.501 22.149 
Cheltuieli cu activele preluate în contul creanţei 7.138 0  7.138 0 
Constituire provizioane litigii 3.828 34.813  3.828 34.813 
Cheltuieli cu servicii profesionale (consultanţă, audit, 
asistenţă juridică) 18.256 19.938 

 
18.045 19.828 

Poşta şi telecomunicaţii  14.711 14.734  14.567 14.714 
Birotica 16.887 16.055  16.855 16.047 
Alte costuri operaţionale 2.818 7.193  2.712 6.744 
Constituirea altor provizioane 4.993 1.034  4.993 1.034 
Cheltuieli cu instruirea angajaţilor 2.584 5.278  2.514 5.274 
Cheltuieli cu deplasarea 2.406 2.408  2.340 2.381 
Cheltuieli cu mijloacele de transport 2.574 2.705  2.413 2.655 
Alte taxe 15.084 4.335  2.236 3.795 
Alte cheltuieli administrative 0 850  0 854 
      
Total  366.864 357.775  351.525 356.418 
 
* Banca plăteşte anual către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare contribuţia aferentă depozitelor acoperite. Depozitul este orice 
sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare 
curente, conform prevederilor contractuale. Exemple de depozite garantate sunt: depozite la termen, conturi curente, conturi de economii, 
carduri de debit / credit. 

**Banca trebuie sa platească contribuţia anuală la fondul de rezoluţie pentru pasivul neacoperit, respectiv pentru valoarea pasivelor sale (cu 
excepţia fondurilor proprii) minus depozitele acoperite. 

Grupul recunoaște datoriile sale legate de contribuția la fondul de garantare a depozitelor bancare și contribuția la fondul 
de rezoluție în conformitate cu interpretarea IFRIC 21, "Taxe". Datoria cu privire la plata acestor taxe este recunoscută în 
momentul în care acestea devin implicite. În acest caz, obligația apare anual la 1 ianuarie, cand Banca efectuează activități 
legate de atragerea depozitelor. 
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12. CHELTUIELI SALARIALE 

 

 Grup  Banca 

Mii RON 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016  
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
      
Cheltuieli cu salariile (i) 210.150 207.966  204.986 206.150 
Contribuţii aferente salariilor(ii) 50.262 46.158  49.082 45.681 
Alte cheltuieli de natură salarială 9.765 9.194  9.618 9.182 
Beneficii pe termen lung acordate angajaţilor (iii) 1.395 1.497  1.395 1.497 
      
Total 271.572 264.815  265.081 262.510 

 
Numărul de angajaţi ai Grupului la 30 iunie 2017 a fost de 5.310 (31 decembrie 2016: 5.265). Numărul de angajaţi 
ai Băncii la 30 iunie 2017 a fost de 5.191 (31 decembrie 2016: 5.235).  
 

(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2017 suma de 1.961 mii RON reprezentând 
contribuţii pentru angajaţi la Pilonul 3 de pensii (30 iunie 2016: 2.008 mii RON). 

(ii) Din totalul contribuţiilor aferente salariilor, contribuţia la Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale in 
anul 2017 este 33.514 mii RON (30 iunie 2016: 31.215 mii RON).  

(iii) Beneficiile pe termen lung acordate angajaţilor includ provizionul pentru beneficii acordat o singură dată 
la pensionare şi bonusul de performanţă cu plată amânată. Din totalul beneficiilor pe termen lung acordate 
angajaţilor, Grupul a înregistrat în anul 2017 suma de 24 mii RON reprezentând cheltuiala aferentă 
programului de fidelizare prin acţiuni în Raiffeisen Bank Internaţional (30 iunie 2016: 78 mii RON). 

 
Tranzac ţii cu plat ă pe bază de ac ţiuni 
 
Directoratul, cu avizul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank Internaţional, a aprobat înfiinţarea unui 
program de stimulare a personalului prin plata pe bază de acţiuni (SIP), care putea permite alocarea de acţiuni 
angajaţilor eligibili din ţară sau detaşaţi în străinătate pentru o anumită perioadă. Angajaţii eligibili au fost membrii 
Directoratului şi personalul executiv selectat al Raiffeisen Bank Internaţional, precum şi personalul executiv al 
băncilor subsidiare şi companiilor afiliate. 
 
Numărul acţiunilor ordinare ale Raiffeisen Bank Internaţional ce vor fi transferate în final depinde de îndeplinirea 
a două criterii de performanţă: atingerea rentabilităţii aşteptate a capitalului (ROE) şi randamentul acţiunilor 
Raiffeisen Bank Internaţional AG comparativ cu randamentul total al investiţiei în acţiunile companiilor incluse în 
indicele DJ EURO STOXX Banks după o perioadă de deţinere de 3 ani. Participarea la programul de stimulare 
a personalului prin plata pe bază de acţiuni este voluntară.  
 
Cheltuielile aferente programului de fidelizare prin acţiuni sunt recunoscute în cheltuielile cu salariile conform 
IFRS 2 pentru tranzacţiile de plată pe bază de acţiuni decontate în numerar şi datoria aferentă înregistrată la 
valoarea justă. Programul de stimulare a personalului prin plata pe bază de acţiuni a fost în vigoare până la 31 
decembrie 2013 şi începând cu 2014 Grupul a anulat această formă de remunerare. Numărul de acţiuni 
contingente alocate este: SIP 2011: 9.581, SIP 2012: 12.143, SIP 2013: 18.075. 
 
Numărul de acţiuni prezentat mai sus ia în considerare îndeplinirea în totalitate a obiectivelor de performanţă. 
Valoarea finală a acţiunilor Raiffeisen Bank Internaţional plătită salariaţilor depinde de valoarea acţiunilor la data 
plăţii. Pentru fiecare SIP anual există o perioadă de intrare în drepturi de 5 ani. 



RAIFFEISEN BANK SA  
Note la situa ţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerci ţiul financiar încheiat la  
30 iunie 2017 

23 

13. CHELTUIELI NETE CU AJUST ĂRILE PENTRU DEPRECIEREA VALORII ACTIVELOR FINANCIAR E 
 
Grup  30 iunie 2017  30 iunie 2016  
Mii RON   
   
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

274.442 482.935 

Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

-173.515 -169.401 

Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) 9.373 4.622 
Venituri din ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) -7.464 -12.078 
Pierderi din creanţe neacoperite de provizion 81.331 59.903 
Recuperări din creditele şi avansurile acordate clienţilor  -76.128 -58.476 
   
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea v alorii activelor 
financiare 108.039 307.505
  
  
Banca  30 iunie 2017  30 iunie 2016  
Mii RON   
   
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

272.354 482.935 

Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate 
clienţilor (Nota 20) 

-170.998 -169.401 

Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) 9.373 4.622 
Venituri din ajustări pentru deprecierea angajamentelor de credit (Nota 30) -7.464 -12.078 
Pierderi din creanţe neacoperite de provizion 81.331 59.903 
Recuperări din creditele şi avansurile acordate clienţilor  -76.033 -58.476 
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea v alorii activelor 
financiare 108.563 307.505
 
*Cheltuielile cu ajustările pentru depreciere pentru perioada încheiată la 30 iunie 2016 includ efectului legii nr. 77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, aceasta generând un impact 
suplimentar în suma de 191.489 mii lei. Legea a intrat în vigoare în data de 13 mai 2016. Creditele care fac obiectul acestei 
legi sunt creditele acordate consumatorilor, garantate cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă, a căror valoare 
acordată iniţial nu depăşeşte 250 mii EUR. 
 
14. IMPOZITUL PE PROFIT 
 
Grup    
 30 iunie 2017  30 iunie 2016  
Mii RON   
   
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2016: 16%) calculat în 
conformitate cu legislaţia românească  44.994 35.422 
Venitul cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) -2.314 -4.622 
   
Total  42.680 30.800 
      
Banca    
 30 iunie 2017  30 iunie 2016  
Mii RON   
   
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2016: 16%) calculat în 
conformitate cu legislaţia românească  43.714 34.882 
Venitul cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) -2.116 -4.659 
   
Total  41.598 30.223 
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15. RECONCILIEREA PROFITULUI ÎNAINTE DE IMPOZITARE CU IMPOZITUL PE PROFIT DIN CONTUL 
DE PROFIT ŞI PIERDERE 
 

 Grup   Banca  

 
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016  
30 iunie 

2017 
30 iunie 

2016 
Mii RON      
      
Profit brut înainte de impozitare în conformitate cu Standardele 
Române de Contabilitate 287.041 182.976 

 
284.506 192.436 

      
Impozit în conformitate cu cota statutara de 16% (2 016: 
16%) 45.927 29.276 

 
45.521 30.790 

      
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 23.887 23.976  23.802 23.935 
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile -16.300 -13.115  -17.090 -15.129 

      
Impozitul pe profit înainte de credit fiscal 53.514  40.137  52.233 39.596 
Credit fiscal -5.730 -4.715  -5.729 -4.714 
Ajustări ale impozitului pe venit recunoscute în perioada curentă 
aferente perioadelor anterioare -2.790 0 

 
-2.790 0 

      
Impozit pe profit  44.994 35.422  43.714 34.882 
Efectul originării şi reluării diferenţelor temporare -2.314 -4.622  -2.116 -4.659 
      
Impozitul pe profit înregistrat în contul de profit  şi pierdere 42.680  30.800  41.598 30.223 

 
 
Principalele venituri neimpozabile provin din reversarea de provizioane nedeductibile şi din dividendele primite, 
iar principalele cheltuieli nedeductibile din provizioane, sponsorizări, facturi nesosite şi alte cheltuieli 
nedeductibile conform Codului Fiscal. 
 
Creditul fiscal reprezintă cheltuielile cu sponsorizarea din an conform reglementărilor fiscale aplicabile. 
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16. NUMERAR ŞI DISPONIBILITĂŢI LA BANCA CENTRAL Ă 
 

 Grup  Banca 

 
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 
 30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
      
Numerar în casierie  2.553.723 3.502.500  2.553.716 3.502.496 
Rezerva minimă obligatorie 3.280.968 3.000.633  3.280.968 3.000.633 
Depozite la vedere cu Banca Centrală 2.200.015 1.700.024  2.200.015 1.700.024 
      
Total  8.034.706 8.203.157  8.034.699 8.203.153 

 
Banca menţine în conturile curente ale Băncii Naţionale a României rezerva minimă obligatorie constituită 
conform Regulamentului nr. 6/2002 emis de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările 
ulterioare. La 30 iunie 2017, rata rezervei minime obligatorii pentru fondurile atrase în RON a fost de 8% (31 
decembrie 2016: 8%) şi de 8% (31 decembrie 2016: 10%) pentru fondurile atrase în valută cu scadenţă 
reziduală mai mică de 2 ani la finele perioadei de observare. Pentru pasivele cu scadenţă reziduală mai mare 
de 2 ani la finele perioadei de observare, fără clauză de rambursare, transformare sau retragere anticipată, rata 
rezervei minime obligatorii a fost stabilită la 0% (31 decembrie 2016: 0%). 

 
La 30 iunie 2017, dobânda plătită de Banca Naţională a României pentru rezervele menţinute în RON de bănci 
a fost de 0,08% pe an şi 0,03% pe an pentru rezervele denominate în EUR.  

 
Rezerva obligatorie poate fi folosită de către Grup pentru activităţi zilnice cu condiţia ca soldul mediu lunar să 
fie menţinut în limitele prevăzute de lege. 
 
