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Grup

Mii RON 
Capital 
Social 

Alte 
rezerve 

Rezultatul 
reportat Total 

Sold la 1 ianuarie 2017 1.200.000 246.382 1.827.525 3.273.907
Profitul net al exerci�iului financiar 0 0 508.919 508.919

Alte elemente ale rezultatului global, dup� impozitare 0 -12.183 0 -12.183
Total rezultat global aferent exerci�iului financiar, 
dup� impozitare 0 -12.183 508.919 496.736

Distribuirea de dividende 0 0 -180.000 -180.000

Sold la 31 decembrie 2017 1.200.000 234.199 2.156.444 3.590.643

Sold la 31 decembrie 2017 1.200.000 234.199 2.156.444 3.590.643
Impact din adoptarea IFRS 9 0 3.630 -76.939 -73.309
Sold la 1 ianuarie 2018 1.200.000 237.829 2.079.505 3.517.334
Profitul net al exerci�iului financiar 0 0 893.789 893.789
Alte elemente ale rezultatului global, dup� impozitare 0 25.100 0 25.100
Total rezultat global aferent exerci�iului financiar, 
dup� impozitare 0 25.100 893.789 918.889

Distribuirea de dividende 0 0 -252.000 -252.000

Sold la 31 decembrie 2018 1.200.000 262.929 2.721.294 4.184.223

Banca

Mii RON
Capital 
Social 

Alte 
rezerve 

Rezultatul 
reportat Total 

Sold la 1 ianuarie 2017 1.200.000 245.873 1.778.066 3.223.939
Profitul net al exerci�iului financiar 0 0 491.177 491.177

Alte elemente ale rezultatului global, dup� impozitare 0 -11.762 0 -11.762
Total rezultat global aferent exerci�iului financiar, 
dup� impozitare 0 -11.762 491.177 479.415

Distribuirea de dividende 0 0 -180.000 -180.000

Sold la 31 decembrie 2017 1.200.000 234.111 2.089.243 3.523.354

Sold la 31 decembrie 2017 1.200.000 234.111 2.089.243 3.523.354
Impact din adoptarea IFRS 9 0 3.630 -77.079 -73.449
Sold la 1 ianuarie 2018 1.200.000 237.741 2.012.164 3.449.905
Profitul net al exerci�iului financiar 0 0 881.087 881.087

Alte elemente ale rezultatului global, dup� impozitare 0 24.933 0 24.933
Total rezultat global aferent exerci�iului financiar, 
dup� impozitare 0 24.933 881.087 906.020

Distribuirea de dividende 0 0 -252.000 -252.000
Sold la 31 decembrie 2018 1.200.000 262.674 2.641.251 4.103.925

Situa�ia consolidat� �i separat� a modific�rilor capitalurilor proprii trebuie citit� împreun� cu notele la 
situa�iile financiare consolidate �i separate prezentate în paginile 6 � 153 care fac parte integrant� din 
situa�iile financiare consolidate �i separate. 
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Mii RON

Grup Banca
Nota 2018 2017 2018 2017

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare
Profitul net al exerci�iului 893.789 508.919 881.087 491.177

Ajust�ri pentru elementele nemonetare:
Cheltuiala cu amortizarea 12 117.313 100.603 115.870 99.552
Pierderea net� din deprecierea activelor financiare -venitul 
aferent recuper�rilor nu este inclus 14 256.640 470.839 254.582 469.493
Deprecierea instrumentelor de�inute în vederea vânz�rii 11 0 -1.692 0 0
Fond comercial negativ 0 -5.245 0 0
Partea Grupului din câ�tigul entit��ilor afiliate �i asocierilor 
în participa�ie 26 -1.027 -1.485 0 0
Pierdere din vânzarea imobiliz�rilor corporale �i 
necorporale 21.475 12.052 21.310 10.611
Cheltuieli nete din provizioane pentru litigii �i alte 
provizioane 11,12 10.258 -6.680 10.451 -6.680
Cheltuieli cu impozitul pe profit 15,16 173.536 95.138 169.972 92.583
Ajust�ri din reevaluarea la valoarea just�   -30.998 12.613 -30.399 12.073
Câ�tiguri nete FVTPL 27 -38.811 0 -38.481 0
Venituri nete din dobânzi 8 -1.533.262 -1.178.048 -1.499.973 -1.151.933
Pierderi din diferen�ie de curs nerealizate  24.238 51.409 24.327 51.409
Venituri din dividende -2.014 -1.774 -8.373 -6.711
Profit din exploatare înainte de varia�ia activelor �i 
datoriilor din exploatare -108.863 56.649 -99.627 61.574

Varia�ia activelor din exploatare:
(Cre�terea)/Descre�terea  activelor financiare de�inute 
pentru tranzac�ionare �i a derivatelor de�inute pentru 
managementul riscului -212.747 357.397 -212.151 356.983
(Cre�terea)/Descre�terea creditelor �i avansurilor acordate 
b�ncilor evaluate la cost amortizat  43.644 2.366 40.117 -16.149
(Cre�terea) creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat -4.630.406 -2.234.162 -4.600.568 -2.360.556
(Cre�terea) investi�iilor în titluri de valoare  0 -1.387.170 0 -1.384.872
Descre�terea titlurilor de datorie evaluate la valoarea just�
prin contul de profit si pierdere  1.017.856 0 1.000.267 0
(Cre�terea) titlurilor de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global  -256.797 0 -257.228 0
(Cre�terea) titlurilor de datorie evaluate la cost amortizat  -1.014.854 -1.011.026 0
(Cre�terea) altor active -38.001 -88.901 -28.428 -69.722
Incas�ri în numerar din vânzarea portofoliului de credite 82.035 225.218 81.555 225.216

Varia�ia datoriilor din exploatare:
(Descre�terea) datoriilor financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare -10.969 -30.833 -11.281 -30.521
Cre�terea/(Descre�terea) depozitelor de la b�nci  27.386 -77.646 27.386 -77.646
Cre�terea depozitelor de la clien�i  3.276.360 3.222.283 3.277.981 3.269.303
Cre�terea altor datorii 62.740 73.039 61.487 73.060
Impozitul pe profit pl�tit -126.293 -77.031 -122.351 -75.596
Dobând� pl�tit� -140.022 -105.656 -149.259 -102.231 
Dobând� încasat� 1.635.366 1.307.135 1.611.312 1.275.021

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare -393.565 1.242.688 -391.814 1.143.864

Activit��i de investi�ii
Încas�ri în numerar din vânzarea imobiliz�rilor corporale  22.962 10.128 19.823 8.687
Achizi�ii de imobiliz�ri corporale 31 -58.133 -55.570 -56.740 -53.821 
Achizi�ii de imobiliz�ri necorporale 32 -81.844 -81.788 -80.536 -80.909
Achizi�ia investi�iilor în filiale 26 0 -42.724 0 -42.724
Încas�ri din vânzarea de investi�ii financiare 0 153 0 153
Dividende încasate 2.014 1.774 8.403 6.711

Fluxuri de numerar utilizate în activitate de investi�ii -115.001 -168.027 -109.050 -161.903
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Grup Banca

Mii RON Nota 2018 2017 2018 2017
Activit��i de finan�are
Numerar din împrumuturi de la alte b�nci  116.598 -92.578 116.598 0
Ramburs�ri de împrumuturi de la alte b�nci  -122.083 -902.307 -132.395 -902.307
Rambursari de împrumuturi subordonate  -116.598 -116.493 -116.598 -116.493
Dividende pl�tite -252.000 -180.000 -252.000 -180.000 
Fluxuri de numerar din activit��i de finan�are -374.083 -1.291.378 -384.395 -1.198.800

(Descre�tere) net� a numerarului �i echivalentelor de 
numerar -882.649 -216.717 -885.259 -216.839

Numerar �i echivalente numerar la 1 ianuarie 8.516.544 8.733.261 8.516.418 8.733.257

Numerar �i echivalente numerar la 31 decembrie 7.633.895 8.516.544 7.631.159 8.516.418

Analiza numerarului �i echivalentelor de numerar 

Mii RON Grup Banca
Nota 2018 2017 2018 2017 

Numerarul �i echivalentele de numerar sunt compuse 
din:

Numerar în casierie  17 4.235.697 4.516.070 4.235.689 4.515.944
Disponibilit��i la Banca Central� 17 2.961.533 3.955.907 2.961.533 3.955.907

7.197.230 8.471.977 7.197.222 8.471.851
Credite �i avansuri acordate b�ncilor � maturitate mai 
mic� de 3 luni 436.665 44.567 433.937 44.567
Numerar �i echivalente numerar în situa�ia fluxurilor 
de trezorerie 7.633.895 8.516.544 7.631.159 8.516.418

Situa�ia consolidat� �i separat� a fluxurilor de trezorerie trebuie citit� împreun� cu notele la situa�iile 
financiare consolidate �i separate prezentate în paginile 6 � 153, care fac parte integrant� din situa�iile 
financiare consolidate �i separate.  
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1. ENTITATEA RAPORTOARE 

Raiffeisen Bank SA (�Banca�) �i-a început activitatea la data de 1 iulie 2002, în urma fuziunii prin absorb�ie a 
Raiffeisen Bank România SA de c�tre Banca Agricol� Raiffeisen SA, prin emisiune de ac�iuni. Fuziunea dintre 
cele dou� b�nci s-a finalizat la data de 30 iunie 2002 cu scopul de a alinia opera�iunile Grupului Raiffeisen în 
România. 

