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Raportul Consiliului de Supraveghere 

Doamnelor și domnilor, 

 
Raiffeisen Bank a încheiat anul 2018 cu un profit de 189 milioane de euro, cu 79% mai 
mare față de 2017. Activele băncii au crescut cu 11%, ajungând la peste 8,5 miliarde de 
euro. Creditele acordate clienților au crescut cu 19%, până la aproximativ 6 miliarde de 
euro, în timp ce depozitele acestora au crescut cu 11%, până la 7 miliarde de euro. 
Evoluția foarte bună a rezultatelor băncii se datorează majorării cotei de piață la credite 
și unei creșteri organice susținute și echilibrate, pe principalele produse și segmente de 
clienți. Acestea sunt cele mai bune rezultate financiare înregistrate vreodată de Raiffeisen 
Bank în România. 
 
În anul financiar 2018, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de cinci ori. Rata generală 
de participare la ședințele Consiliului de Supraveghere în 2018 a fost de 97%. 
 
Consiliul de Supraveghere a monitorizat în mod regulat și comprehensiv performanța de 
business și evoluția riscurilor în Raiffeisen Bank. Periodic, au avut loc discuții cu 
Directoratul cu privire la adecvarea capitalului și lichiditate, precum și la direcția 
strategiilor de afaceri și de risc ale băncii. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a 
abordat pe larg aspectele privind domeniul guvernanței corporative și a monitorizat 
punerea în aplicare a politicilor corespunzătoare. În cadrul activităților sale de 
monitorizare și consultanță, Consiliul de Supraveghere a menținut un contact direct cu 
membrii Directoratului, auditorul și cei care gestionează funcțiile de control intern. De 
asemenea, a menținut un schimb continuu de informații și opinii cu reprezentanții 
autorităților de supraveghere bancară pe teme de actualitate. 
 
Mai mult, Directoratul a furnizat Consiliului de Supraveghere rapoarte periodice și 
detaliate despre aspectele relevante privind performanța activităților de business. Între 
întâlniri, Consiliul de Supraveghere a menținut, de asemenea, contactul cu Președintele 
Directoratului și membrii săi. Directoratul a fost disponibil ori de câte ori a fost necesar 
pentru discuții bilaterale sau multilaterale cu membrii Consiliului de Supraveghere, cu 
implicarea, acolo unde a fost necesar, a experților în problemele abordate de Consiliul 
de Supraveghere. 
 
Activitatea desfășurată împreună cu Directoratul s-a bazat pe o relație de încredere 
reciprocă și a fost desfășurată în spiritul unei colaborări eficiente și constructive. Discuțiile 
au fost deschise și hotărâtoare, iar Consiliul de Supraveghere a adoptat rezoluții după ce 
a luat în considerare toate aspectele. Dacă a fost nevoie de informații suplimentare pentru 
a examina în profunzime anumite probleme, acestea le-au fost oferite membrilor 
Consiliului de Supraveghere fără întârziere și într-un mod corespunzător. 
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Consiliul de Supraveghere a fost informat periodic cu privire la activitățile desfășurate în 
2018 de către subcomitetele sale. 
 
Consiliul de Supraveghere este de acord cu raportul Directoratului privind situațiile 
financiare auditate ale Raiffeisen Bank pentru exercițiul financiar 2018, elaborat în 
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 
 
Aș dori să profit de ocazie pentru a le mulțumi clienților noștri pentru încrederea lor 
continuă, și tuturor angajaților Raiffeisen Bank, pentru munca lor susținută și efortul 
constant din 2018, dar și pentru a le solicita în continuare angajamentul pentru 
abordarea oricăror provocări viitoare. 
 
 
În numele Consiliului de Supraveghere, 
 
Johann Strobl 
Președinte al Consiliului de Supraveghere 


