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I. Comunicat 

Activitatea de creditare continua trendul ascendent, portofoliul de credite inregistrand un avans de 4,2% (+ 56 

mil. LEI) fata de sfarsitul anului 2017 si de 13,6% (+165 mil LEI) fata de nivelul inregistrat la 31.03.2017, consolidand 

astfel premisele revenirii cresterii veniturilor nete din  dobanzi in teritoriu pozitiv in perioadele viitoare. 

In primul trimestru din 2018 planul de vanzari credite noi a fost realizat in proportie de 113% (reprezentand un 

volum de vanzari de 213 mil. LEI). 

Pe parcursul trimestrul I din 2018 Banca a atras un numar de 640 clienti noi persoane juridice, activitatea de 

creditare pe segmentul persoane juridice (IMM, Agro si Micro) a generat 550 credite noi atat prin sucursalele 

Bancii, cat si prin canalele alternative, inclusiv prin noua platforma lansata  “Patria Partener”. Dincolo de 

caracterul ei de unicitate in peisajul creditarii persoanelor juridice, aceasta platforma consolideaza directia 

strategica a Bancii in raport cu nevoile comunitatilor locale si cu dezvoltarea modelului de business bazat pe canale 

alternative de distributie, inclusiv parteneriate in zona rurala si urbana mica. 

 

Pe plan operational, in trimestrul I 2018 Banca a continuat strategia de eficientizare a proceselor si reducerea 

semnificativa a costurilor operationale, prin: 

- consolidarea centrelor de date ale Bancii; 

- continuarea investitiilor in infrastructura informatica; 

- finalizarea implementarii unei solutii dedicate in vederea imbunatatirii nivelului de securitatate 

cibernetica. 

Din perspectiva obiectivelor si planului de afaceri ale Bancii pentru anul 2018, in trimestrul I 2018  Banca si-a 

imbunatatit fluxurile de creditare a persoanelor fizice cu automatizarea procesului end-to-end si modificarea 

fluxurilor informatice suport pentru conformarea cu prevederile Directivei UE nr. 92 / 2014. 

De asemenea, Solutia IBA Branches a fost implementata la nivelul retelei, Banca fiind in curs de implementare a 

solutiei IBA Mobility ce va permite utilizarea aplicatiei IBA la nivelul fortei mobile de vanzari, fiind urmarita de 

asemenea implementarea semnaturiii electronice calificate ce va permite transformarea fluxurilor full-paperless 
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(cu impact la nivelul eficientei operationale, reducerii timpilor de realizare a tranzactiilor si, nu in ultimul rand, 

mitigarea semnificativa a riscurilor operationale).  

De asemenea, s-a initiat proiectul de implementare a unei noi solutii de Internet Banking si Mobile Banking 

dedicata clientilor persoane fizice si proiectul Cashback - emitere si acceptare (in conformitate cu Legea nr. 

209/2016, Banca va implementa functionalitatea cashback prin EPOS-uri si carduri, care presupune obtinerea 

certificarilor atat pentru acceptarea la plata, cat si pentru emitere). 

Rezultatele financiare ale bancii la 31 martie 2018 

Patria Bank SA a inregistrat urmatoarele rezultate financiare la 31 martie 2018: 

Pentru primele 3 luni ale anului 2018 banca a inregistrat un Rezultat Operational mai bun cu 11% fata de nivelul 

bugetat (9,7 mil LEI pierdere fata de 10,9 mil LEI bugetat) in principal datorita unui nivel al Cheltuielilor 

Operationale sub nivelul bugetat cu 3,3%. Costul riscului continua sa fie influentat de expunerile neperformante 

din portofoliile originate in perioadele anterioare, cu impact negativ in rezultatul net al perioadei.  Pierderea neta 

de 19 mil. LEI denota faptul ca profitabilitatea Bancii continua sa fie sub presiune, in principal datorita structurii 

sub-optimale a activelor din bilanțul Bancii, unde surplusul semnificativ de lichiditate este investit in titluri de stat 

pe termen scurt, care, insa, genereaza venituri din dobanzi mai mici decat randamentele medii ale portofoliului 

de credite; acest rezultat net, previzionat in bugetul anual si influentat negativ de unele elemente nerecurente 

specifice trimestrului I, urmeaza insa sa se aplatizeze in trimestrele urmatoare. Astfel, Banca continua sa 

urmareasca obiectivele strategiei sale, menite sa plaseze cat mai eficient acest exces de lichiditate, portofoliul net 

de credite inregistrand o crestere de 4,2% fata de sfarsitul anului 2017.  