Banca este autorizat� de Banca Na�ional� a României s� desf��oare activit��i bancare. Sediul social se afl�
în Cl�direa Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, sector 1, Bucure�ti, România. 

Situa�iile financiare consolidate �i separate ale B�ncii pentru exerci�iul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 
cuprind Banca �i subsidiarele sale (denumite în continuare �Grupul�).  

Activit��ile de baz� ale Grupului sunt reprezentate de furnizarea de servicii bancare pentru persoane fizice �i 
juridice, servicii �i activit��i de investi�ii, leasing �i gestiune a activelor financiare. 

Obiectul principal de activitate al B�ncii este reprezentat de furnizarea de servicii bancare pentru persoane 
fizice �i juridice. Serviciile oferite includ: deschideri de cont curent, pl��i interne �i interna�ionale, opera�iuni de 
schimb valutar, acordarea de finan��ri pentru nevoi opera�ionale, finan��ri pe termen mediu, garan�ii bancare, 
acreditive. Grupul ofer�, de asemenea, servicii de consultan�� financiar� pentru întreprinderile mici �i mijlocii 
care opereaz� pe teritoriul României, servicii de leasing financiar, servicii de economisire-creditare în sistem 
locativ �i servicii de gestiunea activelor financiare. Grupul î�i desf��oar� activitatea atât prin intermediul 
sediului central din Bucure�ti cât �i prin intermediul re�elei sale de 419 de agen�ii la 31.12.2018 (2017: 451 
agen�ii). 

Banca este administrat� în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere format din 9 membri �i un 
Directorat format din 7 membri.  

Membrii Consiliului de Supraveghere la 31 decembrie 2018 sunt: 

� Johann Strobl � Pre�edinte  
� Martin Grüll � Vicepre�edinte 
� Andreas Gschwenter � Membru 
� Hannes Mösenbacher � Membru 
� Peter Lennkh � Membru 
� Anca Ileana Ioan � Membru independent 
� Ana Maria Mihaescu � Membru independent 
� Lukasz Janusz Januszewski � Membru* 
� Andrii Stepanenko � Membru* 
*aprobat de Banca Na�ional� a Romaniei în ianuarie 2019 

Componen�a Directoratului la 31 decembrie 2018 este urm�toarea: 

� Steven van Groningen � Pre�edinte 
� Cristian Spori� � Vicepre�edinte, coordonator Divizia Corpora�ii 
� James D. Stewart, Jr. � Vicepre�edinte, coordonator Divizia Trezorerie �i Pie�e de Capital 
� Bogdan Popa � Vicepre�edinte, coordonator Divizia Opera�iuni �i IT 
� Vladimir Kalinov � Vicepre�edinte, coordonator Divizia Retail 
� Mircea Busuioceanu � Vicepre�edinte, coordonator Divizia Risc  
� Mihail Ion � Vicepre�edinte, coordonator Divizia Control Financiar �i Contabilitate  
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII 

a) Declara�ie de conformitate 

Situa�iile financiare consolidate �i separate au fost întocmite în conformitate cu Ordinul B�ncii Na�ionale a 
României nr. 27/2010, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care impune ca aceste situa�ii financiare s� fie 
întocmite în conformitate cu Standardele Interna�ionale de Raportare Financiar� adoptate de Uniunea 
European� (denumite în continuare �IFRS�). Eviden�ele contabile ale B�ncii sunt men�inute în RON, în 
conformitate cu legisla�ia contabil� din România precum �i cu reglement�rile bancare în vigoare emise de 
Banca Na�ional� a României. 

Începând cu anul 2012 Banca Na�ional� a României a emis reglement�ri prin care IFRS devin baz� a 
contabilit��ii pentru institu�iile de credit. Astfel eviden�ele contabile ale B�ncii �i ale Raiffeisen Banca pentru 
Locuin�e sunt armonizate, în toate aspectele semnificative, cu aceste standarde.  

Subsidiarele, entit��ile asociate �i asocierile în participa�ie non-bancare î�i întocmesc situa�iile financiare în 
conformitate cu legisla�ia contabil� din România precum �i cu reglement�rile bancare în vigoare emise de 
c�tre Banca Na�ional� a României (�conturi statutare�), cu excep�ia ICS Raiffeisen Leasing S.R.L., care î�i 
întocme�te situa�iile financiare în conformitate cu legisla�ia contabil� a Republicii Moldova. 

Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferen�ele existente între conturile statutare �i IFRS. În mod 
corespunz�tor, conturile statutare au fost ajustate, în cazul în care a fost necesar, pentru a armoniza aceste 
situa�ii financiare, în toate aspectele semnificative, cu IFRS.  

b) Bazele evalu�rii 

În aceste situa�ii financiare, Banca a aplicat IFRS 9 �i IFRS 7 (cu modific�rile aduse de IFRS 9 "Instrumente 
financiare"), intrate în vigoare pentru perioadele anuale începand la sau dup� 1 ianuarie 2018, pentru prima 
dat�. Banca nu a adoptat mai timpuriu nici un alt standard, interpretare sau modificare care a fost emis�, dar 
nu este înc� în vigoare. 

IFRS 9 înlocuie�te IAS 39 pentru perioadele anuale începand la sau dup� 1 ianuarie 2018. 

Banca nu a retratat situa�iile comparative pentru anul 2017 pentru instrumentele financiare care întra în scopul 
standardului IFRS 9. Prin urmare, situa�iile comparative pentru anul 2017 sunt raportate conform IAS 39 �i nu 
sunt comparabile cu situa�iile prezentate pentru anul 2018. Diferen�ele rezultate din adoptarea IFRS 9 au fost 
recunoscute direct în rezultatul reportat la 1 ianuarie 2018 �i sunt prezentate în nota 4. 

Principalele modific�ri aduse de IFRS 9 "Clasificare �i m�surare" sunt prezentate mai jos: 

Modific�ri de clasificare �i m�surare 

Pentru a determina categoria de clasificare �i de m�surare, IFRS 9 impune tuturor activelor financiare s� fie 
evaluate în func�ie de combina�ia dintre modelul de afaceri al entit��ii pentru administrarea activelor �i de 
caracteristicile fluxurilor de numerar contractuale. 

Noile categorii de clasificare a activelor financiare sunt: 

• Active financiare evaluate la cost amortizat; 
• Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI), cu 

câ�tiguri sau pierderi reciclate în profit sau pierdere la derecunoa�tere; 
• Instrumente de capitaluri la FVOCI, f�r� reciclarea câ�tigurilor sau a pierderilor în profit sau 

pierdere la derecunoa�tere; 
• Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere (FVPL). 
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2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare) 

Tratamentul contabil al datoriilor financiare r�mâne în mare parte acela�i cu cel aplicabil conform IAS 39, cu 
excep�ia tratamentului câ�tigurilor sau pierderilor rezultate din riscul de credit propriu al entit��ii asociat 
datoriilor desemnate la FVPL. Aceste mi�c�ri sunt prezentate în OCI f�r� a fi reclasificate ulterior în contul de 
profit sau pierdere. 

În conformitate cu IFRS 9, instrumentele financiare derivate încorporate nu mai sunt separate de un activ 
financiar gazd�. În schimb, activele financiare sunt clasificate pe baza modelului de afaceri �i a clauzelor 
contractuale ale acestora. Tratamentul contabil al derivatelor încorporate în datorii financiare �i în contracte 
gazd� non-financiare nu s-a schimbat. 

Modific�ri ale calculului de depreciere 

Adoptarea IFRS 9 a modificat în mod fundamental tratamentul contabil al B�ncii privind pierderile din 
depreciere prin înlocuirea abord�rii conforme cu IAS 39 a pierderilor suportate, cu abordarea cu caracter 
previzional a pierderilor de credit a�teptate (ECL). IFRS 9 impune ca Banca s� înregistreze ajust�ri pentru 
pierderi de credit a�teptate pentru toate creditele �i alte active financiare datorate care nu sunt evaluate la 
FVPL, împreun� cu angajamentele de creditare �i contractele de garan�ie financiar�. Ajust�rile de depreciere 
se bazeaz� pe pierderile de credit a�teptate asociate cu probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor în 
urm�toarele dou�sprezece luni, cu excep�ia cazului în care a existat o cre�tere semnificativ� a riscului de 
credit de la originare. În cazul în care un activ financiar îndepline�te defini�ia acelui activ achizi�ionat sau emis 
depreciat (POCI), ajust�rile de depreciere se bazeaz� pe modific�rile în pierderile de credit a�teptate pe 
întreaga durat� de via�� a activului. 