17. ACTIVE ŞI DATORII FINANCIARE DEŢINUTE PENTRU TRANZACŢIONARE 
 

 Grup   Banca  

 
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016  
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
Active financiare de ţinute pentru 
tranzac ţionare  

 

Obligaţiuni (i) 98.399 384.206  98.399 384.206 
Instrumente financiare derivate  38.952 59.488  39.337 59.552 
      
Total  137.351 443.694  137.736 443.758 
     
Datorii financiare de ţinute pentru 
tranzac ţionare  

 

Instrumente financiare derivate  47.094 60.124  47.214 60.124 
      
Total  47.094 60.124  47.214 60.124 

 
(i) Obligaţiunile în sold la 30 iunie 2017 şi 31 decembrie 2016 includ certificate de trezorerie cu discount 

şi obligaţiuni. 
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18. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DEŢINUTE PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI 
 
Grup 
 
30 iunie 2017 
 
Mii RON  Noţional  Noţional  Valoare just ă 

 cump ărare  vânzare  Active  Datorii  
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  163.940 160.067 1.356 2.715 
Swap-uri pe rata dobânzii  83.309 83.309 370 1.324 
      
Total     1.726 4.039 
 
 
31 decembrie 2016 
 
Mii RON  Noţional  Noţional  Valoare just ă 

 cump ărare  vânzare  Active  Datorii  
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  136.233 132.698 998 2.282 
Swap-uri pe rata dobânzii  60.411 60.411 15 1.838 
      
Total     1.013 4.120 
 
 
Banca 
 
30 iunie 2017 
 
Mii RON  Noţional  Noţional  Valoare just ă 
  cump ărare  vânzare  Active  Datorii  
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  163.940 160.067 1.343 2.702 
Swap-uri pe rata dobânzii  83.309 83.309 370 1.324 
      
Total    1.713 4.026 
 
 
31 decembrie 2016 
 
Mii RON  Noţional  Noţional  Valoare just ă 
 cump ărare  vânzare  Active  Datorii  
Produse OTC:      
Swap-uri pe curs de schimb  136.233 132.698 998 2.263 
Swap-uri pe rata dobânzii  60.411 60.411 15 1.838 
        
Total     1.013 4.101 
 
Anumite elemente monetare denominate în monedă străină sunt protejate economic împotriva fluctuaţiilor 
cursurilor de schimb folosind contracte swap, aşa cum este prezentat mai sus. Grupul nu utilizează contabilitatea 
de acoperire împotriva riscului valutar pentru instrumentele financiare derivate pe curs de schimb şi rate  de 
dobândă. Valoarea justă a instrumentelor financiare derivate se determina pe baza cotaţiilor existente în piaţă 
la data evaluării prin metoda fluxurilor de numerar actualizate. 
 
Tranzacţiile de schimb valutar sunt evaluate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare la ratele de piaţă; 
site-urile Reuters şi cotaţiile Băncii Naţionale a României reprezintă sursele Grupului pentru determinarea ratelor 
de piaţă. 
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19. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE B ĂNCILOR 
 
Grup:  La 31 iunie 2017, din totalul creditelor şi avansurilor acordate băncilor în valoare de 1.102.737 mii RON 
(31 decembrie 2016: de 546.165 mii RON), depozitele la termen la bănci comerciale sunt în valoare de 102.661 
mii RON (31 decembrie 2016: 412.720 mii RON). Creditele şi avansurile acordate băncilor includ, de asemenea, 
depozite colaterale în sumă de 35.330 mii RON (31 decembrie 2016: 16.056 mii RON), restul sumei reprezintă 
conturi curente şi depozite la vedere. 
 
Bancă: La 31 iunie 2017, din totalul creditelor şi avansurilor acordate băncilor în valoare de 1.097.288 mii RON 
(31 decembrie 2016: de 546.165 mii RON), depozitele la termen la bănci comerciale sunt în valoare de 97.212 
mii RON (31 decembrie 2016: 412.720 mii RON). Creditele şi avansurile acordate băncilor includ, de asemenea, 
depozite colaterale în sumă de 35.330 mii RON (31 decembrie 2016: 16.056 mii RON), restul sumei reprezintă 
conturi curente şi depozite la vedere. 
 
 
 
20. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE CLIEN ŢILOR 
 
Activitatea de creditare comercială a Grupului se concentrează pe acordarea de împrumuturi persoanelor fizice 
şi juridice. Riscurile de concentrare pe sectoare economice asociate portofoliului de credite la data de raportare 
se prezintă în felul următor: 
 

 Grup   Banca  

 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
 30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
Mii RON      
      
Clienţi retail 13.368.424 12.681.288  13.034.968 12.681.288 
Clienţi non-retail. din care:      
Agricultură şi industria alimentară 538.886 418.035  507.509 418.035 
Electricitate, petrol şi gaze naturale 164.381 270.465  162.218 270.465 
Producţie 1.444.833 1.487.352  1.375.841 1.487.352 
Construcţii 1.344.465 1.301.440  1.290.721 1.301.440 
Comerţ cu amănuntul şi en-gross  2.168.964 2.161.874  2.114.241 2.161.874 
Servicii 1.987.504 2.056.716  1.746.996 2.056.691 
Sector public 593.695 618.933  593.695 618.933 
     
Total credite şi avansuri acordate 
clien ţilor înainte de ajust ări pentru 
depreciere 21.611.152 20.996.103  

 

20.826.189 20.996.078 
      
Minus ajustarea pentru deprecierea creditelor 
şi avansurilor acordate clienţilor -1.196.750 -1.235.061 

 
-1.154.008 -1.235.061 

        
Credite şi avansuri acordate clien ţilor, 
nete de ajust ări pentru depreciere  20.414.402 19.761.042 

 
19.672.181 19.761.017 
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20. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE CLIEN ŢILOR (continuare) 
 
Ajustările pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor pot fi analizate după cum urmează: 

 Grup  Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
30 iunie  

 2017 
31 decembrie  

2016 
   
Clien ţi retail, din care :   
Ajust ări pentru depreciere evaluate individual   
   
Sold la începutul perioadei  556.320 527.055  556.320 527.055 
Modificari in scop de consolidare  7.896 0  0 0 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere      
 Cheltuiala anului  198.493 535.037  197.663 535.037 
 Venituri din reluarea provizioanelor -80.257 -251.798  -79.857 -251.798 
Utilizări de ajustări pentru depreciere -109.619 -255.194  -109.618 -255.194 
Efectul variaţiei de curs de schimb -1.420 1.220  -1.426 1.220 
Sold la sfâr şitul anului  571.413 556.320  563.082 556.320 
      
Ajust ări pentru depreciere evaluate colectiv      
      
Sold la începutul anului 247.324 118.632  247.324 118.632 
Modificari in scop de consolidare 439 0  0 0 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere       
 Cheltuiala anului  19.904 165.537  19.979 165.537 
 Venituri din reluarea provizioanelor  -57.581 -37.144  -57.518 -37.144 
Efectul variaţiei de curs de schimb -470 299  -471 299 
Sold la sfâr şitul anului  209.616 247.324  209.314 247.324 

Total  781.029 803.644  772.396 803.644 
      
Clien ţi corporativi, din care:     
    
Ajust ări pentru depreciere evaluate individual    
    
Sold la începutul perioadei  390.888 350.444  390.888 350.444 
Modificari in scop de consolidare 31.295 0  0 0 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere      
 Cheltuiala anului  39.386 171.274  38.596 171.274 
 Venituri din reluarea provizioanelor -18.780 -62.607  -16.935 -62.607 
Utilizări de ajustări pentru depreciere -71.219 -71.334  -71.228 -71.334 
Efectul variaţiei de curs de schimb 749 3.111  741 3.111 
      
Sold la sfâr şitul anului  372.319 390.888  342.062 390.888 
      
Ajust ări pentru depreciere evaluate colectiv       
      
Sold la începutul anului 40.529 38.755  40.529 38.755 
Modificari in scop de consolidare 3.518 0  0 0 
Efectul în contul de profit şi pierdere privind 
provizioanele de depreciere       
 Cheltuiala anului  16.659 24.112  16.116 24.112 
 Venituri din reluarea provizioanelor  -16.897 -24.822  -16.688 -24.822 
Efectul variaţiei de curs de schimb -407 2.484  -407 2.484 
Sold la sfâr şitul anului  43.402 40.529  39.550 40.529 

Total  415.721 431.417  381.612 431.417 
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Total ajust ări pentru depreciere 1.196.750  1.235.061  1.154.008 1.235.061 
20. CREDITE ŞI AVANSURI ACORDATE CLIEN ŢILOR (continuare) 
 
Următorul tabel prezintă expunerea neperformantă definită conform regulamentului EBA/ITS/2013/03/rev1 din 24 
iulie 2014 actualizat cu modificările şi completările ulterioare: 
 

 Grup  Banca  

Mii RON 
30 iunie  

 2017 
31 decembrie  

2016 
30 iunie  

 2017 
31 decembrie  

2016 
 
Epunere brut ă  1.908.400 1.918.049  1.853.881 1.918.049 
 din care retail: 1.203.173 1.174.675  1.200.353 1.174.675 
 din care non-retail:  705.227 743.374  653.528 743.374 
      
Ajustarea pentru deprecierea creditelor  942.397 992.894  903.299 992.894 
 din care retail: 562.047 596.506  560.692 596.506 
 din care non-retail: 380.350 396.388  342.607 396.388 
      
Expunere net ă  966.003 925.155  950.582 925.155 
 din care retail: 641.126 578.169  639.661 578.169 
 din care non-retail: 324.877 346.986  310.921 346.986 

 

Crean ţe din leasing financiar 

Grupul acţionează ca locator în contracte de leasing financiar pentru autovehicule, bunuri imobile şi echipament; 
dar şi în calitate de creditor în contractele de împrumut. Contractele de leasing şi contractele de împrumut sunt 
exprimate în EUR sau RON şi se desfaşoară pe perioade cuprinse între un an şi opt ani în cazul contractelor 
având ca obiect autovehicule şi echipamente, şi între un an şi zece ani în cazul contractelor având ca obiect bunuri 
imobile. Transferarea dreptului de proprietate asupra activului are loc la terminarea contractului de leasing. 
Dobânda aplicabilă este variabilă sau fixă şi se percepe pe toată perioada contractului. Creanţele rezultate sunt 
garantate cu activul care face obiectul contractului, precum şi prin alte garanţii. Creditele şi avansurile acordate 
clienţilor Grupului includ următoarele creanţe din leasing financiar: 

 

Mii RON 30 iunie 2017   31 decembrie 2016  
Investitia bruta in leasing financiar* 964.587  0 
Venituri amanate -58.600  0 

Investitia neta in leasing financiar 905.987  0 
Investitia bruta in leasing financiar, cu scadente reziduale    

Sub un an 91.272  0 

Intre un an si cinci ani 808.897  0 
Peste cinci ani 64.418  0 

 964.587  0 
    
Investitia neta in leasing financiar impartita pe s cadente reziduale    

Sub un an 89.433  0 
Intre un an si cinci ani 758.990  0 

Peste cinci ani 57.564  0 

 905.987  0 
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21.  TITLURI DE VALOARE 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  
 2017 

31 decembrie 
2016  

30 iunie  
2017 

31 decembrie 
2016 

Titluri de valoare la valoare justă prin contul 
de profit şi pierdere   

   

Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 552.007 246.068  552.007 246.068 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 370.912 951.154  370.912 951.154 
Obligaţiuni emise de sectorul public  147.556 127.556  147.556 127.556 
Obligaţiuni emise de bănci multilaterale de 
dezvoltare 9.501 9.501  9.501 9.501 
Unităţi de fond 15.424 15.687  0 0 
          
Total investi ţii la valoare just ă prin 
contul de profit şi pierdere 1.095.400 1.349.966  1.079.976 1.334.279 

      
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare      
Obligaţiuni emise de sectorul public  70.977 47.884  70.977 47.884 
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 654.890 708.622  654.890 708.622 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 1.171.763 1.088.917  1.171.764 1.088.917 
Titlurile de capital necotate (iii) 4.252 4.028  4.023 4.023 
Titluri de capital cotate 26.037 23.333  26.037 23.333 
Obligaţiuni emise de bănci multilaterale de 
dezvoltare 87.000 71.201  87.000 71.201 
          
Total titluri de valoare disponibile pentru 
vânzare 2.014.919 1.943.985  2.014.691 1.943.980 
      
Titluri de valoare deţinute până la 
maturitate(ii)      
Obligaţiuni emise de sectorul privat 5.010 5.155  0 0 
Obligaţiuni emise de Guvernul României (ii) 615.266 550.484  599.464 534.227 
        
Total titluri de valoare de ţinute pân ă la 
maturitate 620.276 555.639  599.464 534.227 
          
Total titluri de valoare  3.730.595 3.849.590  3.694.131 3.812.486 

 
(i) Certificatele de trezorerie emise de Guvernul României includ titluri emise cu discount denominate în RON. 