Venitul total din exploatare de 30,9 mil. LEI este  in linie cu nivelul bugetat, iar fata de aceeasi perioada a anului 

2017 venitul net din dobanzi prezinta o usoara scadere (datorata unui nivel mai ridicat al veniturilor din ajustarile 

de valoare justa inregistrate in trimestrul I 2017), iar venitul net din comisioane inregistreaza o crestere de 11% 

(500 mii LEI) desi numarul de sucursale a fost redus cu 27 de unitati in cursul anului 2017. 

Cheltuielile operationale: 40,6 mil LEI cu o economie de 3,3% fata de nivelul bugetat, au inregistrat o scadere cu 

1,1%  fata de trim.I al anului 2017, datorita procesului de reorganizare a bancii in contextul fuziunii si optimizarii 

retelei de unitati teritoriale. Cheltuielile operationale din trimestrul I al anului 2018 includ o suma de 1,4 mil. LEI 

(dintr-un totalul de 1,9 mil LEI) reprezentand contributia Bancii la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul 

de Rezolutie alocata pe primele 3 luni ale anului 2018, cheltuiala care nu are un caracter recurent pe urmatoarele 

trimestre. 

Actiunile de majorare a bazei de capital a Bancii au continuat in prima parte a anului 2018 cand au fost incheiate 

intre Banca si EEAF Financial Services BV, principalul actionar al Bancii, doua contracte de imprumuturi 

subordonate. Astfel: 

- in cursul lunii februarie 2018 un contract de imprumut subordonat in suma de 4.300.000 EUR; acest nou 

imprumut subordonat a fost inclus in calculul Fondurilor Proprii ca instrument de capital de nivel 2 incepând cu 

luna martie 2018 ca urmare a aprobarii primite de la Banca Nationala a Romaniei.  
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- in cursul lunii martie 2018 un contract de imprumut subordonat in suma de 5.000.000 EUR (tragerea fondurilor 

pe acest contract realizandu-se in cursul lunii aprilie 2018). Acest nou imprumut subordonat va fi inclus in calculul 

Fondurilor Proprii ca instrument de capital de nivel 2 incepând cu luna aprilie 2018 ca urmare a aprobarii primite 

de la Banca Nationala a Romaniei. 

Totodata in 12 martie 2018 Adunarea Generala a Actionarilor Bancii a aprobat majorarea de capital in suma de 

13 mil. EUR echivalent, suma ce urmeaza a fi subscrisa de catre actionarul majoritar al bancii partial prin conversia 

a doua imprumuturi subordonate totalizand 8,65 mil. EUR iar restul prin aport in numerar; actiunile ramase 

nesubscrise in urma finalizarii perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta in cadrul majorarii de capital 

social vor fi oferite tertilor, sub forma unei oferte de vanzare adresata exclusiv investitorilor calificati si/sau unei 

oferte de vanzare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii 

calificati, urmata de anularea actiunilor ramase nesubscrise in aceasta etapa. 

Rata Fondurilor Proprii de Nivel 1 de Baza la 31 martie 2018 era de 8,47% situandu-se peste limitele TSCR  (6,12%) 

si OCR (8%) pentru acest indicator de adecvare a capitalului. Rata Fondurilor Proprii Totale la 31 martie 2018 era 

de 11,01%, depasind limita TSCR (10,93%), dar sub nivelul OCR de 12,81% (TSCR plus amortizorul de capital de 

1,88%) si in usoara scadere fata de procentul de 11,61% inregistrat la finele anului 2017, pe fondul pierderilor 

inregistrate in primul trimestru al anului 2018, dar si datorita cresterii activelor ponderate la risc din activitatea 

comerciala (productia noua de credite). Limita TSCR aferenta Fondurilor Proprii Totale a fost majorata incepand 

din februarie 2018 de la 10,57% la 10,93% ca urmare a finalizarii Procesului de Supraveghere si Evaluare (SREP) 

realizat de Banca Nationala a Romaniei in cursul anului 2017. 

II. Analiza pozitiei financiare 

Particularitatile prezentarii situatiilor financiare interimare dupa anul fuziunii (2017) 

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

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

01.05.2017.  