Impactul adopt�rii IFRS 9 este prezentat în nota 4. 

c) Moneda func�ional� �i de prezentare 

Elementele incluse în situa�iile financiare ale fiec�rei entit��i din Grup sunt evaluate folosind moneda mediului 
economic principal în care entitatea opereaz� (�moneda func�ional��). Situa�iile financiare consolidate �i 
separate sunt prezentate în RON, care este moneda func�ional� �i de prezentare a B�ncii, rotunjit� la o mie 
de unit��i, cu excep�ia situa�iilor în care se men�ioneaza în alt fel. 

d) Utilizarea estim�rilor �i ra�ionamentelor semnificative 

Preg�tirea situa�iilor financiare consolidate �i separate în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea 
European� presupune din partea conducerii utilizarea unor ra�ionamente, estim�ri �i ipoteze ce afecteaz�
aplicarea politicilor contabile, precum �i valoarea raportat� a activelor, datoriilor, veniturilor �i cheltuielilor. 
Estim�rile �i ra�ionamentele aferente se bazeaz� pe experien�� �i pe numero�i factori considera�i rezonabili în 
condi�iile date, rezultatele acestora formând baza emiterii de judec��i de valoare cu privire la valoarea 
contabil� a activelor �i datoriilor, valoare care nu poate fi dedus� din alte surse. Rezultatele actuale pot fi 
diferite de valorile estimate. 

Estim�rile �i ipotezele utilizate sunt revizuite periodic. Revizuirile estim�rilor contabile sunt recunoscute în 
perioada în care estimarea este revizuit�, dac� revizuirea afecteaz� doar acea perioad�, sau în perioada în 
care estimarea este revizuit� �i perioadele viitoare dac� revizuirea afecteaz� atât perioada curent�, cât �i 
perioadele viitoare. Ra�ionamentele efectuate de c�tre conducere la aplicarea politicilor contabile care au un 
efect semnificativ asupra situa�iilor financiare consolidate �i separate, precum �i estim�rile ce implic� un grad 
semnificativ de incertitudine sunt prezentate în Nota 6.  
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 

Politicile contabile prezentate mai jos au fost aplicate în mod consecvent de c�tre entit��ile din Grup de-a 
lungul exerci�iilor financiare prezentate în situa�iile financiare consolidate �i separate. 

a) Bazele consolid�rii 

(i) Subsidiarele 

Subsidiarele sunt entit��i aflate sub controlul B�ncii. Controlul exist� atunci când o entitate are puterea de a 
conduce, în mod direct sau indirect, politicile financiare �i opera�ionale ale unei entit��i pentru a ob�ine 
beneficii din activitatea acesteia. La momentul evalu�rii controlului sunt luate în calcul �i drepturile de vot 
poten�iale sau convertibile care pot fi exercitate. Situa�iile financiare ale subsidiarelor sunt incluse în situa�iile 
financiare consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului �i pân� în momentul încet�rii lui. 
Banca de�ine: 

• 99.99% (2017: 99.99%) participa�ie în Raiffeisen Leasing IFN SA;  
• 99.99% (2017: 99.99%) participa�ie în ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova, 

companie de�inut� 100% de Raiffeisen Leasing IFN SA; 
• 99.99% (2017: 99.99%) din capitalul social al societ��ii Raiffeisen Asset Management S.A., o 

companie de administrare a activelor financiare, care are ca obiectiv administrarea fondurilor de 
investi�ii. 

Pe parcursul anului 2018, Raiffeisen Services S.R.L., o subsidiar� de�inut� integral de Banc�, care furniza 
servicii financiare (cu excep�ia celor referitoare la serviciile prestate pe pie�ele de capital), �i-a încetat 
activitatea �i a fost lichidat�.  

Banca a consolidat situa�iile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IFRS 10 �Situa�ii financiare 
consolidate�. 

În ceea ce prive�te situa�iile financiare individuale, Banca �i-a modificat politica contabil� începând cu 1 
ianuarie 2018 �i contabilizeaz� participa�iile sale în subsidiare la costul de achizi�ie, în conformitate cu IAS 27 
"Situa�ii financiare separate" paragraful 10a). 

Înainte de 1 ianuarie 2018, Banca a aplicat paragraful 10b) din IAS 27, potrivit c�ruia participa�iile în 
subsidiare se contabilizeaz� în conformitate cu IAS 39 "Instrumente financiare: recunoa�tere �i evaluare. Cu 
toate acestea, valoarea just� implic� un grad ridicat de judecat� profesional�, deoarece subsidiarele nu au un 
pre� de pia�� pe o pia�� activ�, în timp ce astfel de entit��i sunt consolidate în situa�iile financiare consolidate. 
Politica de cost în situa�iile financiare individuale este aplicat� pe scar� larg� de c�tre b�ncile asem�n�toare. 
Mai mult, subsidiarele aflate în discu�ie au tranzac�ii importante cu Banca în ceea ce prive�te distribuirea 
produselor lor, iar evaluarea lor ar fi diferit� dac� aceste tranzac�ii nu ar avea loc. În consecin��, alegerea 
dintre metoda costului �i valoarea just� ar trebui s� aib� o importan�� limitat�, deoarece investitorii sunt mai 
interesa�i de situa�iile financiare consolidate. 
Prin urmare, aceast� modificare nu are impact cantitativ în situa�iile financiare. 

(ii) Asocieri în participa�ie 

Grupul de�ine 33,32% (2017: 33,32%) în capitalul societ��ii Raiffeisen Banca pentru Locuin�e S.A., banc�
destinat� exclusiv activit��ii de economisire-creditare. 

Grupul a consolidat situa�iile financiare ale asocierilor sale în participa�ie în conformitate cu IAS 28 �Investi�ii 
în entit��i asociate �i asocieri în participa�ie� utilizând metoda punerii în echivalen��. 

În ceea ce prive�te situa�iile financiare individuale, Banca �i-a modificat politica contabil� începând cu 1 
ianuarie 2018 �i contabilizeaz� participa�iile sale în asocieri în participa�ie la costul de achizi�ie, în 
conformitate cu IAS 27 "Situa�ii financiare separate" paragraful 10a). 

Înainte de 1 ianuarie 2018, Banca a aplicat paragraful 10b) din IAS 27, potrivit c�ruia participa�iile în asocieri 
în participa�ie se contabilizau în conformitate cu IAS 39 " Instrumente financiare: recunoa�tere �i evaluare". 
Cu toate acestea, evaluarea a fost efectuat� la cost de achizi�ie la data bilan�ului deoarece reprezint�
instrumente de capitaluri proprii pentru care nu exist� o pia�� activ� pentru un instrument identic �i valoarea 
just� a acestora nu poate fi determinat� în mod credibil.
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Prin urmare, aceast� modificare nu are impact cantitativ în situa�iile financiare.

(iii) Entit��i asociate 

Banca de�ine o participa�ie de 33,33% (2017: 33,33%) în Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA. 
Grupul a inclus, de asemenea, cota-parte a câ�tigurilor sau pierderilor din aceste entit��i asociate în 
conformitate cu IFRS 11 �Asocieri în participa�ie�.  

Grupul a inclus cota-parte a câ�tigurilor sau pierderilor din aceste entit��i asociate în conformitate cu IFRS 11 
�Asocieri în participa�ie�. Situa�iile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele entit��ilor 
asociate �i asocierilor în participa�ie determinat� pe baza metodei punerii în echivalen��, de la data la care 
Grupul a început s� exercite influen�a semnificativ� �i pân� la data la care aceast� influen�� înceteaz� (vezi 
Nota 26). În cazul în care cota-parte a Grupului din pierderile entit��iilor asociate dep��e�te valoarea contabil�
a investi�iei, valoarea contabil� este redus� la zero, iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute, cu excep�ia 
situa�iei în care Grupul are obliga�ii legale sau constructive sau a f�cut pl��i în numele entit��ii asociate. Dup�
aplicarea metodei punerii în echivalen��, inclusiv dup� recunoa�terea pierderilor entit��iilor asociate, 
investitorul stabile�te dac� este necesar� recunoa�terea vreunei pierderi suplimentare din depreciere cu 
privire la investi�ia net� a investitorului în entitatea asociat�. 

În ceea ce prive�te situa�iile financiare individuale, Banca �i-a modificat politica contabil� începând cu 1 
ianuarie 2018 �i contabilizeaz� participa�iile sale în asocieri în participa�ie la costul de achizi�ie, în 
conformitate cu IAS 27 "Situa�ii financiare separate" paragraful 10a).  

Înainte de 1 ianuarie 2018, Banca a aplicat paragraful 10b) din IAS 27, potrivit c�ruia participa�iile în asocieri 
în participa�ie se contabilizau în conformitate cu IAS 39 " Instrumente financiare: recunoa�tere �i evaluare ". 
Cu toate acestea, evaluarea a fost efectuat� la cost de achizi�ie la data bilan�ului deoarece reprezint�
instrumente de capitaluri proprii pentru care nu exist� o pia�� activ� pentru un instrument identic �i valoarea 
just� a acestora nu poate fi determinat� în mod credibil. 