Certificatele de trezorerie cu discount sunt remunerate la o rată fixă de dobândă. 
(ii) Obligaţiunile emise de Guvernul României includ titluri de valori emise de Ministerul de Finanţe în RON, 

EUR şi USD purtătoare de rate fixe de dobândă între 1,25% p.a şi 5,95 % p.a. La 30 iunie 2017, obligaţiunile 
emise de Guvernul României în suma de 59.922 mii RON (31 decembrie 2016: 60.732 mii RON) sunt 
gajate în vederea respectării reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României pentru 
decontarea operaţiunilor inter-bancare. 

(iii) Titlurile de capital necotate la bursă reprezintă instrumente de capitaluri proprii pentru care nu există o 
piaţă activă pentru un instrument identic şi a căror valoare justă nu poate fi determinată în mod credibil. 
Orice evaluare la valoarea justă necesită judecăţi semnificative din partea managementului ca urmare a 
dificultăţilor în obţinerea de informaţii ce ar putea fi utilizate în evaluare. Prin urmare, aceste titluri de capital 
sunt deţinute la cost mai puţin eventuale deprecieri. 
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21. TITLURI DE VALOARE (continuare) 
 
La 30 iunie 2017 valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii necotate la bursă deţinute de Grup este 
în sumă de 4.252 mii RON (31 decembrie 2016: 4.028 mii RON). În ceea ce priveşte aceste instrumente nu au 
fost recunoscute pierderi din depreciere (31 decembrie 2016: 0 mii RON). 
 
La 31 decembrie 2015, Banca, ca membru principal al Visa Europe Limited deţinea o acţiune în capitalul social 
al acestei companii. Până în anul 2015, Banca a înregistrat această participaţie la cost deoarece nu a existat un 
preţ cotat pe o piaţă activă şi valoarea justă nu putea fi măsurată în mod credibil. 
 
În noiembrie 2015, Visa Inc. şi Visa Europe Limited au încheiat un contract în conformitate cu care Visa Inc. 
achiziţionează 100% din capitalul social al Visa Europe. În iunie 2016 a fost finalizată tranzacţia de achiziţie a 
Visa Europe. Pentru acţiunea deţinută de către Bancă în Visa Europe, aceasta a realizat venituri sub formă de: 
numerar, acţiuni în Visa Inc. şi o componentă de plată în numerar amânată. 
 
Grup : Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau 
pierdere la 30 iunie 2017 sunt în sumă de 2.034 mii RON (30 iunie 2016: 12.440 mii RON). 
 
Bancă: Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau 
pierdere la 30 iunie 2017 sunt în sumă de 1.846 mii RON (30 iunie 2016: 12.149 mii RON). 
 
Creşterea veniturilor nete din investiții financiare se datorează tranzacției Visa, explicată mai sus. 
 
22. INVESTIŢII ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE  
 
  Grup     Banca 
Mii RON 30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 
   30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 
       
Sold la 1 ianuarie 85.893 102.192   123.799 123.799 
       
Intrări 0 0   0 0 
Ieşiri 0 -25.824   0 0 
Alte elemente ale rezultatului global 0 -37   0 0 
Modificari in perimetrul de consolidare -47.968 0   42.725 0 
Partea Grupului din câştigul/ (pierderea) entităţilor 
asociate 2.716 9.562 

  
0 0 

Total  40.641 85.893   166.524 123.799 

       
Provizion pentru depreciere -16.771 -16.771   -61.145 -61.144 
        
Sold la 31 decembrie  23.870 69.122   105.379 62.655 
 
 
Începând cu anul 2016, Grupul a reclasificat investiţiile în unităţi de fond din investiţii în asociaţi în titluri de 
valoare. Motivul acestei reclasificări este faptul că procentul deţinut in ultimii ani a scăzut constant, la data acestor 
situaţii financiare devenind nesemnificativ. In plus, datorită procentului mic de deţinere, aceste investiţii în unităţi 
de fond nu se mai califică pentru clasificarea în categoria investiţii în entităţi asociate. 
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22. INVESTIŢII ÎN ENTITĂŢI ASOCIATE ŞI ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIE (continuare) 
 
Interesul Grupului în entităţile asociate şi asocieri în participaţie nelistate este următorul: 
 

Investi ţii în entit ăţi asociate           

Mii RON Active  Datorii  Venituri  
Venituri din 

dobânzi  
Cheltuieli cu 

dobânzile  
Impozit pe 

profit  Profit  Active nete  
Participa ţie 

deţinut ă% 
% din Active 

nete 
30 iunie 2017           

Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 716.657 668.669 10.818 293 -132 0 1.266 47.988 33,33% 15.994 

 
Investi ţii în entit ăţi asociate           

Mii RON Active  Datorii  Venituri  
Venituri din 

dobânzi  
Cheltuieli cu 

dobânzile  
Impozit pe 

profit  Profit  Active nete  
Participa ţie 

deţinut ă% 
% din Active 

nete 
31 decembrie 2016            
Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN SA 724.282 677.560 25.746 511 -65 -1.253 3.834 46.722 33,33% 15.572 

 
Asocieri în participa ţie           

Mii RON Active  Datorii  Venituri  
Venituri din 

dobânzi  
Cheltuieli cu 

dobânzile  
Impozit pe 

profit  Profit  Active nete  
Participa ţie 

deţinut ă% 
% din Active 

nete 
30 iunie 2017            

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A. 679.520 605.562 15.056 12.384 5.950 6 1.361 73.958 33,33% 24.647 

 
Asocieri în participa ţie           

Mii RON Active  Datorii  Venituri  
Venituri din 

dobânzi  
Cheltuieli cu 

dobânzile  
Impozit pe 

profit  Profit  Active nete  
Participa ţie 

deţinut ă% 
% din Active 

nete 
31 decembrie 2016            
Raiffeisen Leasing IFN S.A. 935.305 846.487 107.727 42.667 -10.760 -3.256 16.222 88.818 50,00% 44.409 

ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. 26.895 21.638 3.739 3.311 -844 794 -94 5.258 50,00% 2.629 

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A. 744.827 672.308 33.774 25.720 -11.794 -493 2.062 72.519 33,33% 24.167 
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23. IMOBILIZĂRI CORPORALE 
 
Grup 
 

Mii RON Terenuri şi 
construc ţii  

Mobilier şi 
calculatoare  

Maşini  
 

Mijloace fixe 
în curs Total 

      
Cost       
Sold la 1 ianuarie 2016  204.706 436.669 43.674 5.874 690.923 
Intrări 0 21.092 5.318 67.075 93.485 
Transferuri 5.984 26.640 3.378 -36.002 0 
Ieşiri -8.304 -13.644 -18.974 -7.174 -48.096 
      
Sold la 31 decembrie  2016 202.386 470.757 33.396 29.773 736.312 
      
Sold la 1 ianuarie 2017  202.386 470.757 33.396 29.773 736.312 
Intrări 1.509 3.246 902 26.764 32.421 
Transferuri 1.968 29.124 2.886 -33.978 0 
Ieşiri -3.824 -7.942 -3.026 -2.895 -17.687 
Modificari in perimetrul de 
consolidare 272 2.982 2.105 0 5.359 
      
Sold la 30 iunie  2017 202.311 498.167 36.263 19.664 756.405 
      
Amortizare şi pierderi din depreciere  
Sold la 1 ianuarie 2016  152.284 306.124 19.557 0 477.965 
Cheltuiala anului 9.628 34.067 5.252 0 48.947 
Ieşiri -6.558 -11.482 -8.652 0 -26.692 
      
Sold la 31 decembrie 2016  155.354 328.709 16.157 0 500.220 
      
Sold la 1 ianuarie 2017  155.354 328.709 16.157 0 500.220 
Cheltuiala anului 4.655 20.728 2.465 0 27.848 
Ieşiri -3.325 -5.985 -2.786 0 -12.096 
Modificari in perimetrul de 
consolidare 243 2.774 1.444 0 4.461 
      
Sold la 30  iunie 2017  156.927 346.226 17.280 0 520.433 
      
      
Valoare contabil ă netă      
      
La 1 ianuarie 2016  52.422 130.545 24.117 5.874 212.958 
      
La 31 decembrie 2016  47.032 142.048 17.239 29.773 236.092 
      
La 1 ianuarie 2017  47.032 142.048 17.239 29.773 236.092 
      
La 30 iunie 2017  45.384 151.941 18.983 19.664 235.972 
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23. IMOBILIZĂRI CORPORALE (continuare) 
 
Banca 
 

Mii RON Terenuri şi 
construc ţii  

Mobilier şi 
calculatoare  

Maşini  
 

Mijloace fixe 
în curs Total 

Cost       
      
Sold la 1 ianuarie 2016  205.313 442.770 31.875 9.645 689.603 
Intrări 0 14.979 5.092 63.305 83.376 
Transferuri 5.984 26.640 3.378 -36.002 0 
Ieşiri -8.911 -13.644 -7.685 -7.175 -37.415 
      
Sold la 31 decembrie  2016 202.386 470.745 32.660 29.773 735.564 
      
Sold la 1 ianuarie 2017  202.386 470.745 32.660 29.773 735.564 
Intrări 1.509 3.246 692 26.701 32.148 
Transferuri 1.968 29.124 2.886 -33.978 0 
Ieşiri -3.552 -6.709 -2.642 -2.895 -15.798 
      
Sold la 30 iunie  2017 202.311 496.406 33.596 19.601 751.914 
      
Amortizare şi pierderi din depreciere  
      
Sold la 1 ianuarie 2016  152.164 306.648 18.096 0 476.908 
Cheltuiala anului 9.628 34.065 5.176 0 48.869 
Ieşiri -6.438 -12.008 -7.446 0 -25.892 
      
Sold la 31 decembrie 2016 155.354 328.705 15.826 0 499.885 
      
Sold la 1 ianuarie 2017  155.354 328.705 15.826 0 499.885 
Cheltuiala anului 4.653 20.701 2.318 0 27.672 
Ieşiri -3.079 -4.794 -2.461 0 -10.334 
      
Sold la 30 iunie 2017  156.928 344.612 15.683 0 517.223 
      
Valoare contabil ă netă      
      
La 1 ianuarie 2016  53.149 136.122 13.779 9.645 212.695 
      
La 31 decembrie 2016  47.032 142.040 16.834 29.773 235.679 
      
La 1 ianuarie 2017  47.032 142.040 16.834 29.773 235.679 
      
La 30 iunie 2017 45.383 151.794 17.913 19.601 234.691 
 
 
Grup:  Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intrări şi ieşiri. Achiziţiile de terenuri şi 
construcţii, mobilier şi calculatoare în cursul anului 2017 au însumat 33.319 mii RON (2016: 93.485 mii RON).  
 
