
   
 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducere libera 

 

Raportul Consiliului de Supraveghere 

 

Doamnelor si domnilor, 

 

Anul financiar 2017 a fost marcat de un climat macroeconomic general pozitiv și de un mediu de piață favorabil. 

Acest lucru a contribuit la îmbunătățirea semnificativă a profitului consolidat al RBI, care a fost mai mare decat 

dublul anului precedent. Rezultatul operațional mai bun a fost, în principal, influențat în mod pozitiv de costurile 

de risc mai scăzute. Pe lângă vânzarea cu succes a creditelor neperformante, acestea au fost determinate și de 

scăderea notabilă a provizioanelor nete pentru deprecierea valorii activelor financiare. Rezultatul obținut de RBI 

în 2017 a confirmat, totodată, că deciziile strategice luate în ultimii ani au avut un rol esențial în susținerea 

grupului pentru a depăși, mai puternic, o perioadă de transformare plină de provocări. Acest lucru este 

demonstrat și de baza de capital solidă și constantă, de un profil de risc echilibrat și de un nivel redus 

considerabil al creditelor neperformante - de la 8,7% (2016 pro forma) la 5,7%. Această îmbunătățire a calității 

activelor s-a bazat, nu în ultimul rând, pe reducerea determinată a creditelor neperformante în ultimii ani. 

 

Fuziunea Raiffeisen Zentralbank Österreich AG cu RBI AG a intrat în vigoare conform planului, odată cu 

înregistrarea acesteia în Registrul Comerțului, la data de 18 martie 2017. În urma fuziunii, RBI va continua să-și 

urmeze strategia de grup bancar universal de top în Europa Centrală și de Est și Austria, având ca obiectiv 

principal crearea de valoare pe termen lung. Ne propunem să creștem selectiv în următorii ani pe anumite piețe 

care au demonstrat stabilitate și perspective economice bune. Managementul eficient al riscului și al capitalului, 

precum și reducerea în continuare a creditelor neperformante vor continua să rămână esențiale în viitor. În 2018, 

ne vom concentra mai mult pe provocările generate de cerințele regulatorii în vigoare, riscurile politice, progresul 

digitalizării și schimbările conexe din mediul concurențial. 

Pe piața românească, Raiffeisen Bank S.A. și-a continuat creșterea organică, accentul fiind pus pe digitalizare și 

simplificare, precum și pe o gestionare atentă a riscului, lucruri care s-au reflectat în profitabilitatea ridicată a 

Băncii. 

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) care a avut loc la data de 24 aprilie 2017, acţionarii Raiffeisen 

Bank S.A. au luat act de demisia domnului Karl Sevelda din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere 

și au decis să-l numească pe domnul Hannes Moesenbacher ca nou membru și să acorde doamnei Ileana Anca 

Ioan un nou mandat în calitate de membru independent al Consiliului de Supraveghere. 

Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de cinci ori în 2017. La data de 25 aprilie 2017 l-a ales pe domnul Johann 

Strobl în calitate de președinte și a aprobat noile structuri ale Comitetului de Audit, Comitetului de Nominalizare, 

Comitetului de Remunerare, Comitetului de Risc al Consiliului de Supraveghere și Comitetului Executiv de 

Credite. La data de 27 octombrie 2017, Consiliul de Supraveghere a aprobat încă o dată noua componență a 

Comitetului de Audit, de această dată cu o majoritate de membri independenți (inclusiv președintele).  

Directoratul Raiffeisen Bank S.A. a furnizat în mod regulat și la timp membrilor Consiliului de Supraveghere 

informații complete privind aspectele relevante de business. Astfel, Directoratul a sprijinit Consiliul de 

Supraveghere să-şi îndeplinească responsabilităţile de supraveghere şi control. De asemenea, Consiliul de 



   
 
 
 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supraveghere a oferit Directoratului tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere a valorii și 

rezultatelor Băncii, conform așteptărilor acționarilor.  

Consiliul de Supraveghere a fost informat periodic cu privire la activitatea desfăşurată în cursul anului 2017 de 

către sub-comitetele sale menționate anterior. Consiliul de Supraveghere este de acord cu Raportul Directoratului 

asupra situațiilor financiare auditate ale Băncii, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2017.  

Aș dori să profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor angajaților Raiffeisen Bank S.A. pentru toată 

munca depusă și efortul lor constant din timpul anului 2017, dar și pentru a apela la angajamentul lor continuu de 

a înfrunta orice provocare viitoare. 

 

În numele Consiliului de Supraveghere, 

 

Johann Strobl, 

Președinte al Consiliului de Supraveghere 

 