Prin urmare, aceast� modificare nu are impact cantitativ în situa�iile financiare.

(iv) Tranzac�ii eliminate la consolidare 

Decont�rile �i tranzac�iile în interiorul Grupului, precum �i profiturile nerealizate rezultate din tranzac�ii în 
interiorul Grupului (cu excep�ia câ�tigurilor sau pierderilor din diferen�e de curs aferente acestor tranzac�ii), au 
fost eliminate în totalitate din situa�iile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din tranzac�iile cu 
entit��i asociate sau asocieri în participa�ie sunt eliminate în limita cotei de participare a Grupului. Pierderile 
nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai în m�sura în care nu exist�
indicii de depreciere a valorii. 

b) Moneda str�in�

(i) Tranzac�ii în moneda str�in�

Opera�iunile exprimate în moned� str�in� sunt convertite în RON la cursul oficial de schimb de la data 
tranzac�iei. Activele �i datoriile monetare denominate în moned� strain� la data raport�rii sunt convertite în 
moneda func�ional� la cursul de schimb din ziua respectiv�.  

Câ�tigurile sau pierderile din curs de schimb a elementelor monetare sunt reprezentate de diferen�a dintre 
costul amortizat exprimat în moneda func�ional� la începutul perioadei de raportare, ajustat cu dobând�
efectiv� �i pl��ile efectuate în perioad� �i costul amortizat în  moneda str�in� convertit în moneda func�ional�
la cursul de închidere al perioadei. Activele �i datoriile nemonetare denominate în moned� str�in� care sunt 
m�surate la valoarea just� sunt reconvertite în moneda func�ional� la cursul de schimb de la data la care s-a 
determinat valoarea just�. Câ�tigurile sau pierderile din decontare sunt recunoscute în contul de profit sau 
pierdere, cu excep�ia diferen�elor de curs provenind din translatarea participa�iilor evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

(ii) Entit��i care opereaz� în str�in�tate 

Entitatea care opereaz� în str�in�tate este aceea ale c�rei activit��i se desf��oar� într-o alt� �ar� sau moned�
decât cea a entit��ii raportoare. 
Activele �i datoriile entit��ilor din str�in�tate, incluzând fondul comercial �i ajust�rile la valoarea just� care 
decurg din achizi�ie sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data raport�rii. Veniturile �i cheltuielile 
opera�iunilor din str�in�tate sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data tranzac�iilor. 

Diferen�ele de curs provenind din conversia tranzac�iilor aferente entit��ilor din str�in�tate sunt recunoscute 
direct în capitalurile proprii. Atunci când entitatea din str�in�tate î�i înceteaz� activitatea, par�ial sau integral, 
rezerva de translatare aferent� diferen�elor de curs este par�ial sau în totalitate recunoscut� în contul de profit 
sau pierdere. 

c) Venituri �i cheltuieli din dobânzi  

Veniturile �i cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute în rezultatul global aferent exerci�iului financiar individual 
�i consolidat folosind metoda ratei dobânzii efective pentru instrumentele financiare evaluate la cost amortizat, 
instrumentele financiare evaluate la valoarea just� prin profit sau pierdere �i instrumentele financiare evaluate 
la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global.  

Veniturile din dobânzi se calculeaz� aplicând rata dobânzii efective la valoarea contabil� brut� a activelor 
financiare, altele decat activele financiare achizi�ionate sau emise depreciate (POCI). 

Atunci când un activ financiar este depreciat �i ca urmare este considerat "Stadiul 3", Banca calculeaz�
veniturile din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabil� net�. Dac� într-o perioad�
urm�toare activul financiar nu mai este depreciat�, Banca revine la calcularea veniturilor din dobânzi pe baz�
brut�. 

Pentru activele financiare achizi�ionate sau emise depreciate (POCI), Banca calculeaz� veniturile din dobânzi 
utilizand rata efectiv� a dobânzii ajustat�, care se aplic� la costul amortizat. Rata efectiv� a dobânzii ajustat�
este rata dobânzii care la recunoa�terea ini�ial� actualizeaz� fluxurile viitoare estimate de numerar (inclusiv 
pierderile din credite) la valoarea net� ini�ial� a activului POCI. 

Rata dobânzii efective este rata exact� care actualizeaz� fluxurile viitoare estimate de numerar de pl�tit sau 
de încasat pe perioada de via�� a instrumentului financiar (sau, când e cazul, pe o perioad� mai scurt�) la 
valoarea net� raportat� a activului sau datoriei financiare. Pentru calculul ratei dobânzii efective, Grupul 
estimeaz� fluxurile viitoare de numerar luând în considerare to�i termenii contractuali ai instrumentului 
financiar, dar nu �ine cont de pierderile viitoare. Metoda de calcul a dobânzii efective include toate spezele �i 
comisioanele pl�tite sau primite între p�r�ile contractuale, costurile de tranzac�ionare, �i alte prime �i
discounturi care fac parte integral din rata dobânzii efective. 

Metoda ratei dobânzii efective reprezint� o metod� de calcul a costului amortizat al împrumuturilor acordate 
clien�ilor prin care comisioanele de originare �i de administrare primite de la p�r�ile contractante, precum �i 
costurile direct atribuibile creditului trebuie s� fie incluse în rata dobânzii efective, amortizate �i recunoscute 
ca venit din dobânzi pe durata creditului. 

Veniturile �i cheltuielile din dobânzi provenind din activele �i datoriile de�inute pentru tranzac�ionare sunt 
prezentate împreun� cu schimb�rile de valoare just� a activelor �i datoriilor de�inute pentru tranzac�ionare în 
rezultatul net din tranzac�ionare. 

d) Speze �i comisioane  

Veniturile din speze �i comisioane provin din serviciile financiare furnizate de Grup �i includ comisioane din 
angajamente, comisioane din opera�iuni cu carduri, din servicii de administrare a numerarului, servicii de 
brokeraj, consiliere pentru investi�ii �i planificare financiar�, servicii de investment banking, tranzac�ii 
financiare structurate �i servicii de administrare a activelor financiare. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Alte venituri din comisioane �i speze provenite din servicii financiare prestate de c�tre Grup, incluzând servicii 
de administrare a numerarului, brokeraj, consultan�� pe plan investi�ional, planificare financiar�, servicii de 
investi�ii bancare, sunt recunoscute în situa�ia consolidat� �i separat� a rezultatului global pe baza principiului 
independen�ei exerci�iului, adic� în momentul în care serviciul respectiv este prestat. Alte cheltuieli din speze 
�i comisioane se refer� în principal la comisioane din tranzac�ii care sunt recunoscute pe m�sur� ce serviciul 
a fost primit. 

Alte venituri din speze �i comisioane aferente produselor de economisire-creditare, care nu sunt incluse în 
calculul ratei efective a dobânzii a instrumentelor financiare, sunt recunoscute atunci când serviciile asociate 
sunt prestate.  

e) Venit net din tranzac�ionare 

Venitul net din tranzac�ionare este reprezentat de diferen�a între câ�tigul �i pierderea din activele �i datoriile 
tranzac�ionabile �i include modific�rile de valoare just� realizate �i nerealizate, dobânzi, dividende �i diferen�e 
de conversie valutar�. 

f) Venit/cheltuial� net� din alte instrumente financiare recunoscute la valoare just�

Venitul/cheltuiala net� din alte instrumente financiare recunoscute la valoare just� provine din instrumente 
derivate de�inute pentru acoperirea riscului �i din active �i datorii financiare recunoscute la valoare just� prin 
contul de profit sau pierdere �i include toate modific�rile de valoare just� realizate �i nerealizate, dobânzi, 
dividende �i diferen�e de conversie valutar�. 

g) Dividende 

Veniturile din dividende sunt recunoscute în situa�ia consolidat� �i separat� a rezultatului global la data la 
care este stabilit dreptul de a primi aceste venituri. În cele mai multe cazuri, aceasta este reprezentat� de 
data ex-dividend pentru instrumentele de capital. Veniturile din dividende sunt reflectate ca o component� a 
altor venituri opera�ionale, în func�ie de clasificarea instrumentului. 

Impozitul pe dividende se înregistreaz� odat� cu plata dividendelor �i este scadent în luna imediat urm�toare. 

