
   

 

 
Raportul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.  
   
 
 
Doamnelor și domnilor,  
   
După câțiva ani de creștere scăzută sau chiar negativă, anul 2013 a arătat în sfârșit primele semne ale 
unei reveniri economice în Zona Euro și, de asemenea, în Europa Centrală și de Est. Totodată, am 
observat că cea mai pronunțată creștere economică pare să se fi mutat în zona Europei Centrale, unde 
Polonia, Republica Cehă și Slovacia și-au asumat rolul de lideri regionali. În plus, au fost luate decizii 
politice cu privire la viitorul Uniunii Bancare Europene, care au oferit în sfârșit mai multă claritate 
sectorului bancar european. Totuși, contextul de business a rămas dificil pentru bănci. În special 
cerințele de creștere a capitalului propriu pe termen scurt și alte cereri regulatorii complexe, precum 
taxele bancare, au fost și continuă să fie încă un impediment pentru bănci, conducând la limitarea 
creditării.  
 
În toamna anului 2013, Grupul RBI a lansat programul „Fit for Future 2016” (Pregătiți pentru viitor) cu 
scopul de a aduce costurile până atunci la nivelul celor din 2012. Acest lucru înseamnă că în următorii 
trei ani nu doar vom diminua efectele inflației, ci și că vom economisi aproximativ 450 milioane de euro 
în total. Creșterea de capital recentă, de 2,78 miliarde de euro, a fost și ea un motiv de mulțumire. 
Odată cu creșterea numărului de acțiuni liber tranzacționale, acestea devin mai atractive atât pentru 
investitorii privați, cât și pentru cei instituționali. Veniturile obținute vor fi folosite, în următoarele 12 
până la 18 luni, pentru a ne îndeplini obiectivul de a atinge pragul de adecvare a capitalului propriu de 
10% prevăzut de Basel III până la finalul perioadei de tranziție. Ambele decizii au fost luate pentru a 
susține modelul nostru de business de succes în regiune și garantează o dezvoltare sustenabilă a 
Grupului în acest context plin de provocări. Așadar, Grupul RBI este mândru să declare că a obținut un 
profit înainte de impozitare de 835 milioane EUR.   
   
Așa cum demonstrează datele financiare înregistrate în 2013, Raiffeisen Bank S.A. a confirmat încă o 
dată corectitudinea strategiei sale și atitudinea de prudenŃă pe care a manifestat-o echipa de conducere 
și pe parcursul acestui an dificil.  
   
În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 19 aprilie 2013, acționarii Raiffeisen Bank S.A. au  hotărât 
acordarea unui nou mandat doamnei Anca Ioan în calitate de membru independent al Consiliului de 
Supraveghere.   
   
Consiliul de Supraveghere, condus de domnul Herbert Stepic, s-a reunit de 4 ori în 2013. Directoratul 
Raiffeisen Bank S.A. a oferit cu regularitate membrilor Consiliului de Supraveghere informații complete și 
la timp, legate de aspecte relevante de business. Astfel, Directoratul a ajutat Consiliul de Supraveghere 
să ducă la bun sfârşit responsabilităŃile de supraveghere și control. De asemenea, Consiliul de 
Supraveghere a oferit Directoratului tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere a 
valorii și rezultatelor Băncii, conform aşteptărilor acționarilor.   
   
 



   

 

 
Comitetul de Audit, condus de domnul Martin Grüll, a aprobat planurile de audit pe baza cărora a fost 
realizat auditul intern al Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a analizat rapoartele misiunilor de audit 
realizate în 2013 și a acceptat recomandările incluse în aceste rapoarte.   
   
Pe 19 aprilie 2013, Comitetul de Remunerare, condus de domnul Herbert Stepic, a implementat decizia 
AGA referitoare la remunerația anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor 
Directoratului.   
   
Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului referitoare la situațiile financiare 
auditate ale Băncii aferente exercițiului financiar al anului 2013 (separate și consolidate, întocmite în 
conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară) și cu propunerea acestuia privind 
repartizarea profitului.   
   
Permiteți-mi să folosesc această ocazie pentru a mulțumi tuturor angajaților Raiffeisen Bank S.A. pentru 
munca lor susținută în acest context în continuare plin de provocări, dar și pentru efortul lor constant de 
a deservi clienții și de a aduce beneficii întregului Grup Raiffeisen.  
   
 
 
 În numele Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.,  
   
 Herbert Stepic  
 Președinte  
   