In acest context  Situatia performantei financiare aferenta perioadei comparative a anului trecut (trim. I 2017), 

reprezinta situatia sub-consolidata1 a celor doua banci anterior fuziunii. Pentru perioada similara a anului 

precedent in prezentul raport Situatia performantei financiare la 31.03.2017 se prezinta la nivelul sub-consolidat 

                                                           
1 Grupul Patria Bank anterior fuziunii, controlat de EEAF, actionarul majoritar al Patria Bank, era format din cele doua banci: Patria Bank si Banca Carpatica, 

dar si din filialele acestora, Patria Credit IFN, SAI Patria Asset Management, SAI Carpatica si cele 3 fonduri de investitii controlate de aceasta, precum si 

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

grad erau intocmite anterior fuziunii la nivelul Patria Bank, avand in vedere ca entitatea care controleaza Grupul, EEAF, este o firma de investitii care conform 

prevederilor IFRS 10 nu consolideaza investitiile sale. 

Pentru a asigura comparabilitatea pozitiei si performantei financiare a bancii PBK rezultata din fuziune politica contabila adoptata de banca este aceea ca, 

pentru perioadele anterioare fuziunii, sa foloseasca ca si comparative valorile contabile inregistrate in Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad 

intocmite la nivelul Patria Bank, insa nu pentru intregul Grup Patria Bank asa cum a fost el definit in perimetrul de consolidare contabila, ci doar pentru cele 

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

intocmite de Patria Bank (pentru perioadele anterioare fuziunii din anii financiari 2016 si 2017) este denumit in prezentul raport ”nivelul sub-consolidat” sau 

„situatia sub-consolidata” a celor doua banci anterior fuziunii. 
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al celor doua banci implicate in fuziune, situatie ce incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. 

pentru primele 3 luni ale anului 2017 si rezultatul financiar al fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A pentru 

perioada de 3 luni ale anului 2017. 

Analiza financiara de mai jos este realizata pentru situatiile financiare individuale ale Bancii intocmite conform 

Standardelor Internationale de Raportare Financiara pregatite pentru perioada incheiata la 31 Martie 2018. 

 

 La 31 martie 2018 activul total este mai mare cu 1% fata de nivelul bugetat si aproximativ egal cu nivelul de 

la 31 decembrie 2017, Banca urmarind ca structura activului sa fie treptat modificata prin cresterea ponderii 

portofoliului de credite in total active; 

 Valoarea neta a Creditelor si avansurilor acordate clientelei a inregistrat o crestere cu 4,2% comparativ cu 

inceputul anului 2018, evolutia pozitiva fiind rezultatul eforturilor echipelor de vanzari pe toate liniile de 

activitate: MICRO, Agro, IMM&Companii si Retail care au generat credite noi in primele 3 luni ale anului 2018 

in valoare de 213 mil. LEI. Se inregistreaza astfel o redirectionare a excedentului de lichiditate in activitatea 

de creditare (disponibilitatile  la Banca Centrala si alte baci precum si plasamentele in Titlurile de datorie - 

portofoliul de titluri de stat inregistrand o scadere fata de inceputul anului 2018); 

 In cursul trimestrului I Banca a efectuat o actiune de scoatere in afara bilantului a creditelor in stare de 

nerambursare acoperite integral cu ajustari de depreciere cu scopul imbunatatirii indicatorului ratei creditelor 

neperformante (pentru o valoare bruta de 30 mil. LEI);  

 Depozitele atrase de la clientela bancara au inregistrat la 31 martie 2018 o scadere de 2% fata de inceputul 

anului, aceasta scadere fiind concentrata in principal in segmentul Corporate&IMM (unde volatilitatea este 

mai mare); sursele de finantare au fost diversificate prin operatiuni REPO cu titluri de stat cu contrapartide 

din piata si de imprumutul subordonat in suma de 4,3 mil. EUR primit in februarie 2018. 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

-mii LEI-

ACTIV 31.mar.18 31.12.2017 mar.18/ 

dec.17 (abs.)

mar.18/ 

dec.17 (%)

Buget 

31.mar.18

Actual / 

Buget (abs.)