Dividendele sunt tratate de c�tre Grup ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate �i 
aprobate de c�tre Adunarea General� a Ac�ionarilor. 

h) Pl��i de leasing 

Pl��ile de leasing opera�ional sunt recunoscute în situa�ia consolidat� �i separat� a rezultatului global pe baza 
metodei liniare pe durata contractului de leasing. Facilit��ile de leasing primite sunt recunoscute ca parte 
integrant� a cheltuielii totale de leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuielile cu leasingul opera�ional 
sunt recunoscute ca o component� a cheltuielilor opera�ionale. 
Pl��ile minime de leasing în cadrul contractelor de leasing financiar sunt împ�r�ite propor�ional între cheltuiala 
cu dobânda de leasing �i reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de leasing este alocat�
fiec�rei perioade de leasing în a�a fel încât s� produc� o rat� de dobând� constant� pentru datoria de leasing 
r�mas�. 

i) Impozitul pe profit  

Impozitul pe profit aferent exerci�iului cuprinde impozitul curent �i impozitul amânat. Impozitul pe profit este 
recunoscut în contul de profit sau pierdere sau în capitaluri proprii dac� impozitul este aferent elementelor de 
capital sau în alte elemente ale rezultatului global. Impozitul curent este impozitul de pl�tit aferent profitului 
realizat în perioada curent�, determinat în baza procentelor aplicate la data bilan�ului �i a tuturor ajust�rilor 
aferente perioadelor precedente. 
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Impozitul amânat este determinat folosind metoda bilan�ului pentru acele diferen�e temporare ce apar între 
baza fiscal� de calcul a impozitului pentru active �i datorii �i valoarea contabil� a acestora folosit� pentru 
raportare în situa�iile financiare. 

Impozitul amânat nu se recunoa�te pentru fondul de comer� provenit din tranzac�ii care nu sunt combin�ri de 
întreprinderi �i care nu afecteaz� nici profitul contabil nici pe cel fiscal. Impozitul amânat este calculat pe baza 
procentelor de impozitare care se a�teapt� s� fie aplicabile diferen�elor temporare la reluarea acestora, în 
baza legisla�iei în vigoare la data raport�rii. Crean�ele �i datoriile privind impozitul amânat se compenseaz�
dac� exist� un drept legal de a compensa datoriile privind impozitul curent cu crean�ele privind impozitul 
curent �i acestea se raporteaz� la impozitul perceput de aceea�i autoritate fiscal� pentru aceea�i entitate 
impozabil� sau pentru entit��i impozabile diferite ale c�ror datorii �i crean�e privind impozitul curent urmeaz�
s� se compenseze sau s� se realizeze în acela�i timp. 

Crean�a privind impozitul amânat este recunoscut� numai în m�sura în care este probabil� realizarea de 
profituri viitoare care s� se poat� utiliza la acoperirea pierderii fiscale. Crean�a este revizuit� la încheierea 
fiec�rui exerci�iu financiar �i este diminuat� în m�sura în care beneficiul fiscal aferent este improbabil s� se 
realizeze. 

j) Active �i datorii financiare 

(i) Clasificare 

În conformitate cu IFRS 9, clasificarea activelor financiare depinde de modelul de afaceri al entit��ii la nivel de 
portofoliu �i de caracteristicile fluxurilor de numerar contractuale. 

Principalele categorii de clasificare a activelor financiare sunt: 

• la cost amortizat; 
• la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI), cu câ�tiguri sau pierderi 

reciclate în profit sau pierdere la derecunoa�tere; 
• instrumente de capitaluri la FVOCI, f�r� reciclarea câ�tigurilor sau a pierderilor în profit sau 

pierdere la derecunoa�tere; 
• evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere (FVPL). 

a. Cost amortizat 

Un activ financiar este evaluat la cost amortizat dac� îndepline�te cumulativ urm�toarele dou� condi�ii: 

� Activul este de�inut într-un model de afaceri al c�rui obiectiv este de a de�ine activele pentru a 
colecta fluxurile de trezorerie contractuale; 

� Termenii contractuali ai activului financiar genereaz� la anumite date fluxuri de trezorerie care sunt 
numai pl�ti de capital �i dobânzi aferente valorii principalului datorat (�test SPPI�). 

b. FVOCI 

Un activ financiar este evaluat la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global dac� activul este 
de�inut în cadrul unui model de afaceri al c�rui obiectiv se realizeaz� atât prin de�inerea activului pentru a 
colecta fluxurile de trezorerie contractuale, cât �i prin vânzarea activului �i de asemenea se respect� testul 
SPPI. 
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c. FVTPL 

Toate celelalte active financiare, care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate la cost amortizat sau 
FVOCI, sunt clasificate la valoarea just�, cu modific�rile de valoare just� recunoscute în contul de profit sau 
pierdere. 

În plus, Banca poate alege irevocabil s� recunoasc� un activ financiar ca FVPTL dac� astfel elimin� sau 
reduce semnificativ neconcordan�ele (de exemplu, neconcordan�e contabile) care ar rezulta altfel la 
m�surarea activului sau datoriei, sau din recunoa�terea câ�tigurilor sau pierderilor pe baze diferite.  

Cerin�e suplimentare pentru o "reducere semnificativ� a neconcordan�elor contabile" sau o valoare minim� de 
reducere nu sunt prev�zute de IFRS 9. În scop practic, Banca nu trebuie s� origineze la aceea�i dat� toate 
activele �i datoriile care înregistreaz� neconcordan�e de m�surare sau recunoa�tere. Este permis� o 
întârziere rezonabil�, cu condi�ia ca fiecare activ sau datorie s� fie desemnat ca fiind la FVTPL la 
recunoa�terea sa ini�ial� �i, la acel moment, toate tranzac�iile r�mase se a�teapt� s� se produc�. 

d. Op�iunea FVOCI pentru instrumente de capitaluri 

La recunoa�terea ini�ial�, o entitate poate face o alegere irevocabil� de a prezenta modific�rile ulterioare ale 
valorii juste în alte elemente ale rezultatului global în cazul instrumentelor de capitaluri, cu condi�ia ca 
instrumentul s� nu fie de�inut în vederea tranzac�ion�rii si s� nu fac� obiectul unei combin�ri de întreprinderi 
în scopul IFRS 3 pentru care un cump�r�tor a recunoscut o plat� contingent�. 

Un instrument de capitaluri proprii este un contract care certific� existen�a unui interes rezidual în activele 
unei entit��i dup� deducerea tuturor datoriilor acesteia. Termenul �entitate� include persoanele fizice, 
parteneriatele, organismele încorporate, trusturile �i agen�iile guvernamentale. În conformitate cu IAS 32, 
instrumentul este un instrument de capitaluri proprii dac�, �i numai dac�, sunt îndeplinite ambele condi�ii de 
mai jos. 

� Instrumentul nu include nicio obliga�ie contractual� de a livra numerar sau alt activ financiar unei 
alte entit��i sau de a schimba active financiare sau datorii financiare cu alt� entitate în condi�ii 
poten�ial nefavorabile pentru emitent. 

� Instrumentul evidentiaz� un interes rezidual în activele nete ale unei entit��i. 

Instrumentele de capitaluri nu au fluxuri de numerar contractuale care s� fie doar pl��i de principal �i dobând�. 
Ca urmare, instrumentele de capitaluri nu trec testul SPPI �i sunt întotdeauna clasificate ca FVPTL sau 
FVOCI. 

Instrumentele de capitaluri de�inute pentru tranzac�ionare sunt clasificate ca FVPTL. Pentru toate celelalte 
instrumente de capitaluri proprii (de exemplu: investi�ii strategice în case de compensare), managementul 
poate alege irevocabil s� prezinte modific�rile ulterioare ale valorii juste în alte elemente ale rezultatului global 
(OCI). Aceast� alegere este f�cut� pentru fiecare instrument în parte (adic� pentru fiecare participa�ie în 
parte). 

Dividendele pentru astfel de investi�ii sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere, exceptând cazul în 
care dividendele reprezint� clar o recuperare a unei p�r�i a costului investi�iei. Astfel de cazuri vor fi limitate, 
deoarece astfel de investi�ii nu vor fi contabilizate în conformitate cu IFRS 9 dac� Banca are capacitatea de a 
controla sau influen�a semnificativ politica de dividend a investi�iei. 

Valorile prezentate în alte elemente ale rezultatului global nu pot fi transferate în profit sau pierdere când 
instrumentul de capitaluri este derecunoscut (de exemplu, prin vânzare) �i nu sunt nici cerin�e de depreciere. 
Totu�i Banca poate transfera câ�tigul sau pierderea cumulat(�) în capitalurile proprii. 

Datoriile financiare, altele decat angajamentele de creditare �i contracteler de garan�ie financiar�, sunt 
m�surate la costul amortizat sau la FVTPL când sunt de�inute pentru tranzac�ionare �i instrumente derivate 
sau se aplic� desemnarea la valoare just�.  
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Toate datoriile financiare sunt clasificate �i m�surate ulterior la costul amortizat, cu excep�ia urmatoarelor 
datorii financiare care sunt m�surate la FVTPL: 

� Datoriilor financiare de�inute pentru tranzac�ionare, inclusiv instrumente derivate; 
� Datoriilor financiare care apar atunci când un transfer al unui activ financiar nu îndepline�te 

condi�iile pentru a fi derecunoscut sau este contabilizat utilizând abordarea implic�rii continue 
(spe�� tratata în IAS 39); 

� Garan�iile financiare �i angajamente de creditare la o rat� a dobânzii sub valoarea pie�ei (aceasta 
spe�a este tratata în IFRS 9 �i descris� mai jos); 

� Contravalorii contingente recunoscute de un cump�r�tor într-o combinare de întreprinderi; 
� Datoriilor financiare desembnate la FVTPL la recunoa�terea ini�ial�. 