Bancă: Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intrări şi ieşiri. Achiziţiile de terenuri şi 
construcţii, mobilier şi calculatoare în cursul anului 2017 au însumat 32.148 mii RON (2016: 83.376 mii RON). 
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24.  IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
 
Grup 
 

 

Aplica ţii 
informatice 

achizi ţionate 

Active în 
curs de 

construc ţie 
Total 

 
Mii RON    
    
Cost     
    
Sold la 1 ianuarie 2016  328.059 41.512 369.571 
Intrări 7.337 56.311 63.648 
Transferuri 53.230 -53.230 0 
Ieşiri -238 -16 -254 
    
Sold la 31 decembrie 2016  388.388 44.577 432.965 
    
Sold la 1 ianuarie 2017  388.388 44.577 432.965 
Intrări 969 26.945 27.914 
Transferuri 12.924 -12.924 0 
Ieşiri -92 -872 -964 
Modificari in perimetrul de consolidare 9.804 27 9.831 
      
Sold la 30 iunie 2017  411.993 57.753 469.745 
    
Amortizare şi pierderi din depreciere     
    
Sold la 1 ianuarie 2016  282.348 0 282.348 
Cheltuiala anului 31.415 0 31.415 
Ieşiri -212 0 -212 
      
Sold la 31 decembrie 2016  313.551 0 313.551 
    
    
Sold la 1 ianuarie 2017  313.551 0 313.551 
Cheltuiala anului 16.726 0 16.726 
Ieşiri -93 0 -93 
Modificari in perimetrul de consolidare 7.887 0 7.887 
      
Sold la 30 iunie 2017  338.071 0 338.071 
    
Valoare contabil ă netă    
    
La 1 ianuarie 2016  45.711 41.512 87.223 
    
La 31 decembrie 2016 74.837 44.577 119.414 
      
    
La 1 ianuarie 2017  74.837 44.577 119.414 
    
La 30 iunie 2017  73.921 57.753 131.674 
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24. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (continuare) 
 
Banca 
 

 

Aplica ţii 
informatice 

achizi ţionate 

Active în 
curs de 

construc ţie 
Total 

 
Mii RON    
    
Cost     
    
Sold la 1 ianuarie 2016  327.647 41.106 368.753 
Intrări 7.177 56.311 63.488 
Transferuri 53.230 -53.230 0 
Ieşiri -238 -16 -254 
       
Sold la 31 decembrie 2016  387.816 44.171 431.987 
    
Sold la 1 ianuarie 2017  387.816 44.171 431.987 
Intrări 959 26.852 27.811 
Transferuri 12.924 -12.924 0 
Ieşiri -92 -872 -964 
       
Sold la 30 iunie 2017  401.607 57.227 458.834 
    
Amortizare şi pierderi din depreciere     
    
Sold la 1 ianuarie 2016  281.594 0 281.594 
Cheltuiala anului 31.369 0 31.369 
Ieşiri -212 0 -212 
       
Sold la 31 decembrie 2016  312.751 0 312.751 
    
Sold la 1 ianuarie 2017  312.751 0 312.751 
Cheltuiala anului 16.534 0 16.534 
Ieşiri -93 0 -93 
       
Sold la 30 iunie 2017  329.192 0 329.192 
    
Valoare contabil ă netă    
    
La 1 ianuarie 2016  46.053 41.106 87.159 
    
La 31 decembrie 2016  75.065 44.171 119.236 
       
La 1 ianuarie 2017  75.065 44.171 119.236 
    
La 30 iunie 2017  72.415 57.227 129.642 
    

 
Grup : Incluse în intrări şi ieşiri sunt transferurile între grupele de active necorporale. Cumpărările de active 
necorporale în anul 2017 au fost în valoare de 29.858 mii RON (2016: 63.648 mii RON). 
 
Bancă: Incluse în intrări şi ieşiri sunt transferurile între grupele de active necorporale. Cumpărările de active 
necorporale în anul 2017 au fost în valoare de 27.811 mii RON (2016: 63.488 mii RON). 
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25. IMPOZITUL AMÂNAT 
 
Creanţele privind impozitul amânat la 30 iunie 2017 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul următor: 
 

Grup      

 
Crean ţe 

 
Datorii  

 
Net 

 

Crean ţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON     
     
Investiţii in entităţi asociate şi asocieri în participaţie 0 1.670 -1.670 -267 
Imobilizări corporale şi necorporale 1.256 77.851 -76.595 -12.256 
Alte datorii 105.632 6.525 99.107 15.857 
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 98 9.159 -9.061 -1.450 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 79.221 0 79.221 12.675 
     

Total  186.207 95.205 91.002 14.559 
 
 

Banca      

 
Crean ţe 

 
Datorii 

 
Net 

 

Crean ţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON     
     
Investiţii in entităţi asociate şi asocieri în participaţie 0 1.670 -1.670 -267 
Imobilizări corporale şi necorporale 1.256 77.851 -76.595 -12.256 
Alte datorii 105.632 6.525 99.107 15.857 
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 98 9.159 -9.061 -1.450 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 79.221 0 79.221 12.675 
     
Total  186.207 95.205 91.002 14.559 
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25. IMPOZITUL AMÂNAT (continuare) 
 
Creanţele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2016 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
următor: 
 

Grup      

 
Crean ţe 

 
Datorii 

 
Net 

 

Crean ţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON     
     
Imobilizări corporale şi necorporale 1.359 73.812 -72.453 -11.593 
Alte datorii 77.908 1.947 75.961 12.154 
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 0 5.322 -5.322 -852 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 84.016 0 84.016 13.443 
     
Total  163.283 81.081 82.202 13.152 

 
 

Banca      

 Crean ţe 
 

Datorii  
 

Net 
 

Crean ţe/datorii 
privind impozitul 

amânat 
Mii RON     
    
Imobilizări corporale şi necorporale 1.359 72.142 -70.783 -11.325
Alte datorii 77.908 1.947 75.961 12.154
Rezervă din evaluarea activelor financiare deţinute 
în vederea vânzării 0 5.322 -5.322 -852
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 83.325 0 83.325 13.332
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie 0 1.670 -1.670 -267
    
Total  162.592 81.081 81.511 13.042

 
Venitul privind impozitul amânat sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul următor: 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
30 iunie  

2016  
30 iunie  

2017 
30 iunie  

2016 
      
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în 
participaţie -266 19  0 -267 
Imobilizări corporale şi necorporale -663 721  -929 1.614 
Alte active 0 58  0 1.005 
Alte datorii 4.010 3.702  3.703 2.884 
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli -767 122  -658 -1441 
Pierdere fiscală 0 0  0 864 
Venitul privind impozitul amânat  2.314 4.622  2.116 4.659 

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

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016  
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 
      
Cheltuieli înregistrate în avans 41.127 38.563  41.007 38.425 
Venituri amânate 3.056 2.495  3.056 2.495 
Valori de recuperat (i) 49.500 68.078  49.500 68.078 
Creanţe din vânzarea creditelor acordate 
clienţilor 

5.937 2.568  5.937 2.568 

Debitori diverşi (ii) 52.964 69.356  61.771 78.354 
Stocuri  5.577 7.109  5.577 7.109 
Active preluate în contul creanţei  31.687 11.802  31.687 11.802 
Altele 18.664 5.456  0 0 

Total  208.512 205.427  198.535 208.831 
 

i) Valorile de recuperat includ tranzacţii în curs de decontare la data de 30 iunie, astfel: tranzacţii cu 
cardurile în sumă de 19.795 mii RON (31 decembrie 2016: 30.693 mii RON), operaţiunile de vânzare 
- cumpărare numerar în suma de 0 mii RON (31 decembrie 2016: 34.627 mii RON), tranzacţiile de tipul 
Western Union ce urmează a fi decontate în sumă de 20.242 mii RON (31 decembrie 2016: 2.803 mii 
RON) şi altele. 

ii) Grup : Soldul debitorilor diverşi este prezentat la valoare netă contabilă, respectiv valoarea brută în 
sumă de 106.272 mii RON (2016: 119.132  mii RON) diminuată cu ajustări pentru depreciere în sumă 
de 53.308 mii RON (2016: 49.776  mii RON). 
Bancă: Soldul debitorilor diverşi este prezentat la valoare netă contabilă, respectiv valoarea brută în 
sumă de 115.079 mii RON (2016: 128.130 mii RON) diminuată cu ajustări pentru depreciere în sumă 
de 53.308 mii RON (2016: 49.776 mii RON). 
 

În tabelele de mai jos este prezentată împărţirea altor active în funcţie de calitatea acestora: 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
      
Active financiare 108.573 140.392  98.596 143.796 
Active nefinanciare 99.939 65.035  99.939 65.035 
      
Total  208.512 205.427  198.535 208.831 

 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
      
Nici restante nici depreciate 108.098 139.732  98.121 143.136 
Restante dar nedepreciate 6 3  6 3 
Depreciate 469 657  469 657 
      
Total  108.573 140.392  98.596 143.796 
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27. DEPOZITE ATRASE DE LA B ĂNCI 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
 30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
      
Rambursabile la cerere 701.500 546.988  701.500 546.988 
Depozite la vedere 140.000 0  140.000 0 
Depozite la termen 23.927 36.026  23.927 36.026 
Total  865.427 583.014  865.427 583.014 
 
28.  DEPOZITE ATRASE DE LA CLIEN ŢI 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
Rambursabile la cerere      
Clienţi retail 9.901.596 8.985.808  9.901.596 8.985.808 
Clienţi non-retail 6.120.227 6.351.505  6.181.198 6.358.402 
 16.021.823 15.337.313  16.082.794 15.344.210 
Depozite la termen      
Clienţi retail 9.250.760 9.405.196  9.250.760 9.405.196 
Clienţi non-retail 1.537.567 1.631.203  1.537.567 1.631.203 
 10.788.327 11.036.399  10.788.327 11.036.399 
          
Conturi de economii      
Clienţi retail 1.199 1.232  1.199 1.232 
 1.199 1.232  1.199 1.232 
          
Total  26.811.349 26.374.944  26.872.320 26.381.841 
 
29.  CREDITE DE LA BĂNCI ŞI ALTE INSTITUŢII FINANCIARE ŞI OBLIGAŢIUNI EMISE 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
      
Bănci comerciale 571.195 713.958  0 713.958 
Bănci multilaterale de dezvoltare 239.662 123.957  95.434 123.957 
Alte instituţii financiare  250.291 299.672  250.291 299.672 
Total  1.061.148 1.137.587  345.725 1.137.587 

 
Creditele primite de la bănci şi alte instituţii financiare sunt denominate în EUR, CHF şi RON. 
 