Actual / 

Buget (%)

Numerar si disponibilitati la Banca Centrala 497,411              623,941             (126,530)         (20.3%) 410,717                 86,694             21.1%

Plasamente la banci 103,999              17,660                86,339             488.9% 67,892                   36,107             53.2%

Titluri de datorie si instrumente de capital 1,249,586           1,287,407          (37,821)            (2.9%) 1,327,718             (78,131)           (5.9%)

Investitii in participatii 26,691                 27,505                (814)                  (3.0%) 26,759                   (68)                   (0.3%)

Credite si avansuri acordate clientelei, net 1,380,929           1,325,216          55,713             4.2% 1,402,164             (21,235)           (1.5%)

Alte active 366,040              363,664             2,376                0.7% 364,057                 1,984               0.5%

Total ACTIV 3,624,657           3,645,393          (20,736)            (0.6%) 3,599,307             25,350             0.7%

PASIV 31.mar.18 31.12.2017 mar.18/ 

dec.17 (abs.)

mar.18/ 

dec.17 (%)

Buget 

31.mar.18

Actual / 

Buget (abs.)

Actual / 

Buget (%)

Depozite de la banci & REPO 144,414              95,967                48,447             50.5% 83,829                   60,585             72.3%

Datorii privind clientela 3,183,282           3,256,296          (73,014)            (2.2%) 3,228,650             (45,368)           (1.4%)

Imprumuturi si alte datorii (inclusiv imprumuturi 

subordonate)
84,153                 61,579                22,574             36.7% 78,379                   5,774               7.4%

Total Datorii 3,411,849           3,413,842          (1,993)              (0.1%) 3,390,858             20,990             0.6%

Total capitaluri proprii 212,808              231,551             (18,743)            (8.1%) 208,449                 4,359               2.1%

Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII 3,624,657           3,645,393          (20,736)            (0.6%) 3,599,307             25,350             0.7%
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Pozitia de lichiditate a bancii 

Indicatorul de lichiditate reglementat la 31.03.2018 se situeaza confortabil peste limitele reglementate, dupa cum 

urmeaza: 

Data 
<= 1 
luna 

1 -3  luni 3-6 luni 
6-12 
luni 

>12 
luni 

31.12.2017 2.59 10.86 13.26 16.04 16.99 

31.03.2018 2.59 9.96 15.04 14.59 12.08 

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

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

Banca isi pastreaza un nivel ridicat al activelor lichide din bilant (51%).  

Raportul Credite/Depozite a inregistrat in martie 2018 nivelul de 47% (in crestere fata de nivelul de la sfarsitul 

anului 2017 de 45%), mult sub media sistemului bancar de 74,74% (conform datelor furnizate de BNR pentru luna 

decembrie 2017), ceea ce denota faptul ca rezervele de lichiditate necesare cresterii creditarii sunt inca la un nivel 

foarte ridicat, mult peste nivelul pietei. 

III. Rezultatele financiare ale Patria Bank SA pentru pentru primele 3 luni ale anului 2018 

Cifrele comparative pentru aceeasi perioada a anului precedent (2017) prezentate in Contul de Profit sau Pierdere 

incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. si fostei-Banca Comerciala Carpatica S.A pentru primele 

3 luni ale anului 2017. 

III.1. Principalele elemente ale „Contului de profit sau pierdere” la nivel individual, comparativ cu aceeasi perioada 

a anului trecut si cu Bugetul 

 

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE 31.mar.18 31.mar.17

-mii LEI-

Venituri nete din dobanzi 21,658                 21,998              (340)              (1.5%) 22,206                (548)                  (2.5%)

Venituri nete din comisioane si speze 5,252                   4,732                519                11.0% 5,837                  (585)                  (10.0%)

Venituri din activitatea financiara si alte venituri 3,966                   5,206                (1,240)           (23.8%) 3,044                  922                   30.3%

Venit total din exploatare 30,877                 31,937              (1,060)           (3.3%) 31,087                (210)                  (0.7%)

Cheltuieli cu personalul (19,727)               (19,877)            150                (0.8%) (19,591)              (136)                  0.7%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea (3,790)                 (3,872)              82                  (2.1%) (3,629)                (161)                  4.5%

Alte cheltuieli operationale si administrative (17,055)               (17,290)            235                (1.4%) (18,729)              1,674                (8.9%)

Total cheltuieli operationale (40,572)               (41,038)            467                (1.1%) (41,948)              1,377                (3.3%)

Rezultat Operational (9,695)                 (9,101)              (594)              6.5% (10,861)              1,166                (10.7%)

Ajustari de depreciere aferente activelor financiare (9,319)                 (6,422)              (2,896)           45.1% (7,290)                (2,028)              27.8%

Pierdere inainte de impozitare (19,014)               (15,524)            (3,490)           22.5% (18,152)              (862)                  4.7%

Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat -                       -                    -                 0.0% -                      -                     

Pierderea exercitiului financiar (19,014)               (15,524)            (3,490)           22.5% (18,152)              (862)                  4.7%

Δ 2018/ 2017 

(abs.)