Pentru contractele de garan�ie financiar� �i angajamentele pentru furnizarea unui împrumut la o rat� a 
dobânzii sub valoarea pie�ei sunt îndrum�ri specifice în IFRS 9.  Se evalueaz� la cea mai mare valoare dintre: 

a. valoarea ajust�rii pentru pierdere, determinat� în conformitate cu IFRS 9; 
b. valoarea recunoscut� ini�ial minus, acolo unde este cazul, valoarea cumulat� a venitului recunoscut 

în conformitate cu principiile IFRS 15. 

(ii) Evaluarea modelului de afaceri 

Termenul �modelul de afaceri� se refer� la modul în care o entitate î�i gestioneaz� activele financiare pentru a 
genera fluxuri de trezorerie. Cu alte cuvinte, modelul de afaceri al entit��ii determin� dac� vor rezulta fluxuri 
de trezorerie din colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, din vânzarea activelor financiare sau din 
ambele. 

Evaluarea modelului de afaceri este necesar� pentru activele financiare care respect� testul SPPI pentru a 
determina dac� dup� recunoa�terea ini�ial� trebuie evaluate la cost amortizat sau FVOCI. Activele financiare 
care nu respect� testul SPPI sunt clasificate la FVTPL indiferent de modelul de afaceri, cu excep�ia 
instrumentelor de capitaluri, în cazul c�rora o entitate poate opta pentru prezentarea câ�tigurilor sau 
pierderilor în FVOCI.  

Modelul de afaceri este stabilit la un nivel care reflect� modul în care grupurile de active financiare sunt 
gestionate împreun� pentru a atinge un anumit obiectiv de afaceri. Modelul de afaceri al entit��ii nu depinde 
de inten�iile conducerii fa�� de un anumit instrument individual. În consecin��, aceast� condi�ie nu reprezint� o 
abordare de la instrument la instrument �i trebuie stabilit� la un nivel superior de agregare. 

Trei modele de afaceri sunt permise: 

a. Un model de afaceri al c�rui obiectiv este de a de�ine active financiare în vederea colect�rii de 
fluxuri de trezorerie contractuale 

Activele financiare de�inute pentru colectarea de fluxuri de trezorerie contractuale sunt gestionate în vederea 
încasarii pl��ilor contractuale pe durata de via�� a instrumentului. O entitate nu trebuie s� de�in� toate aceste 
active pân� la maturitate. Prin urmare, obiectivul unui model de afaceri poate fi de a de�ine active financiare 
pentru a colecta fluxuri de trezorerie contractuale chiar �i atunci când s-au produs sau se a�teapt� s� se 
produc� anumite vânz�ri de active financiare. 

Modelul de afaceri poate consta în de�inerea activelor cu scopul de a colecta fluxuri de trezorerie 
contractuale, chiar dac� entitatea vinde active financiare. Vânzarile sunt permise în cadrul acestui model de 
afaceri în urmatoarele situa�ii: 

� vânz�rile sunt ca urmare a cre�terii riscului de credit al activelor;

� vânz�rile sunt rare (chiar �i în cazul în care valoarea lor este semnificativ�) sau nesemnificative ca 
valoare atât la nivel individual, cât �i agregat (chiar �i în cazul în care sunt frecvente);

� vânz�rile au fost efectuate aproape de scaden�a activelor financiare, iar încas�rile din vânz�ri sunt 
aproximativ echivalente cu cele din colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale r�mase. 
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Grupul consider� c� vânz�rile totale pe an sunt nesemnificative dac� nu dep��esc 10% din valoarea medie a 
portofoliului pe trei ani anteriori. Media se calculeaz� pe baza soldurilor de închidere; în cazul portofoliilor noi, 
Grupul aplic� pragul de 10% pe perioade mai mici de 3 ani. 

Model de afaceri al c�rui obiectiv este de a de�ine active în vederea colect�rii de fluxuri de trezorerie 
contractuale este folosit în cazul creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor, creditelor �i avansurilor acordate 
b�ncilor �i unui portofoliu de obliga�iuni, parte a rezervei de lichiditate �i al carui obiectiv principal este de a 
asigura continuitatea activit��ii B�ncii în condi�ii de stres. 

b. Un model de afaceri al c�rui obiectiv se realizeaz� atât prin colectarea fluxurilor de trezorerie 
contractuale, cât �i prin vânzarea activelor financiare 

O entitate poate de�ine active financiare în cadrul unui model de afaceri al c�rui obiectiv se realizeaz� atât 
prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cât �i prin vânzarea activelor financiare. În cadrul acestui 
tip de model de afaceri, personalul-cheie de conducere al entit��ii a adoptat o decizie conform c�reia atât 
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cât �i vânzarea activelor financiare sunt esen�iale pentru 
realizarea obiectivului modelului de afaceri.  

Exemple de astfel de modele de afaceri în IFRS 9: 
- o institu�ie financiar� de�ine active financiare pentru a-�i acoperi nevoile de lichidit��i zilnice; 
- entitatea investe�te excedentul de numerar în active financiare pe termen scurt �i pe termen lung, 
astfel încât s� le poat� vinde �i s� finan�eze cheltuielile de capital atunci când va fi necesar; 
-  men�inerea unui anumit profil de randament al dobânzii.

În cadrul portofoliului de active financiare al B�ncii, model de afaceri al c�rui obiectiv se realizeaz� atât de 
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, �i vânzarea activelor financiare este aplicabil portofoliului de 
obliga�iuni de�inut pentru gestionarea riscului de lichiditate. Portofoliile sunt compuse din active foarte lichide 
�i au ca obiectiv principal asigurarea lichidit��ilor necesare �i secundar colectarea dobânzilor. 

Obiectivul acestor portofolii este de a asigura continuitatea activit��ii b�ncii în condi�ii de stres, astfel c�
obiectivul venitului trece în plan secundar. Portofoliile sunt gestionate pe baza unei politici de investitii (IPS) 
care impune restric�ii de alocare a activelor bazate pe anumite criterii (eligibilitatea b�ncii centrale, riscul de 
credit, riscul de lichiditate, riscul de concentrare �i riscul de pia��). Performan�� portofoliului este monitorizat�
pe o baz� relativ� în termeni ajusta�i la risc fa�� de un indicator de referin��. 

c. Altele 

Obiectivul modelului de afaceri este considerat "altul" atunci când nu se încadreaz� într-una dintre cele dou�
categorii prezentate mai sus.  În aceasta categorie intra urmatoarele: 

- un portofoliu de active financiare care este gestionat cu scopul de a incasa fluxuri de trezorerie din 
vanzarea activelor pentru a realiza modific�ri ale valorii juste care rezult� din modificarea spread-urilor 
de credit �i a ratelor de dobând�. Aceasta are ca rezultat cump�rarea �i vânzarea activ� �i gestionarea 
instrumentelor pentru a realiza câ�tiguri din valoare just� �i nu pentru a colecta fluxurile de numerar 
contractuale; 

- un portofoliu de active financiare care este administrat �i a c�rui performan�� este evaluat� la valoarea 
just�; 

- un portofoliu de active financiare care corespunde defini�iei de�inute pentru tranzac�ionare. 

Modelul "Altele" este aplicabil portofoliului de�inut pentru tranzac�ionare. Strategia este de a realiza fluxurile 
de trezorerie prin vânzarea activelor sau de a administra instrumentele activ la valoare just� pentru a realiza 
modific�ri ale valorii juste care rezult� din modificarea spread-urilor de credit �i a ratelor de dobând�. 
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(iii) Testul SPPI  

Fluxuri de trezorerie contractuale care reprezint� exclusiv pl��i ale principalului �i ale dobânzii 
aferente valorii principalului datorat 

Al doilea pas în stabilirea clasific�rii unui instrument financiar este evaluarea caracteristicilor fluxurilor de 
trezorerie contractuale, adic� dac� fluxurile de trezorerie contractuale ale activului reprezint� exclusiv pl��i ale 
principalului �i ale dobânzii aferente valorii principalului datorat (test SPPI). În acest scop, dobânda 
contractual� este definit� ca o contrapresta�ie pentru: 

- valoarea în timp a banilor; 
- riscul de credit asociat principalului datorat; 
- alte riscuri �i costuri de creditare de baz� (de exemplu, riscul de lichiditate); 
- costuri (de exemplu, costurile administrative)  
- marj� de profit. 

Valoarea în timp a banilor este acel element al dobânzii care d� na�tere la o contravaloare numai pentru 
trecerea timpului. Cu toate acestea, în unele cazuri, elementul valoare-timp a banilor poate fi modificat (cu 
alte cuvinte, este imperfect). În astfel de cazuri, o entitate trebuie s� evalueze modificarea pentru a determina 
dac� fluxurile de trezorerie contractuale reprezint� exclusiv pl��i ale principalului �i ale dobânzii, de exemplu 
modificarea nu altereaz� semnificativ fluxurile de numerar de la un instrument de referin�� �perfect�. Aceast�
evaluare nu este o alegere de politic� contabil� �i nu poate fi evitat� prin masurarea la valoarea just� a unui 
instrument, în absen�a unei astfel de evalu�ri. 