 Grup   Banca  

 
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
 30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare cu rang prioritar 

1.061.148 1.137.587  345.725 1.137.587 

 Din care negarantate 813.432 1.013.611  250.292 1.013.611 
Obligaţiuni emise 498.860 512.239  502.677 515.961 
Datorii subordonate  841.052 954.973  841.052 954.973 
Total  2.401.060 2.604.799  1.689.454 2.608.521 
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29.  CREDITE DE LA BĂNCI ŞI ALTE INSTITUŢII FINANCIARE ŞI OBLIGAŢIUNI EMISE 
(continuare)  

 
În tabelul de mai jos este prezentată împărţirea datoriilor totale pe termen lung la 30 iunie 2017: 
 
Grup 
 
 Sub 1 an  Peste 1 an Total  
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 
cu rang prioritar 

499.089 562.059 1.061.148 

 Din care negarantate 393.086 420.346 813.432 
Obligaţiuni emise 2.699 496.161 498.860 
Datorii subordonate  5.786 835.266 841.052 
    

Total  507.574 1.893.486 2.401.060 
 
Banca 
 
 Sub 1 an  Peste 1 an Total  
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare cu rang prioritar 

166.676 179.049 345.725 

 Din care negarantate 125.783 124.509 250.292 
Obligaţiuni emise 2.699 499.978 502.677 
Datorii subordonate  5.786 835.266 841.052 
    

Total  175.161 1.514.293 1.689.454 
 
În tabelul de mai jos este prezentată împărţirea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2016: 
 
Grup 
 
 Sub 1 an  Peste 1 an Total  
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 
cu rang prioritar 

651.628 485.959 1.137.587 

 Din care negarantate 603.582 410.029 1.013.611 
Obligaţiuni emise 16.482 495.757 512.239 
Datorii subordonate  119.086 835.887 954.973 
    
Total  787.196 1.817.603 2.604.799 
 
Banca 
 
 Sub 1 an  Peste 1 an Total  
Mii RON    
Credite de la bănci şi alte instituţii financiare 
cu rang prioritar 

651.628 485.959 1.137.587 

 Din care negarantate 603.582 410.029 1.013.611 
Obligaţiuni emise 16.483 499.478 515.961 
Datorii subordonate  119.086 835.887 954.973 
    
Total  787.197 1.821.324 2.608.521 
 
Datoriile pe termen lung includ obligaţiunile emise cu rang prioritar, împrumuturi cu rang prioritar şi 
împrumuturi subordonate. Datoriile cu rang prioritar au rang superior în structura pasivelor faţă de 
împrumuturile subordonate şi instrumentele de capital aşa cum este reglementat de legislaţia în domeniul 
insolvenţei. 
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29.  CREDITE DE LA BĂNCI ŞI ALTE INSTITUŢII FINANCIARE ŞI OBLIGAŢIUNI EMISE 
(continuare)  

 
La 30 iunie 2017 Grupul are datorii pe termen lung care includ o emisiune de obligaţiuni din 2014 
tranzacţionate pe Bursa de Valori din Bucureşti (BVB). 
 
La 30 iunie 2017 Banca are datorii pe termen lung care includ o emisiune de obligaţiuni din 2014 
tranzacţionate pe Bursa de Valori din Bucureşti (BVB). 
 
Grup : Soldul obligaţiunilor emise la 30 iunie 2017, inclusiv datoriile ataşate, este de 498.860 mii RON (31 
decembrie 2016: 512.239 mii RON). 
 
Bancă: Soldul obligaţiunilor emise la 30 iunie 2017, inclusiv datoriile ataşate, este de 502.677 mii RON (31 
decembrie 2016: 515.961 mii RON). 
 
Grupul se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru a fi îndeplinite clauzele contractuale ataşate 
împrumuturilor de la bănci şi alte instituţii financiare. În perioada analizată nu au existat încălcări ale clauzelor 
contractuale la împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare. 
 
Soldul creditelor subordonate la 30 iunie 2017 este în valoare de 145.000 mii EUR şi 42.000 mii CHF (31 
decembrie 2016: 170.000 mii EUR şi 42.000 mii CHF). Soldul datoriilor subordonate în echivalent RON la 30 
iunie 2017, incluzând datoria ataşată este de 841.052 mii RON (31 decembrie 2016: 954.973 mii RON). În 
cursul anului 2017 şi 2016, Grupul nu a contractat noi credite subordonate.  
 
 
30.  PROVIZIOANE 
 
 

 Grup   Banca  

 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON      
      
Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 31.415 31.943  31.415 31.943 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate  26.194 24.286  26.194 24.286 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.487 4.487  4.487 4.487 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.798 8.746  8.746 8.746 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni  2.598 2.513  2.598 2.513 
      
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor la 
terminarea contractului de muncă 199 42  42 42 
Alte provizioane 5.092 5.118  3.380 5.118 
      
Total  78.783 77.135   76.862 77.135  
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Grup 
 

Mii RON Sold 
ini ţial 

Modificari in 
scop de 

consolidare  
Constituiri  Reversări  Utiliz ări FX Sold final  

Provizioane pentru litigii şi alte 
riscuri potenţiale 31.943 0 3.828 0 -4.391 35 31.415 
Provizioane pentru angajamente 
de credit neutilizate 24.286 0 9.373 -7.464 0 -1 26.194 
Provizioane pentru beneficiile 
angajaţilor 4.487 0 0 0 0 0 4.487 
Provizioane pentru concedii 
neefectuate 8.746 240 0 -188 0 0 8.798 
Provizioane pentru programul de 
fidelizare prin acţiuni 2.513 0 78 0 0 7 2.598 
Provizioane pentru beneficii ale 
angajaţilor la terminarea 
contractului de muncă 42 157 0 0 0 0 199 
Alte provizioane 5.118 1.589 2.442 -3.409 -648 0 5.092 
        

TOTAL  77.135 1.986 15.721 -11.061 -5.039 41 78.783 
 
 
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Grup 
 

Mii RON Sold 
ini ţial Constituiri Revers ări  Utiliz ări  FX Sold final  

Provizioane pentru litigii şi alte 
riscuri potenţiale 45.125 0 -7.573 -5.627 18 31.943 
Provizioane pentru angajamente 
de credit neutilizate 30.030 7.880 -13.598 0 -26 24.286 
Provizioane pentru beneficiile 
angajaţilor 4.724 0 -237 0 0 4.487 
Provizioane pentru concedii 
neefectuate 8.112 634 0 0 0 8.746 
Provizioane pentru programul de 
fidelizare prin acţiuni 2.816 754 -48 0 -1.009 2.513 
Provizioane pentru beneficii ale 
angajaţilor la terminarea 
contractului de muncă 490 0 -294 -154 0 42 
Alte provizioane 2.100 7.666 -1.551 -3.097 0 5.118 
       
TOTAL  93.397 16.934 -23.301 -8.878 -1.017 77.135 
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 

În 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Banca 
 

Mii RON Sold 
ini ţial Constituiri Revers ări  Utiliz ări  FX Sold 

final 
Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 31.943 3.828 0 -4.391 35 31.415 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 24.286 9.373 -7.464 0 -1 26.194 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.487 0 0 0 0 4.487 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 0 0 0 0 8.746 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 2.513 78 0 0 7 2.598 
Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor 
la terminarea contractului de muncă 42 0 0 0 0 42 
Alte provizioane 5.118 2.319 -3.409 -648 0 3.380 
       

TOTAL 77.135 15.598 -10.873 -5.039 41 76.862 
       

 
 
În 2016 provizioanele pot fi analizate în detaliu după cum urmează: 
 
Banca 
 

Mii RON Sold 
ini ţial Constituiri Revers ări  Utiliz ări  FX Sold 

final 
Provizioane pentru litigii şi alte riscuri 
potenţiale 45.125 0 -7.573 -5.627 18 31.943 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 30.030 7.880 -13.598 0 -26 24.286 
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4.724 0 -237 0 0 4.487 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.112 634 0 0 0 8.746 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin acţiuni 2.816 754 -48 0 -1.009 2.513 
Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor 
la terminarea contractului de muncă 490 0 -294 -154 0 42 
Alte provizioane 2.100 7.666 -1.551 -3.097 0 5.118 
       
TOTAL  93.397 16.934 -23.301 -8.878 -1.017 77.135 

 
Provizioanele pentru beneficiile angajaţilor reprezintă obligaţia Grupului de a acorda la momentul pensionării 
un număr de salarii compensatorii în funcţie de vechimea în muncă. Grupul calculează provizioane pentru 
compensaţii acordate angajaţilor la pensionare folosind indicatori precum: numărul de ani rămaşi până la 
pensionare, probabilitatea ca angajatul va rămâne în cadrul Grupului până la pensionare, salariul curent, 
numărul mediu de salarii de plătit ca şi beneficiu post-angajare, vârstă, sexul, vârsta medie de pensionare 
conform legislaţiei în vigoare.  
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30.  PROVIZIOANE (continuare) 
 
Provizionul pentru litigii reprezintă suma estimată a unor pierderi probabile din dispute juridice. Timpul estimat 
pentru ieşirea fluxurilor de numerar nu poate fi determinat pentru fiecare caz în parte, acesta depinzând de 
diverşi factori. Având în vedere complexitatea şi inerenţa incertitudinilor legate de rezultatul scenariilor pentru 
provizioanele pentru litigii, estimările Grupului pot diferi de obligaţiile reale rezultate din finalizarea disputelor 
legale din perioadele viitoare. 
  
La data de 30 iunie 2017, provizioane pentru litigiile cu consumatorii sunt în sumă de 23.689 mii RON (31 
decembrie 2016: 23.873 mii RON). Aceste litigii sunt datorate ca urmare a unor clauze contractuale care pot 
genera pierderi deoarece sunt considerate abuzive de către clienţi. Provizioanele constituite sunt atât pentru 
litigiile în derulare, cât şi pentru eventuale litigii care nu sunt, la 30 iunie 2017 pe rol, dar care pot ajunge în 
instanţă şi pot genera pierderi, în urma unor potenţiale decizii nefavorabile ale curţii. 
  
Provizioanele pentru angajamente extrabilanţiere sunt calculate multiplicând expunerea netă (expunere brută 
minus valoarea colateralului alocată) cu rata pierderilor istorice pentru fiecare categorie de risc şi ajustată cu 
factorul standard de conversie în credit (aşa cum este definit de Basel) şi cu pierderea datorată nerambursării 
aferentă expunerii neacoperite cu garanţii. 
  
Prezumţiile statistice folosite pentru calculul provizioanelor în anul 2017 sunt consecvente cu cele utilizate 
pentru finalul anului 2016, revizuite conform informaţiilor disponibile în anul curent. 
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31.  ALTE DATORII 
 

 Grup Banca 

 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
Mii RON     
     
Sume datorate bugetului de stat privind 
contribuţiile sociale 12.011 25.256 11.891 25.077 
Beneficii ale angajaţilor pe termen scurt 61.564 66.179 61.123 65.488 
Datorii către furnizori 76.750 96.801 81.021 105.516 
Sume în tranzit (i) 184.496 159.407 184.496 159.407 
Venit amânat 36.040 44.745 36.040 44.745 
Alte datorii (ii) 82.100 90.110 73.088 80.902 
     
Total  452.961 482.498 447.659 481.135 

 
i) Sumele în tranzit includ în principal sume în curs de decontare la data de 31 decembrie 2016 ce provin din 

tranzacţii cu alte băncii în sumă de 171.847 mii RON (2016: 126.460 mii RON) şi cu conturile curente în sumă de 
12.360 mii RON (2016: 32.933 mii RON). 

ii) Alte datorii includ tranzacţii cu carduri de credit în sumă de 22.590 mii RON (2016: 14.682 mii RON), depunerile 
de capital social de către clienţii Grupului în cazul deschiderii de societăţi în sumă de 14.561 mii RON (2016: 
13.115 mii RON) şi încasări din garanţii primite în sumă de 10.136 mii RON (2016: 10.257 mii RON). 

 
32. CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNI DE TREZORERIE 
 
La 30 iunie 2017 numărul de acţiuni al Grupului este de 12.000 iar în cursul anului 2017 nu au avut loc 
modificări în structura acţiunilor. 
 