Δ 2018/ 

2017 (%)

Buget 

31.mar.18

Actual / Buget 

(abs.)

Actual / 

Buget (%)
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Venitul total din exploatare (venitul total bancar) a scazut cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, 

motivele scaderii fiind urmatoarele:  

 Venitul net din dobanzi a scazut in perioada analizata cu 1,5% (340 mii Lei) comparativ cu aceeasi 

perioada a anului 2017. Veniturile din dobanzi au crescut cu 2% in T1’2018 fata de T1’2017, din care 

cele aferente creditelor acordate clientelei au inregistrat o crestere de 7% (+1,7 mil. LEI) excluzand 

impactul din ajustarile de valoare justa aferente fostei BCC. Ajustarile de valoare justa reluate pe 

venituri in  trimestrul I 2017 au fost in proportie mai mare (+1 mil. LEI) decat in primele 3 luni ale 

anului 2018; 

 De asemenea, se inregistreaza o crestere a cheltuielilor cu dobanzile de 0,9 mil. LEI in perioada 

analizata generata atat de finantarea interbancara cat si de dobanzile aferente depozitelor 

comerciale, influentata de cresterea de volum cu 64 mil. LEI in T1-18 fata de T1-17. 

 Banca a realizat un nivel al Venitului net din comisioane mai mare in trimestrul I din 2018 fata de 

trimestrul 1 din 2017 (500 mii LEI) in conditiile reducerii numarului de unitati teritoriale cu 27 in cursul 

anului 2017; nivelul realizat este insa sub cel bugetat cu 10%. 

 Ca parte a strategiei de finantare a cresterii portofoliului de credite in trimestrul I 2018 banca a 

realizat vanzari din portofoliul de titluri de stat in care era investita lichiditatea excedentara ceea ce 

a generat o materializare a valorii de piata negative a acestor instrumente (valoarea negativa fiind 

influentata de evolutia ascendenta a  ratelor de dobanda incepand cu trimestrul IV al anului 2017). 

Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 1,1%  fata de aceeasi perioada a anului precedent, fiind cu 3%  sub 

nivelul bugetat; Banca continua actiunile de identificare a unor noi oportunitati de  optimizare a proceselor 

operationale cu scopul maximizarii sinergiilor rezultate in urma procesului de fuziune.  

Cheltuiala (neta) aferenta ajustarilor pentru deprecierea creditelor a inregistrat o crestere fata de aceeasi 

perioada a anului trecut cu 2,9 mil. LEI pe fondul implementarii IFRS 9 incepand cu 1 ianuarie 2018, dar si a cresterii 

portofoliului de credite si a inregistrarii unor noi cazuri de credite neperformante pe portofoliile „legacy” din cele 

doua banci fuzionate. In primele 3 luni ale anului 2018 activitatea de recuperare a creditelor neperformante a fost 

intensificata, banca recuperand din portofoliul legacy provenind din fosta-Banca Carpatica cca. 10,2 milioane Lei 

si 2,7 mil. LEI din creditele scoase in afara bilantului.  

III.2. Indicatori economico-financiari ai Patria Bank SA 

Indicatori principali - BANCA  31.03.2018 31.12.2017 

Rata Fondurilor Proprii Totale % 11,01% 10,61% 

Credite (val bruta) / Datorii privind 

clientela % 
47,31% 44,62% 

Active lichide / Total Active % 51% 53% 

LCR % 403% 393% 

Lichiditate imediata1 % 48% 52% 
1Disponibilitati si depozite la banci (val. neta) + titluri de stat libere de gaj/ surse atrase si imprumutate 
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IV. Evenimente importante de raportat in perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 

1. La data de 15.01.2018 a incetat contractul de mandat al dnei Diana Maria Kallos din functia de Director 

General Adjunct Divizia Financiar. Incepand cu aceeasi data, a fost numita dna Lucica Cristina Pitulice 

in functia de Director General Adjunct – Divizia Financiar, care a primit aprobarea prealabila a BNR la 

data de 07.05.2018. 