În scopul de a evalua dac� elementul de doband� d� na�tere la o contravaloare numai pentru trecerea 
timpului, pot fi utlizate atât evaluari calitative, cât �i cantitative. 

La evaluarea unui elementul valoare-timp a banilor modificat, entitatea trebuie s� compare activul financiar 
respectiv cu un instrument de referin�� �perfect� (adic� fluxurile de trezorerie care ar ap�rea în cazul în care 
elementul valoare-timp a banilor nu ar fi modificat). 

Dac� utilizand un scenariu rezonabil o entitate concluzioneaz� c� fluxurile de trezorerie contractuale ar putea 
fi semnificativ diferite de fluxurile de trezorerie de referin��, fluxurile de numerar contractuale nu respect�
testul SPPI �i activul financiar respectiv trebuie m�surat la FVTPL. 

(iv) Active �i datorii financiare 

Credite �i avansuri acordate clien�ilor, credite �i avansuri acordate b�ncilor �i investi�ii la cost 
amortizat 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Banca m�soar� crean�ele de la b�nci, creditele �i avansurile acordate clien�ilor 
�i alte investi�ii financiare la cost amortizat dac� �i numai dac� sunt îndeplinite ambele condi�ii de mai jos: 

- Activele financiare sunt de�inute în cadrul unui model de afaceri al c�rui obiectiv este de a de�ine active 
financiare în vederea colect�rii de fluxuri de trezorerie contractuale; 

- Termenii contractuali ai activului financiar dau na�tere, la anumite date, la fluxuri de trezorerie care sunt 
exclusiv pl��i ale principalului �i ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 
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Instrumente derivate evaluate la valoarea just� prin profit sau pierdere 

Un instrument derivat este un instrument financiar sau un alt contract care îndepline�te concomitent 
urmatoarele trei caracteristici: 

- valoarea s� se modific� drept reac�ie în urma modific�rilor anumitor rate ale dobânzii, 
pre�ului unui instrument financiar, pre�ului m�rfurilor, cursurilor de schimb valutar, indicilor de pre� sau 
ratelor, ratingului de credit sau indicelui de creditare, sau ale altor variabile, cu condi�ia ca, în cazul 
unei variabile nefinanciare, aceasta s� nu fie specific� unei p�r�i contractuale; 

- nu necesit� nicio investi�ie net� ini�ial� sau necesit� o investi�ie net� ini�ial� care este mai 
mic� decât s-ar impune pentru alte tipuri de contracte care se preconizeaz� s� aib� reac�ii similare la 
modific�rile factorilor pie�ei; 

- este decontat la o dat� viitoare. 

Instrumentele derivate sunt înregistrate la valoarea just� �i sunt prezentate ca active atunci când valoarea lor 
just� este pozitiv� �i ca datorii când valoarea lor just� este negativ�. Modific�rile valorii juste a instrumentelor 
financiare derivate sunt incluse în venitul net din tranzac�ionare, cu excep�ia cazului în care se aplic�
contabilitatea de acoperire. 

Instrumente derivate încorporate 

Un instrument derivat încorporat este o component� a unui contract-hibrid care include �i un instrument-
gazd� nederivat, având ca efect faptul c� modul de varia�ie a unor fluxuri de trezorerie generate de 
instrumentul combinat este similar cu cel al unui instrument derivat de sine st�t�tor. Un instrument derivat 
încorporat genereaz� unele sau toate fluxurile de trezorerie pentru care, altfel, s-ar prevedea în contract 
modificarea acestora în func�ie de o variabil� specificat� precum rata dobânzii, pre�ul instrumentului financiar, 
pre�ul m�rfii, cursul de schimb valutar, indicele de pre� sau indicele ratei, ratingul de credit sau indicele de 
creditare sau alte variabile, cu condi�ia ca, în cazul unei variabile nefinanciare, variabila s� nu fie specific�
niciunei p�r�i contractuale. Un instrument derivat care este ata�at unui instrument financiar, dar este 
transferabil, conform contractului, independent de acel instrument sau care are o cotrapartid� diferit nu este 
un instrument derivat încorporat, ci un instrument financiar individual. 

Un instrument derivat încorporat într-un activ financiar nu se separ� de instrumentul-gazd� nefinanciar; în 
schimb, întregul instrument hibrid este evaluat pe baza modelului de afaceri �i a testului SPPI. Instrumentele 
derivate încorporate în datorii financiare sunt contabilizate separat de contractele gazd� nefinanciare. 

Active sau datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 

Banca clasific� activele financiare sau datoriile financiare ca fiind de�inute pentru tranzac�ionare când sunt 
achizi�ionate sau emise în principal în scopul vânz�rii sau r�scump�r�rii în viitorul apropiat sau fac parte dintr-
un portofoliu de instrumente financiare gestionate împreun� �i pentru care exist� dovezi ale unui tipar real 
recent de urm�rire a profitului pe termen scurt. 

Activele �i datoriile de�inute pentru tranzac�ionare sunt recunoscute �i m�surate la valoare just� în situa�ia 
consolidat� a pozi�iei financiare. Modific�rile valorii juste sunt incluse în venitul net din tranzac�ionare. 
Veniturile sau cheltuielile din dobânzi �i din dividende sunt înregistrate în venitul net din tranzac�ionare în 
conformitate cu termenii contractului sau când dreptul de plat� a fost stabilit. 

Sunt incluse în aceast� categorie titlurile de crean��, ac�iunile, pozi�iile scurte �i creditele acordate clien�ilor 
care au fost achizi�ionate în principal în scopul vânz�rii sau r�scump�r�rii pe termen scurt. 

Titluri de datorie la FVOCI 

Banca aplic� noua categorie în conformitate cu IFRS 9 la titlurile de crean�� m�surate la FVOCI dac�, �i 
numai dac�, sunt îndeplinite ambele condi�ii de mai jos: 

� instrumentul este de�inut în cadrul unui model de afaceri al c�rui obiectiv se realizeaz� prin colectarea 
fluxurilor de trezorerie contractuale �i vânzarea activelor financiare; 

� termenii contractuali ai activului financiar îndeplinesc testul SPPI. 
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Aceste instrumente cuprind în mare parte active care anterior, în conformitate cu IAS 39, fuseser� clasificate 
ca investi�ii financiare disponibile pentru vânzare. 

Dup� recunoa�terea ini�ial�, instrumentele de datorie la FVOCI sunt m�surate ulterior la valoarea just�, cu 
recunoasterea câ�tigurilor sau pierderilor din modificarea valorii juste în OCI. Veniturile din dobânzi �i 
câstigurile sau pierderile din diferentele de curs valutar sunt recunoscute în profit sau pierdere în acela�i mod 
ca �i pentru activele financiare evaluate la costul amortizat. În cazul în care Banca de�ine mai mult de o 
investi�ie în acelasi titlu, scoaterea din evidenta se face pe baza costului mediu ponderat. La derecunoa�tere, 
câ�tigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în OCI sunt reclasificate din OCI în contul de profit 
sau pierdere. 

Instrumente de capitaluri la FVOCI 

La recunoa�terea ini�ial�, Grupul a facut o alegere irevocabil� de a prezenta instrumentele de capitaluri, altele 
decât investi�ii în filiale, asocieri în participa�ie �i entit��i asociate, ca instrumente de capitaluri la FVOCI f�r�
reciclarea câ�tigurilor sau a pierderilor în profit sau pierdere la derecunoa�tere.

Câ�tigurile �i pierderile aferente acestor instrumente de capitaluri nu sunt niciodat� reciclate în contul de profit 
sau pierdere. Dividendele sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere ca alte venituri opera�ionale, 
exceptând cazul în care Banca beneficieaza de acestea ca de o recuperare a unei p�r�i a costului investi�iei, 
caz în care astfel de câ�tiguri sunt înregistrate în OCI. Instrumentele de capitaluri proprii la FVOCI nu fac 
obiectul unei evalu�ri de depreciere. 

Obliga�iuni emise �i alte fonduri împrumutate 

Dup� recunoa�terea ini�ial�, obliga�iunile emise �i alte fonduri împrumutate sunt m�surate ulterior la cost 
amortizat. Costul amortizat se calculeaz� luând în considerare orice discount sau prim� pentru fondurile de 
emisiune �i costurile care fac parte integrant� din rata dobânzii efective (EIR). 

Active �i datorii financiare evaluate la valoarea just� prin profit sau pierdere 

Activele financiare �i datoriile financiare din aceast� categorie sunt cele care nu sunt de�inute pentru 
tranzac�ionare �i care fie au fost fie desemnate de conducere la recunoa�terea ini�ial�, fie este obligatorie 
evaluarea la valoarea just� în conformitate cu IFRS 9. Conducerea desemneaz� un instrument la FVTPL la 
recunoa�terea ini�ial� atunci când este îndeplinit unul dintre urm�toarele criterii.  