Capitalul social al băncii în valoare de 1.200.000.000 RON este împărţit într-un număr de 12.000 acţiuni cu o 
valoare nominală de 100.000 RON/acţiune. 
 
Dividendele plătite de către Raiffeisen Bank S.A. în cursul anului 2017 au fost în suma de 180.000.000 RON 
din rezultatul reportat. 
 
 
Acţionarii Grupului sunt următorii: 
 

 30 iunie 2017  31 decembrie 2016  
 % % 
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH 99,925 99,925 
Alţi acţionari  0,075 0,075 

     
Total  100 100 
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33. ALTE REZERVE  
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
      
Rezerva legală (i) 242.128 242.128  240.000 240.000 
Pierderi din valoarea justă recunoscute în 
capital (nete de impozit) din instrumente 
financiare disponibile pentru vânzare 7.395 4.254  9.013 5.873 
      
Total  249.523 246.382  249.013 245.873 
 
 

 Grup   Banca  
Mii RON 2017 2016  2017 2016 
      
Sold initial  242.128 220.995  240.000 218.865 
Repartizarea profitului 0 21.133  0 21.135 
      
Sold final  242.128 242.128  240.000 240.000 
 
(i) Rezervele legale reprezintă transferuri acumulate din rezultatul reportat în conformitate cu 
reglementările bancare locale care prevăd ca 5% din profitul brut al Grupului să fie transferat într-un cont de 
rezervă nedistribuibilă până în momentul în care rezerva atinge nivelul de 20% din capitalul social al entităţilor 
din Grup. 
 
Rezervele legale nu sunt distribuibile acţionarilor. 
 
Rezerva pentru activele financiare disponibile pent ru vânzare  
 

 Grup   Banca  
 2017 2016  2017 2016 

Mii RON       
      
Sold initial  4.254 60.220  5.873 61.804 
Modificarea rezervei de valoare justă 
(pentru activele financiare disponibile 
pentru vânzare) 3.141 -55.966  3.140 -55.931 
      
Sold final  7.395 4.254  9.013 5.873 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE 
 
Grupul a desfăşurat o serie de tranzacţii bancare cu Raiffeisen Bank Internaţional AG, societatea mamă care 
controlează în ultimă instanţă Grupul şi subsidiarele sale în cursul activităţii normale. Aceste tranzacţii au avut 
loc în termeni comerciali şi la preţuri de piaţă. 
 
Tranzacţiile/Soldurile cu părţile aflate în relaţii speciale sunt prezentate în tabelele de mai jos: 
 
Grup 
 
   2017    

Mii RON 
Societatea  

mamă 
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri în 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate 

Total  
 

       
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 9.919 0 0 0 0 9.919 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 370 0 0 0 0 370 
Depozite la bănci 41.275 0 0 0 234 41.509 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 0 7.366 107.584 114.950 
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233 
Alte active 5.091 0 200 3 3.682 8.976 
Crean ţe în sold  56.655 0 200 7.369 113.733 177.957 
       
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.324 0 0 0 0 1.324 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 37.158 0 0 0 0 37.158 
Depozite de la bănci 110.756 0 7 0 19.152 129.915 
Depozite de la clienţi 563.137 23 443 13.995 170.834 748.432 
Credite de la bănci 0 0 0 0 0 0 
Obligaţiuni emise 0 0 0 0 4.450 4.450 
Datorii subordonate 841.061 0 0 0 0 841.061 
Alte datorii  32.259 0 0 0 5.453 37.712 
Datorii în sold  1.585.695 23 450 13.995 199.889 1.800.052 
       
Angajamente de creditare date 87.774 0 8.000 682 142.437 238.893 
Garanţii financiare date 51.859 0 0 0 27.377 79.236 
Angajamente de creditare primite 683.087 0 0 0 0 683.087 
Garanţii financiare primite 110.478 0 0 0 34.154 144.632 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 4.497.803 0 0 0 0 4.497.803 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE (continuare)  

 
   2016    

Mii RON 
Societatea  

mamă 
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri în 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate 

Total  
 

       
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 22.835 0 72 0 0 22.907 
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 1.013 0 0 0 0 1.013 
Depozite la bănci 21.372 0 0 0 216 21.588 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 93.455 8.055 89.735 191.245 
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233 
Alte active 790 1.420 1.110 10 5.204 8.534 
Crean ţe în sold  46.010 1.420 94.637 8.065 97.388 247.520 
       
Derivative deţinute pentru managementul 
riscului 4.101 0 0 0 0 4.101 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 43.035 0 0 0 0 43.035 
Depozite de la bănci 47.571 0 5 0 25.516 73.092 
Depozite de la clienţi 0 17 73.881 13.708 96.185 183.791 
Credite de la bănci 713.939 0 0 0 0 713.939 
Obligaţiuni emise 0 0 0 0 4.572 4.572 
Datorii subordonate 955.076 0 0 0 0 955.076 
Alte datorii  18.826 0 0 0 2.917 21.743 
Datorii în sold  1.782.548 17 73.886 13.708 129.190 1.999.349 
       
Angajamente de creditare date 87.239 0 7.000 683 173.181 268.103 
Garanţii financiare date 119.304 0 2.779 0 48.533 170.616 
Angajamente de creditare primite 681.165 0 0 0 0 681.165 
Garanţii financiare primite 182.511 0 0 0 54.254 236.765 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 6.010.140 0 7.073 0 0 6.017.213 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE (continuare)  
 

Banca 
 

 

    2017    

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare  
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri in 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate Total  

        
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 9.919 391 0 0 0 0 10.310 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 370 0 0 0 0 0 370 
Depozite la bănci 40.950 0 0 0 0 234 41.184 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 118.734 0 0 7.366 106.547 232.647 
Titluri de valoare 0 0 0 0 0 2.233 2.233 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri 
în participaţie 0 91.914 6.069 7.396 0 0 105.379 
Alte active 5.091 5.948 0 298 3 3.682 15.022 
Crean ţe în sold  56.330 216.987 6.069 7.694 7.369 112.696 407.145 
        
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.324 0 0 0 0 0 1.324 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 37.158 0 0 0 0 0 37.158 
Depozite de la bănci 110.756 0 0 10 0 19.152 129.918 
Depozite de la clienţi 44 69.650 35 665 13.928 170.834 255.156 
Credite de la bănci 0 0 0 0 0 0 0 
Obligaţiuni emise 0 3.625 0 0 0 4.450 8.075 
Datorii subordonate 841.061 0 0 0 0 0 841.061 
Alte datorii  32.259 0 0 0 0 5.453 37.712 
Datorii în sold  1.022.602 73.275 35 675 13.928 199.889 1.310.404 
        
Angajamente de creditare date 87.774 2.779 0 12.000 682 142.437 245.672 
Garanţii financiare date 51.859 0 0 0 0 27.377 79.236 
Angajamente de creditare primite 683.085 0 0 0 0 0 683.085 
Garanţii financiare primite 110.478 0 0 0 0 34.154 144.632 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 4.497.803 48.301 0 0 0 0 4.546.104 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE (continuare) 
 
 

 
  

    2016    

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare  
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri in 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate Total  

        
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 22.835 64 0 72 0 0 22.971 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.013 0 0 0 0 0 1.013 
Depozite la bănci 21.372 0 0 0 0 216 21.588 
Credite şi avansuri acordate clienţilor 0 0 0 93.455 8.055 89.735 191.245 
Titluri de valoare 0 0 0 0 0 2.233 2.233 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri 
în participaţie 0 10.656 6.069 45.900 0 0 62.625 
Alte active 790 8.955 1.420 1.110 10 5.204 17.489 
Crean ţe în sold  46.010 19.675 7.489 140.537 8.065 97.388 319.164 
        
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 4.101 0 0 0 0 0 4.101 
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 43.035 0 0 0 0 0 43.035 
Depozite de la bănci 47.571 0 0 5 0 25.516 73.092 
Depozite de la clienţi 0 6.897 17 73.881 13.708 96.185 190.688 
Credite de la bănci 713.939 0 0 0 0 0 713.939 
Obligaţiuni emise 0 3.724 0 0 0 4.572 8.296 
Datorii subordonate 955.076 0 0 0 0 0 955.076 
Alte datorii  18.826 0 0 0 0 2.917 21.743 
Datorii în sold  1.782.548 10.621 17 73.886 13.708 129.190 2.009.970 
        
Angajamente de creditare date 87.239 0 0 7.000 683 173.181 268.103 
Garanţii financiare date 119.304 0 0 2.779 0 48.533 170.616 
Angajamente de creditare primite 681.165 0 0 0 0 0 681.165 
Garanţii financiare primite 182.511 0 0 0 0 54.254 236.765 
Valoarea noţionala a instrumentelor 
derivate 6.010.140 8.555 0 7.073 0 0 6.025.768 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE (continuare) 
 
Grup 
 

 
 

 
 
În cheltuieli de exploatare sunt incluse în principal cheltuieli IT, cheltuieli judiciare şi de consultanţă precum 
şi cheltuieli cu spaţiile cum ar fi chirie, întreţinere şi altele. 

   2017    

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri in 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate Total  

       
Venituri din dobânzi 127 0   0 97 1.262 1.486 
Cheltuieli cu dobânzile -28.539 0   0 -14 -361 -28.915 
Venituri din speze şi comisioane 558 3   59 4   618   1.242 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -2.693 0   0   0   -4.715   -7.408 
Venituri nete din tranzacţionare -12.974 0   0 0   0   -12.974 
Cheltuieli operaţionale -14.597 0   0 0   -26.412   -41.009 
Cheltuieli salariale 0   0   0   -15.496   0   -15.496   
Alte venituri operaţionale 232 0 391 0   1.009   1.632 

   2016    

Mii RON 
Societatea 

mamă 
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri in 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate Total  

       
Venituri din dobânzi 67 0   697 112 1.764 2.640 
Cheltuieli cu dobânzile -28.739 0   -1 -25 -902 -29.667 
Venituri din speze şi comisioane 591 13   3.917 0   273   4.794 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -325 0   0   0   -6.852   -7.177 
Venituri nete din tranzacţionare -4.157 0   42 0   0   -4.115 
Cheltuieli operaţionale -21.909 0   -523 0   -34.497   -56.929 
Cheltuieli salariale 0   0   0   -16.560   0   -16.560   
Alte venituri operaţionale 21 1.421   1.534 0   1.821   4.797 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE (continuare) 
 
Banca 
 
 
 
    2017    

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare  
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri in 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate Total  

        
Venituri din dobânzi 127 976 0 0 97 1.262 2.462 
Cheltuieli cu dobânzile -25.857 -96 0 0 -14 -358 -26.325 
Venituri din speze şi 
comisioane 558 15.181 5 89 4 618 16.455 

Cheltuieli cu speze şi 
comisioane -2.680 0 0 0 0 -4.449 -7.129 

Venituri nete din 
tranzacţionare -12.974 282 0 0 0 0 -12.692 

Cheltuieli operaţionale -14.597 0 0 0 0 -26.412 -41.009 
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -15.496 0 -15.496 
Alte venituri operaţionale 232 879 0 586 0 1.009 2.706 
        
 
 
    2016    

Mii RON 
Societatea 

mamă Subsidiare  
Entit ăţi 

asociate  
Asocieri in 
participa ţie 

Personal 
cheie 

Alte p ărţi 
afiliate Total  

        
Venituri din dobânzi 67 0   0   697 112 1.764 2.640 
Cheltuieli cu dobânzile -28.739 -170   0   -1 -25 -902 -29.837 
Venituri din speze şi 
comisioane 591 17.540   13 3.917 0  273 22.334 
Cheltuieli cu speze şi 
comisioane -325 0   0   0 0   -6.852 -7.177 
Venituri nete din 
tranzacţionare -4.157 172   0   42 0   0   -3.943 
Cheltuieli operaţionale -21.909 -134   0   -523 0   -34.497 -57.063 
Cheltuieli salariale 0   0   0   0 -16.560      0 -16.560   
Alte venituri operaţionale 21 13.203   1.421 1.534 0   1.821 18.000 
        
 
Grupul a transferat credite şi avansuri acordate clienţilor retail şi non-retail către RIEEF (RI Eastern European 
Finance B.V.), o entitate deţinută în proporţie de 100% de Raiffeisen Bank Internaţional, o parte aflată în 
relaţii speciale cu Grupul. Grupul a furnizat servicii de administrare a activelor aferente portofoliilor de credite 
transferate, în condiţii de piaţă până în luna februarie 2016.  
 