 

2. La data din 31.01.2018, in cadrul dosarului cu nr. 45815/3/2017,  Tribunalul Bucuresti a pronuntat 

hotararea privind: 

- respingerea ca neintemeiata a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, exceptie invocata de 

debitorii persoane fizice;  

- respingerea ca inadmisibila a cererii de emitere a ordonantei de plata;  

- respingerea ca neintemeiata a cererii creditoarei de obligare a debitorilor la plata cheltuielilor de 

judecata; 

Mentionam ca dosarul mai sus mentionat se refera la ordonanta de plata formulata de dna. Ciobanu 

Liliane Christine prin care aceasta din urma, in calitate de reclamant, solicita obligarea Patria Bank SA, 

in calitate de parat, in solidar cu administratorii acesteia, sa plateasca paratului sumele de "(a) 

484.178,60 lei dar nu mai putin de 433.824,0256 lei (b) dobanda legala penalizatoare aferenta sumei 

datorate, egala cu rata de referinta BNR majorata cu 4% incepand cu data introducerii cererii de fata 

si pana la plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru si onorar avocat." 

(dosar inregistrat la Tribunalul Sibiu cu nr. 4875/85/2017, pentru care a fost declinata competenta de 

solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Bucuresti, fiind inregistrat dosar cu nr. 45815/3/2017). 

3. La data de 23.02.2018 a fost semnat cu EEAF Financial Services BV contractul de imprumut subordonat 

la termen in valoare de 4,3 mil. EUR, cu o maturitate de 6 ani, cu rambursare intr-o singura transa la 

scadenta, iar imprumutul subordonat in valoare de 4,35 mil. EUR, contractat in anul 2016, acordat de 

EEAF Financial Services BV a fost extins cu inca un an, avand o maturitate de 7 ani si 8 luni, cu 

rambursare intr-o singura transa la scadenta. 

 

4. La data de 02.03.2018, in cadrul dosarului cu nr. 43476/3/2017, Tribunalul Bucuresti a pronuntat de 

hotararea privind: 

- admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a debitorilor Horia Dragos Manda, Daniela 

Elena Iliescu, Bogdan Merfea, Nicolae Surdu si Vasile Iuga.  

- respingerea cererii formulate in contradictoriu cu acesti debitori ca fiind introdusa impotriva unor 

persoane fara calitate procesuala pasiva.  

- respingerea ca neintemeiata a cererii formulate in contradictoriu cu debitoarea Patria Bank SA. 

- respingerea ca neintemeiata a cererii creditorului de acordare a cheltuielilor de judecata.  

Mentionam ca dosarul mai sus mentionat se refera la ordonanta de plata formulata de dl. Dican 

Octavian prin care acesta din urma, in calitate de reclamant, solicita obligarea Patria Bank SA, in 

calitate de parat, in solidar cu administratorii acesteia, sa plateasca paratului sumele de "(a) 318,866.2 

lei dar nu mai putin de 285.704,1152 lei (b) dobanda legala penalizatoare aferenta sumei datorate, 
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egala cu rata de referinta BNR majorata cu 4% incepand cu data introducerii cererii de fata si pana la 

plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru si onorar avocat." (dosar 

inregistrat la Tribunalul Sibiu cu nr. 4874/85/2017, pentru care a fost declinata competenta de 

solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Bucuresti, fiind inregistrat dosar cu nr. 43476/3/2017). 

5. La data de 12.03.2018 in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a fost aprobata 

operatiunea de majorare de capital social al Bancii cu suma de 60.538.661,1 lei, respectiv de la suma 

de 227.121.731,30 lei la maxim 287.660.392,4 lei, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar 

de 605.386.611 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala 

de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin: conversia a doua imprumuturi 

subordinate in valoare de 8,65 mil. EUR, acordate de actionarul majoritar EEAF Financial Services BV 

si prin aport suplimentar in numerar, cu acordarea drepturilor de preferinta tuturor actionarilor 

existenti ai Bancii la data de inregistrare, stabilita pentru data de 11.04.2018. 

 

6. La data de 16.03.2018, in cadrul dosarului cu nr. 45821/3/2017, Tribunalul Bucuresti a pronuntat 

hotararea privind: 

- respingerea ca neintemeiata a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a debitorilor persoane 

fizice; 

- respingerea ca inadmisibila a cererii creditorului de emitere a unei ordonante de plata; 

- respingerea ca neintemeiata a cererii creditorului de acordare a cheltuielilor de judecata 

efectuate. 