Grupul a încheiat o serie de contracte de vânzare cu RIEEF, prin care contractele de credit iniţial încheiate 
de către Bancă cu persoane juridice şi fizice au fost vândute către această entitate. În 2016 Grupul a cumpărat 
de la RIEEF portofoliul de credite în valoare de 337.067 mii RON . 
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34.  TRANZACŢII CU PĂRŢI AFLATE ÎN RELA ŢII SPECIALE (continuare) 
 
Tranzac ţii cu persoane cu func ţie cheie 
 
Persoanele care deţin functii-cheie cuprind membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi alte 
persoane cu funcţii cheie aşa cum sunt acestea definite de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 
5/20.12.2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit modificat prin Regulamentul nr. 
5/17.12.2014.  
 
Tranzacţiile cu angajaţii aflaţi în funcţii de conducere sunt desfăşurate în cursul normal al activităţii, 
reprezentând: credite acordate, depozite atrase, tranzacţii de schimb valutar şi garanţii emise.  
 
Volumul tranzacţiilor cu angajaţii cheie este prezentat în tabelele de mai jos: 
 

 Grup   Banca  
Mii RON 2017 2016  2017 2016 
     
Credite 7.366 8.055  7.366 8.055 
Venituri din dobânzi şi comisioane 97 216  97 216 
     
Depozite 13.995 13.708  13.928 13.708 
Cheltuieli cu dobânzi -14 -42  -14 -42 
 
Creditele acordate persoanelor cu funcţii cheie ale Grupului nu au necesitat înregistrarea unei ajustări pentru 
depreciere (31 decembrie 2016: 0 RON). 
 
Compensaţiile totale acordate persoanelor cu funcţii cheie sunt prezentate în tabelul de mai jos în 
conformitate cu IAS 24.17. Cheltuielile au fost recunoscute în conformitate cu IAS 24 pe baza principiului 
contabilităţii de angajamente şi în concordanţă cu principiile standardelor care stau la baza IAS 19 şi IFRS 2. 
 
Compensarea personalului cu func ţie cheie  
Mii RON Grup   Banca  
 2017 2016  2017 2016 
Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor 14.102 14.891  14.102 14.891 
Alte beneficii pe termen lung 1.371 1.399  1.371 1.399 
Plată pe bază de acţiuni 23 270  23 270 
Total compensa ţii  15.496 16.560  15.496 16.560 
 
 
Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor prezentate în tabelul de mai sus cuprind salariile şi prestaţiile în 
natură, alte beneficii şi acele părţi ale bonusurilor care devin scadente pe termen scurt. În plus, se includ şi 
eventualele modificări care pot să apara datorită diferenţelor dintre bonusul estimat şi bonusul acordat ulterior. 
 
Alte beneficii pe termen lung cuprind o parte din provizionul pentru plata bonusului referitoare la partea de 
provizion amânată în numerar şi partea reţinută plătibilă în instrumente. Pentru acestea din urmă, sunt luate 
în considerare schimbările din reevaluare datorate fluctuaţiilor valutare. 
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35.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE 
 
(i)  Angajamente referitoare la credite 
 
Garan ţii şi acreditive 
 
Banca emite scrisori de garanţie şi acreditive pentru clienţii săi. Scrisorile de garanţie şi acreditivele reprezintă 
asigurări irevocabile asupra faptului că Grupul va efectua plata în cazul în care un client nu îşi poate îndeplini 
obligaţiile faţă de un terţ. Principalul scop al acestor acreditive este de a asigura un client de disponibilitatea 
fondurilor la cerere. 
 
Angajamente de creditare 
 
Angajamentele de creditare reprezintă partea netrasă a sumelor aprobate ca şi facilităţi de creditare. 
 
Sumele contractuale ale angajamentelor de credit, garanţiilor emise şi acreditivelor sunt prezentate în 
următorul tabel: 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016  
30 iunie  

2017 
31 decembrie  

2016 
       
Angajamente de credit 7.460.612 7.075.803  7.429.157 7.075.803 
Garanţii emise 1.707.451 1.606.984  1.707.451 1.606.984 
Acreditive 343.469 405.260  343.469 405.260 
Total  9.511.532 9.088.047  9.480.077 9.088.047 
 
 
(ii)  Datorii contingente aferente leasingului oper aţional 
 
Datoriile contingente aferente leasingului operaţional se prezintă în felul următor: 
 

 Grup   Banca  

Mii RON 
30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
 30 iunie  

2017 
31 decembrie 

2016 
Sub 1 an 99.174 104.537  98.199 104.285 
1 – 5 ani 260.277 269.870  256.375 268.863 
Peste 5 ani 127.302 151.016  121.666 149.433 
Total  486.753 525.423  476.240 522.581 
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36.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR ŞI PASIVELOR 
 
Tabelul de mai jos prezintă o analiză a activelor şi pasivelor în funcţie de momentul în care se aşteaptă să fie 
recuperate sau decontate. 
 
Grup 

 2017 
 

2016 

Mii RON 
Pana in 12 

luni 
Peste 12 

luni Total  Pana in 12 
luni 

Peste 12 
luni Total 

        
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 8.034.706 0 8.034.706  8.203.157 0 8.203.157 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 137.351 0 137.351  443.694 0 443.694 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.726 0 1.726  1.013 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 1.102.737 0 1.102.737  546.165 0 546.165 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 7.247.580 13.166.822 20.414.402  7.499.675 12.261.367 19.761.042 
Titluri de valoare 2.012.286 1.718.309 3.730.595  1.458.101 2.391.489 3.849.590 
Investiţii în entităţi asociate şi asocieri 
în participaţie 0 23.870 23.870  0 69.122 69.122 
Creanţe privind impozitul pe profit 
curent 1.267 0 1.267  12.775 0 12.775 
Imobilizări corporale 0 235.972 235.972  0 236.092 236.092 
Imobilizări necorporale 0 131.674 131.674  0 119.414 119.414 
Creanţe privind impozitul amânat 0 14.559 14.559  0 13.152 13.152 
Alte active 198.785 9.727 208.512  192.015 13.412 205.427 

Total 18.736.438  15.300.933 34.037.371  18.356.595 15.104.048 33.460.643 
        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 47.094 0 47.094  60.124 0 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 4.039 0 4.039  4.120 0 4.120 
Depozite de la bănci 856.397 9.030 865.427  568.545 14.469 583.014 
Depozite de la clienţi 26.579.050 232.299 26.811.349  26.153.314 221.630 26.374.944 
Datorie privind impozitul pe profit 
curent 27.860 0 27.860  102 0 102 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 499.089 562.059 1.061.148  651.628 485.959 1.137.587 
Obligaţiuni emise 2.699 496.161 498.860  16.482 495.757 512.239 
Datorii subordonate 5.786 835.266 841.052  119.086 835.887 954.973 
Provizioane 42.882 35.901 78.783  41.440 35.695 77.135 
Alte datorii 430.857 22.104 452.961  469.537 12.961 482.498 
Total  28.495.753 2.192.820 30.688.573  28.084.378 2.102.358 30.186.736 
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36.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR ŞI PASIVELOR (continuare) 

 
Banca 
 
 2017  2016 

Mii RON 
Până în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
 Până în 12 

luni 
Peste 12 

luni Total 
        

Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 8.034.699 0 8.034.699  8.203.153 0 8.203.153 
Active financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 137.736 0 137.736  443.758 0 443.758 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 1.713 0 1.713  1.013 0 1.013 
Credite şi avansuri acordate băncilor 1.097.288 0 1.097.288  546.165 0 546.165 
Credite şi avansuri acordate 
clienţilor 6.985.598 12.686.583 19.672.181  7.499.650 

12.261.36
7 19.761.017 

Titluri de valoare 1.991.980 1.702.151 3.694.131  1.441.634 2.370.852 3.812.486 
Investiţii în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie 0 105.379 105.379  0 62.655 62.655 
Creanţe privind impozitul pe profit 
curent 0 0 0  12.775 0 12.775 
Imobilizări corporale 0 234.691 234.691  0 235.679 235.679 
Imobilizări necorporale 0 129.642 129.642  0 119.236 119.236 
Creante privind impozitul amânat 0 14.559 14.559  0 13.042 13.042 
Alte active 189.466 9.069 198.535  196.652 12.179 208.831 

Total 18.438.480  14.882.074 33.320.554  18.344.800 
15.075.01

0 33.419.810 
        
Datorii financiare deţinute pentru 
tranzacţionare 47.214 0 47.214  60.124 0 60.124 
Derivative deţinute pentru 
managementul riscului 4.026 0 4.026  4.101 0 4.101 
Depozite de la bănci 856.397 9.030 865.427  568.545 14.469 583.014 
Depozite de la clienţi 26.640.021 232.299 26.872.320  26.160.211 221.630 26.381.841 
Datorie privind impozitul pe profit 
curent 27.605 0 27.605  0 0 0 
Credite de la bănci şi alte instituţii 
financiare 166.676 179.049 345.725  651.628 485.959 1.137.587 
Obligaţiuni emise 2.699 499. 978 502.677  16.483 499.478 515.961 
Datorii subordonate 5.786 835.266 841.052  119.086 835.887 954.973 
Provizioane 40.961 35.901 76.862  41.440 35.695 77.135 
Alte datorii 425.555 22.104 447.659  468.174 12.961 481.135 
Total  28.216.940 1.813.627 30.030.567  28.089.792 2.106.079 30.195.871 
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37.  CAPITAL 
 
Managementul capitalului Grupului este definit prin strategia de menţinere a nivelurilor de capital care este 
aprobată şi revizuită cel puţin anual de către directoratul băncii. 
 
Obiectivul principal definit prin managementul capitalului este asigurarea unui nivel al fondurilor proprii care 
să fie adecvat nu numai în conformitate cu cerinţele de capital reglementate, cât şi cu limitele stabilite intern 
prin strategia de menţinere a nivelurilor de capital. 
 
Directoratul administrează în mod activ structura capitalului şi urmăreşte menţinerea unui nivel mai ridicat al 
capitalului decât cel reglementat, care să asigure o poziţie confortabilă pentru implementarea strategiei de 
afaceri.  
 
Faţă de anul anterior, nu s-au înregistrat modificări majore cu privire la obiectivele şi politicile referitoare la 
managementul nivelului de capital. 
 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele 
prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.648/2012 impune menţinerea indicatorului de adecvare a capitalului la riscuri la un nivel minim de 4.5 % 
pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, de 6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 şi de minim 
8%. 
 
Conform raportului de supraveghere, Grupului i-a fost solicitat prin scrisoare oficială să menţină capital 
suplimentar pentru a acoperi riscurile care nu sunt acoperite sau care nu sunt considerate în mod adecvat în 
cadrul pilonului I. Grupul trebuie să menţină de asemenea amortizorul de conservare al capitalului şi 
amortizorul de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII). Grupul îndeplineşte toate cerinţele 
menţionate mai sus. 
 Grup   Banca  

Mii RON 
 

2017 
 

2016 
 

2017 2016 
      
      
Fonduri proprii de nivel 1 2.916.164 2.645.108  2.864.608 2.586.669 
Fonduri proprii de nivel 2 599.707 692.046  596.268 685.237 
Total fonduri proprii  3.515.871 3.337.154  3.460.876 3.271.906 
      
Active ponderate la risc  20.689.841 20.116.661  19.728.343 19.479.667 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază 14,09% 13,15%  14,52% 13,28% 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 14,09% 13,15%  14,52% 13,28% 
Indicator de solvabilitate 16,99% 16,59%  17,54% 16,80% 
 
Fondurile proprii sunt formate din fondurile proprii de nivel 1 şi fondurile proprii de nivel 2. Fondurile proprii 
de nivel 1 cuprind capitalul social, primele de emisiune, rezultatul reportat (excluzând profitul anului curent) 
şi deducerile conform legilatiei în vigoare. Fondurile proprii de nivel 2 includ datorii subordonate pe termen 
lung şi deducerile conform legislaţiei în vigoare. 
 
38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE  
 
Principalele decizii luate de directorii operaţionali legate de alocarea resurselor către fiecare segment sunt 
luate pe baza poziţiei financiare şi a profitabilităţii acestora. 
 
Grupul îşi urmăreşte performanţele financiare şi administrează activitatea pe dimensiunile de segmente şi 
produse. Clientela este împărţită în acest sens între clienţi corporativi, retail, instituţii financiare şi angajaţii 
proprii. Segmentul corporativ cuprinde persoanele juridice cu cifra de afaceri ce depăşeşte 5 milioane EUR, 
segmentul retail cuprinde persoanele fizice şi persoanele juridice cu o cifră de afaceri sub 5 milioane EUR 
(IMM), în timp ce segmentul instituţiilor financiare (parte a Diviziei Trezorerie) cuprinde brokeri, bănci, 
companii de asigurare, companii de leasing, fonduri de pensii şi investiţii, precum şi companii de administrare 
a activelor. 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Grupul oferă o gamă largă de servicii, adaptate nevoilor în continuă schimbare ale clienţilor, dar în acelaşi 
timp acordând o atenţie sporită activităţilor bancare de bază. 
 
Segmentele de clienţi aduc mai mult de 85% din veniturile operaţionale ale Grupului, cu următoarele menţiuni: 
segmentul de clienţi coporativi aduce în principal venituri din activitatea de creditare, urmată de comisioane 
din plăti, servicii de administrare a conturilor, tranzacţii de schimb valutar şi activităţi specifice băncilor de 
investiţii. 
 
Aceleaşi surse de venit pot fi menţionate şi în ceea ce priveşte clienţii IMM, în timp ce particularităţile afacerilor 
lor sunt evidenţiate printr-o activitate tranzacţionala mai intensă, fapt ce determina ca o proporţie mai mare 
din venituri să provină din speze şi comisioane. 
 
Clienţii persoane fizice oferă surse diversificate de venit pentru Grup, generate în principal din produsele de 
credite de consum, carduri de credit, facilităţi de descoperit de cont, dar şi din credite ipotecare, produse de 
economisire, plăti, schimburi valutare şi servicii de administrare a activelor, precum şi activităţi de brokeraj 
bursier. Grupul continua să promoveze utilizarea canalelor alternative în rândul clientelei şi prin aceasta să 
furnizeze servicii de mai bună calitate cu avantaje reciproce. O altă sursă de venituri o reprezintă creditele şi 
depozitele acordate propriilor angajaţi. 
 
În afară de segmentele de clienţi, performanţa Grupului este influenţată de rezultatele Diviziei Trezorerie (fără 
partea de instituţii financiare) şi a segmentului “Altele” (fără componenta aferentă angajaţiilor proprii). Divizia 
Trezorerie asigură venituri din activităţi de tranzacţionare interbancară, venituri nete din instrumente financiare 
la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere şi de asemenea din dobânzi. Segmentul “Altele” înregistrează 
în principal venituri din transferuri între segmente (inclusiv aferent capitalului) şi venituri generate din 
participaţii. 
 
Referitor la împărţirea pe arii geografice, Grupul îşi desfăşoară activitatea în principal în zona geografică a 
României. 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Grup 

 
 

   2017    
Mii RON Clien ţi corporativi  Persoane fizice  IMM Trezorerie  Al ţii  Total  

       
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 6.974.276 11.832.096 2.181.224 11.619.508 2.627.017 35.234.121 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -329.200 -494.100 -114.129 0 -259.321 -1.196.750 
Total active  6.645.076 11.337.996 2.067.095 11.619.508 2.367.696 34.037.371 
Total datorii  6.193.128 15.800.059 4.153.196 3.671.198 870.992 30.688.573 
Capitaluri proprii  0 0 0 0 3.348.798 3.348.798 
Venituri nete din dobânzi 103.353 352.416 74.905 19.042 15.300 565.016 
Venituri nete din speze şi comisioane 60.287 130.853 84.446 4.412 2.433 282.431 
Venituri nete din tranzacţionare 20.768 53.200 27.106 45.372 632 147.078 
Venituri nete din investiţii financiare 0 -293 0 2.327 0 2.034 
Alte venituri operaţionale -7 -2 0 -2 36.396 36.385 
Venituri opera ţionale  184.401 536.174 186.457 71.151 54.761 1.032.944 
Cheltuieli operaţionale -98.306 -138.156 -116.316 -14.670 584 -366.864 
Cheltuieli salariale -4.546 -247.045 -18.176 -1.293 -512 -271.572 
Fond comercial negativ 0 0 0 0 5.245 5.245 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -23.706 -64.938 -9.597 -6 -9.792 -108.039 
Câştiguri din investiţii în entităţi ascociate şi asocieri în 
participaţie 0 453 0 0 2.263 2.716 
Profit înainte de impozitare  57.843 86.488 42.368 55.182 52.549 294.430 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -42.680 -42.680 
Profit net al exerci ţiului financiar  57.843 86.488 42.368 55.182 9.869 251.750 



RAIFFEISEN BANK SA  
Note la situa ţiile financiare consolidate şi separate 
Pentru exerci ţiul financiar încheiat la  
30 iunie 2017 

61 

38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
 

   2016    
Mii RON Clien ţi corporativi  Persoane fizice  IMM Trezorerie  Al ţii  Total  

       
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 7.122.355 11.326.556 1.748.259 11.802.209 2.696.325 34.695.704 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -530.030 -572.663 -124.847 -1 -7.520 -1.235.061 
Total active  6.592.325 10.753.893 1.623.412 11.802.208 2.688.805 33.460.643 
Total datorii  6.475.599 14.792.510 4.387.066 3.597.000 934.561 30.186.736 
Capitaluri proprii  0 0 0 0 3.273.907 3.273.907 
Venituri nete din dobânzi 112.112 331.590 76.902 -90 18.846 539.360 
Venituri nete din speze şi comisioane 49.660 164.304 86.437 8.772 452 309.625 
Venituri nete din tranzacţionare 25.456 47.442 27.332 45.905 382 146.517 
Venituri nete din investiţii financiare 7.155 63.323 27.795 -85.833 0 12.440 
Alte venituri operaţionale -2 -1 0 -1 103.706 103.702 
Venituri opera ţionale  194.381 606.658 218.466 -31.247 123.386 1.111.644 
Cheltuieli operaţionale -82.731 -112.933 -93.449 -16.781 -51.881 -357.775 
Cheltuieli salariale -6.918 -238.959 -15.944 -2.224 -770 -264.815 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor 
financiare -17.234 -270.691 -19.492 -1 -87 -307.505 
Câştiguri din investiţii în entităţi ascociate şi asocieri în participaţie 0 193 0 0 4.094 4.287 
Profit înainte de impozitare  87.498 -15.732 89.581 -50.253 74.742 185.836 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -30.800 -30.800 
Profit net al exerci ţiului financiar  87.498 -15.732 89.581 -50.253 43.942 155.036 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 
Banca 
 

 
 
 
 
  

   2017    
Mii RON Clien ţi corporativi  Persoane fizice  IMM Trezorerie  Al ţii  Total  

       
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 6.738.066 11.757.022 1.835.247 11.528.045 2.616.182 34.474.562 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -364.787 -435.982 -97.736 0 -255.503 -1.154.008 
Total active  6.373.279 11.321.040 1.737.511 11.528.045 2.360.679 33.320.554 
Total datorii  6.186.466 15.799.967 4.150.029 3.022.267 871.838 30.030.567 
Capitaluri proprii  0 0 0 0 3.289.987 3.289.987 
Venituri nete din dobânzi 100.639 351.911 70.250 18.981 14.547 556.328 
Venituri nete din speze şi comisioane 59.920 124.875 82.692 4.819 2.433 274.739 
Venituri nete din tranzacţionare 20.768 53.200 27.106 45.580 632 147.286 
Venituri nete din investiţii financiare 0 -293 0 2.139 0 1.846 
Alte venituri operaţionale 0 0 0 0 29.476 29.476 
Venituri opera ţionale  181.327 529.693 180.048 71.519 47.088 1.009.675 
Cheltuieli operaţionale -94.745 -135.984 -107.193 -14.672 1.069 -351.525 
Cheltuieli salariale -3.476 -244.461 -15.471 -1.293 -380 -265.081 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -24.245 -64.939 -9.582 -6 -9.791 -108.563 
Profit înainte de impozitare  58.861 84.309 47.802 55.548 37.986 284.506 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -41.598 -41.598 
Profit net al exerci ţiului financiar  58.861 84.309 47.802 55.548 -3.612 242.908 
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38. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 
 

 
 
 
 
 
 
 

   2016    
Mii RON Clien ţi corporativi  Persoane fizice  IMM Trezorerie  Al ţii  Total  

       
Total active înainte de ajustările pentru deprecierea creditelor 7.122.355 11.326.553 1.748.259 11.765.149 2.692.555 34.654.871 
Ajustări pentru deprecierea creditelor -530.030 -572.663 -124.847 -1 -7.520 -1.235.061 
Total active  6.592.325 10.753.890 1.623.412 11.765.148 2.685.035 33.419.810 
Total datorii  6.475.599 14.792.510 4.387.066 3.597.000 943.696 30.195.871 
Capitaluri proprii  0 0 0 0 3.223.939 3.223.939 
Venituri nete din dobânzi 112.112 331.591 76.902 -766 18.846 538.685 
Venituri nete din speze şi comisioane 49.386 158.750 85.687 8.772 452 303.047 
Venituri nete din tranzacţionare 25.456 47.443 27.332 45.849 381 146.461 
Venituri nete din investiţii financiare 7.155 63.323 27.795 -86.124 0 12.149 
Alte venituri operaţionale 0 0 0 0 118.527 118.527 
Venituri opera ţionale  194.109 601.107 217.716 -32.269 138.206 1.118.869 
Cheltuieli operaţionale -82.672 -111.787 -93.294 -16.780 -51.885 -356.418 
Cheltuieli salariale -6.822 -237.013 -15.681 -2.226 -768 -262.510 
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -17.234 -270.691 -19.492 0 -88 -307.505 
Profit înainte de impozitare  87.381 -18.384 89.249 -51.275 85.465 192.436 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -30.223 -30.223 
Profit net al exerci ţiului financiar  87.381 -18.384 89.249 -51.275 55.242 162.213 