Mentionam ca dosarul mai sus mentionat se refera la ordonanta de plata formulata de dl. Ilie 

Carabulea prin care acesta din urma, in calitate de reclamant, solicita obligarea Patria Bank SA, in 

calitate de parat, in solidar cu administratorii acesteia, sa plateasca paratului sumele de "(a) 

40.666.949,8 lei pretul actiunilor rascumparate de societatea parata, (b) dobanda legala 

penalizatoare aferenta sumei datorate, egala cu rata de referinta BNR majorata cu 4% incepand cu 

data introducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata reprezentand taxa 

de timbru si onorar avocat." (dosar inregistrat la Tribunalul Sibiu cu nr. 4435/85/2017, pentru care a 

fost declinata competenta de solutionare in favoarea Tribunalului Bucuresti, fiind inregistrat dosarul 

cu nr. 45821/3/2017).  

7. La data de 29.03.2018 a fost semnat cu EEAF Financial Services BV contractul de imprumut subordonat 

la termen in valoare de 5 mil. EUR, cu o maturitate de 6 ani, cu rambursare intr-o singura transa la 

scadenta. 

V. Evenimente ulterioare datei de 31.03.2018 

1. La data de 16.04.2018, Banca a receptionat instiintarea formulata de dl. Ilie Carabulea, in calitate de 

actionar, prin care se comunica faptul ca dl. Ilie Carabulea, in calitate de reclamant, a formulat o 

actiune in anulare a Hotararii AGEA Patria Bank SA nr. 1/12.03.2018, prin care a fost aprobata 

operatiunea de majorare a capitalului social al Bancii, actiunea facand obiectul dosarului nr. 

11872/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI-a Civila.  
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2. De asemenea, pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI-a Civila, este inregistrat dosarul cu nr. 

11873/3/2018, parti fiind dl. Ilie Carabulea, in calitate de reclamant si Patria Bank S.A., in calitate de 

parat, avand ca obiect o cerere de emitere a unei ordonante presedintiale, privind suspendarea 

executarii Hotararii AGEA Patria Bank SA nr. 1/12.03.2018, prin care a fost aprobata operatiunea de 

majorare a capitalului social al Bancii. La primul termen de judecata stabilit de instanta in cadrul 

acestui dosar din data de 11.05.2018, instanta a acordat un nou termen de judecata la data de 

25.05.2018.  

 

3. La data de 26.04.2018, Consiliul de Administratie al Patria Bank SA a aprobat urmatoarele modificari 

in structura conducerii bancii, care vor intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2018: 

-          cresterea  numarului  directorilor bancii, membri ai Comitetului Directorilor, de la patru  la 

cinci, prin infiintarea unei pozitii noi de Director General Adjunct - Divizia Comerciala; 

-          infiintarea Diviziei Comerciale care va include Directia Comerciala Retail si Directia 

Comerciala Persoane Juridice, aflate anterior sub coordonarea Directorului General; 

-          numirea dlui Codrut Stefan Nicolau, in functia de Director General Adjunct - Divizia 

Comerciala, membru al Comitetului Directorilor, pentru un mandat de 4 ani si care isi va exercita 

atributiile de la data obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei. 

 

4. La data de 07.05.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin care au fost 

aprobate:  

- situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza raportului prezentat de Consiliul de 

Administratie si a raportului auditorului financiar al Bancii; 

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar 2018; 

- Descarcarea de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar 2017; 

- Remuneratia individuala cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul 

financiar al anului 2018, respectiv mentinerea acesteia la nivelul stabilit in anul 2017. 

Prezentele Situaţii financiare aferente primelor 3 luni ale anului 2018 nu sunt auditate sau revizuite de catre un 

auditor financiar independent.  

VI. ANEXE 

Situatia pozitiei financiare la data de 31.03.2018 pentru Patria Bank SA  

Situatia performantei financiare pentru perioada incheiata la 31.03.2018 pentru Patria Bank SA  

 

 

 

                       Director General Adjunct - CFO,                       Director Financiar Contabilitate 

       Lucica Cristina Pitulice          Georgiana Stanciulescu   
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 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
la data de 31.03.2018 

 
 

- MII LEI - 31.mar.18 31.dec.17 mar-18/ dec-17 
(abs.) 

mar-18/ dec-17 
(%) 

ACTIVE 
    

Numerar si disponibilitati la Banca Centrala            596,410       636,525          (40,115) (6.3%) 

Plasamente la banci           5,000            5,076                  (76) (1.5%) 

Active financiare detinute pentru tranzactionare             12,587              28,635               (16,048) (56.0%) 

Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte 
elemente ale rezultatului global 

          940,373         1,151,064             (210,691) (18.3%) 

Active financiare evaluate la cost amortizat - Titluri de 
datorie 

          296,627             107,708               188,919  175.4% 

Titluri de participare detinute in filiale              26,691              27,505                      (814) (3.0%) 

Credite si avansuri acordate clientelei, net        1,380,929         1,325,216                  55,713  4.2% 

Investitii imobiliare             72,382              73,476                  (1,094) (1.5%) 

Alte active              63,439              56,155                    7,284  13.0% 

Creanta privind impozitul amanat             21,786              22,936                 (1,150) (5.0%) 

Imobilizari necorporale             42,087               43,211                 (1,124) (2.6%) 

Imobilizari corporale            166,347             167,886                 (1,539) (0.9%) 

Total active 3,624,657  3,645,393  (20,736) (0.6%) 

 

PASIVE     

Depozite de la banci           144,414              95,967                  48,447  50.5% 

Depozite de la clienti        3,183,282         3,256,296               (73,014) (2.2%) 

Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare                     45                      59                       (14) (23.2%) 

Provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare 
si garantii financiare 

            12,078               10,979  0  10.0% 

Alte datorii             22,181              20,952                    1,229  5.9% 

Datorii subordonate             49,848             29,589                  20,259  68.5% 

Total Datorii 3,411,849  3,413,842  (1,993) (0.1%) 

Capital social            231,418            231,418                         (0) (0.0%) 

Prime de fuziune           (67,569)           (67,569)                           0  100.0% 

Pierderea cumulata           (48,636)           (25,226)              (23,410) 92.8% 

Rezerve din reevaluare               55,730              51,063                    4,667  9.1% 

Alte rezerve             41,865              41,865                            0  0.0% 

Total capitaluri proprii 212,808  231,551  (18,743) (8.1%) 

Total datorii si capitaluri proprii 3,624,657  3,645,393  (20,736) (0.6%) 

Prezentele Situaţii financiare aferente primelor 3 luni ale anului 2018 nu sunt auditate sau revizuite de catre un auditor financiar independent. 

 

Director General Adjunct - CFO,  Director Financiar Contabilitate 

                            Lucica Cristina Pitulice    Georgiana Stanciulescu   
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SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE 
la data de 31.03.2018 

 
 

- MII LEI - 31.mar.18 31.mar.17 Δ T1-18/ T1-17 
(abs.) 

Δ T1-18/ T1-
17 (%) 

Venituri din dobanzi si asimilate              29,981         29,817                  164  0.5% 

Cheltuieli cu dobanzile si asimilate              (8,724)        (7,819)               (906) 11.6% 

Venituri nete din dobanzi  21,256  21,998  (742) (3.4%) 

     

Venituri din comisioane si speze                 6,393            6,522               (129) (2.0%) 

Cheltuieli cu comisioane si speze              (1,141)        (1,790)                 649  (36.2%) 

Venituri nete din comisioane si speze 5,252  4,732   519  11.0% 

     

Castig net din tranzactionare                2,367            2,935               (568) (19.4%) 

Castig net din vanzarea activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global 

                (487)              792           (1,280) (161.5%) 

Alte venituri din exploatare               2,087          1,479                  608  41.1% 

Total venituri operationale 30,474  31,937  (1,463) (4.6%) 

     

Cheltuieli cu personalul            (19,727)    (19,877)                  150  (0.8%) 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea              (3,821)    (3,872)                   51  (1.3%) 

Alte cheltuieli operationale si administrative           (17,024)       (17,290)                266  (1.5%) 

Total cheltuieli operationale (40,572) (41,038) 467  (1.1%) 

     

Ajustari de depreciere aferente activelor 
financiare 

(8,784) (6,271) (2,513) 40.1% 

Provizioanele pentru angajamente de creditare 
si garantii financiare 

                 (133)          (151)                   19  (12.3%) 

     

Pierdere inainte de impozitare (19,014) (15,524) (3,490) 22.5% 

Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat                   -                -                    -    
 

     

Pierderea exercitiului financiar (19,014) (15,524) (3,490) 22.5% 

 

Prezentele Situaţii financiare aferente primelor 3 luni ale anului 2018 nu sunt auditate sau revizuite de catre un auditor financiar independent. 

 

Director General Adjunct - CFO,   Director Financiar Contabilitate 

              Lucica Cristina Pitulice                  Georgiana Stanciulescu   
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