Aceast� alegere este f�cut� pentru fiecare instrument în parte: 

� dac� astfel elimin� sau reduce semnificativ neconcordan�ele care ar rezulta altfel la masurarea 
activului sau datoriei, sau din recunoa�terea câ�tigurilor sau pierderilor pe baze diferite; 

� datoriile (si activele pana la 1 ianuarie 2018, în concordanta cu IAS 39) sunt parte a unor grupuri 
de datorii financiare gestionate �i evaluate la valoarea just�, în concordanta cu procedurile de 
management al riscului �i strategia de investitii; 

� datoriile (si activele pana la 1 ianuarie 2018, în concordant� cu IAS 39), care con�in unul sau mai 
multe derivate încorporate, cu excep�ia cazului în care nu modific� în mod semnificativ fluxurile de 
trezorerie contractuale sau este clar în urma unei scurte analize sau f�r� nicio analiz�, atunci când 
un instrument-hibrid similar este luat în considerare pentru prima dat�, c� separarea instrumentului 
(instrumentelor) derivat(e) încorporat(e) nu este permis�. 

Activele �i datoriile financiare evaluate la FVPL sunt înregistrate la valoare just� în situa�ia consolidat� a 
pozi�iei financiare. Modific�rile valorii juste sunt înregistrate în contul de profit sau pierdere, cu excep�ia 
modific�rilor de valoare just� a datoriilor desemnate la FVPL ca urmare a modific�rilor riscului de credit al 
B�ncii. Astfel de modific�ri ale valorii juste sunt înregistrate în rezerve prin intermediul OCI �i nu se recicleaz�
la profit sau pierdere. Dobânzile încasate sau suportate pentru instrumentele desemnate la FVPL sunt incluse 
în venituri din dobânzi sau cheltuieli cu dobânzile, utilizând rata dobânzii efective, luând în considerare  
costurile de tranzac�ionare, �i alte prime �i discounturi care fac parte integral din rata dobânzii efective care 
fac parte integrant� din instrument. 
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Dobânda aferent� activelor care trebuie obligatoriu s� fie evaluate la FVPL este înregistrat� utilizând rata 
efectiv� a dobânzii. Veniturile din dividende ob�inute din instrumentele de capitaluri m�surate la FVPL sunt 
înregistrate în contul de profit sau pierdere ca �i alte venituri din exploatare atunci când dreptul la plat� a fost 
stabilit. 

Garan�ii financiare, acreditive �i angajamente de creditare 

Banca emite garan�ii financiare, acreditive �i angajamente de creditare. Garan�iile financiare sunt recunoscute 
ini�ial în situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare (în cadrul provizioanelor) la valoarea just�, fiind prima primit�. 
Ulterior recunoa�terii ini�iale, datoria aferent� garan�iilor financiare este evaluat� la valoarea cea mai mare 
dintre valoarea recunoscut� ini�ial mai pu�in amortizarea cumulata recunoscut� în contul de profit sau pierdere  
�i provizionul ECL.  

Prima primit� este recunoscut� în contul de profit sau pierdere în �Venituri nete din speze �i comisioane� în 
mod liniar pe toata durata de via�� a garan�iei. 

Valoarea contractual� nominal� a garan�iilor financiare, a acreditivelor �i a angajamentelor de creditare 
neutilizate, unde împrumutul a fost acordat în condi�iile pie�ei, nu este înregistrat� în situa�ia consolidat� a 
pozi�iei financiare.

(v) Recunoa�tere 

Grupul recunoa�te activele �i datoriile financiare la valoarea just� la data recunoa�terii ini�iale. Aceasta este 
data la care Grupul devine o parte a prevederilor contractuale ale instrumentului. 

Data recunoa�terii ini�iale este important� avand în vedere urmatoarele: 

- testul care analizeaz� diferen�ele între fluxurile de trezorerie contractuale �i cele de referin�� trebuie 
efectuat la data recunoa�terii ini�iale; 

- este data la care se efectueaz� evaluarea clasific�rii (ex.: caracteristicile contractuale la aceast� dat�
determin� clasificarea �i m�surarea unei expuneri); 

- varia�ia riscului de credit este m�surat� de la data recunoa�terii ini�iale; prin urmare, evaluarea în cazul 
unei cre�teri/deterior�ri semnificative a riscului de credit la fiecare dat� de raportare este efectuat� în 
compara�ie cu condi�iile existente la data recunoa�terii ini�iale; 

- la recunoa�terea ini�ial� se efectueaz� evaluarea activelor financiare care îndeplinesc defini�ia acelor 
active achizi�ionate sau emise depreciate. Prin urmare, dac� clientul este depreciat la data recunoa�terii 
ini�iale Banca va recunoa�te un activ activ POCI. 

- la data recunoa�terii ini�iale, expunerea trebuie recunoscut� la valoarea just� �i se calculeaz� rata 
efectiv� a dobânzii sau rata efectiv� a dobânzii ajustat�. 

Data origin�rii este diferit� de data recunoa�terii ini�iale, atunci când ulterior recunoa�terii, contractul poate fi 
modificat semnificativ fie printr-o renegociere comercial�, fie printr-o opera�iune de restructurare. 

(vi) Derecunoa�tere

Derecunoa�terea este termenul folosit pentru inl�turarea unui activ sau a unei datorii din bilan�. 
Derecunoa�terea apare atunci când: 

- drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie expir�; 
- drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie �i riscurilor �i beneficiilor aferente dreptului de 

proprietate asupra unui activ sunt transferate în mod subs�antial; 
- obliga�ia de a tranfera orice fluxuri de trezorerie ale activului este asumat� �i riscurile �i beneficiile sunt 

transferate în mod subs�antial. 

Dac� o entitate p�streaz� controlul activului, dar nici nu transfer�, nici nu p�streaz� în mod subs�antial 
riscurile �i beneficiile aferente dreptului de proprietate, activul este recunoscut în m�sura continu�rii implic�rii 
entit��ii.
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

O datorie financiar� este înl�turat� din situa�ia pozi�iei sale financiare atunci când este lichidat� � adic� atunci 
când obliga�ia specificat� în contract este stins� sau anulat� sau expir�. O tranzac�ie este contabilizat� ca 
împrumut garantat în cazul în care transferul nu îndepline�te condi�iile pentru derecunoa�tere. 

Atunci când Grupul evalueaz� dac� trebuie sau nu s� derecunoasc� un credit unui client ca urmare a unei 
modific�ri a termenilor �i condi�iilor contractuale, ia în considerare, printre altele, urm�torii factori: 

• Modificarea valutei creditului; 
• Modificarea graficului de rambursare (ex: extinderea termenului r�mas cu mai mult de 50% �i cu 

mai mult de 2 ani); 
• Prelungirea la scaden�a contractual� / cre�terea / sc�derea unei facilit��i de credit existente în 

condi�iile pie�ei; 
• Introducerea sau eliminarea unei clauze care ar avea ca rezultat o clasificare diferit�. 

În cazul în care modificarea termenilor �i condi�iilor nu conduc la derecunoa�tere, Grupul înregistreaz� un 
câ�tig sau o pierdere, în m�sura în care pierderea din depreciere nu a fost deja înregistrat�. 

(vii) Compens�ri 

Activele �i datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat în situa�ia consolidat� �i 
separat� a pozi�iei financiare doar atunci când Grupul are un drept legal de compensare �i când inten�ioneaz�
decontarea lor pe o baz� net� sau realizarea activului �i a datoriei în mod simultan. 

Veniturile �i cheltuielile sunt compensate numai atunci când este permis de standardele contabile, sau pentru 
profitul �i pierderea rezultate dintr-un grup de tranzac�ii similare cum ar fi cele din activitatea de tranzac�ionare 
a Grupului. 

(viii)  Evaluarea la valoarea just�

Valoarea just� reprezint� pre�ul care ar fi primit pentru vânzarea unui activ sau pl�tit pentru a transfera o 
datorie printr-o tranzac�ie normal� între participan�ii la pia�� la data evalu�rii pe o pia�� principal� sau, în 
absen�a ei, pe pia�a cea mai avantajoas� pentru care Grupul are acces la acea dat�. Valoarea just� a unei 
datorii reflect� riscul de neperforman��. 

Toate estim�rile �i judec��ile semnificative folosite în determinarea valorii de pia�� sunt descrise în Nota 6. 
Participa�iile nelistate pentru care nu se poate face o estimare credibil� a valorii de pia�� sunt evaluate la cost 
�i sunt testate periodic pentru deprecierea valorii.

(ix) Identificarea �i evaluarea deprecierii de valoare 

Adoptarea IFRS 9 a modificat în mod fundamental tratamentul contabil al B�ncii privind pierderile din 
depreciere prin înlocuirea abord�rii conforme cu IAS 39 a pierderilor suportate, cu abordarea cu caracter 
previzional a pierderilor de credit a�teptate (ECL). Începând cu 1 ianuarie 2018, Banca înregistreaz� ajust�ri 
pentru pierderi de credit a�teptate pentru toate creditele �i alte active financiare datorate, care nu sunt 
evaluate la FVPL, împreun� cu angajamentele de creditare �i contractele de garan�ie financiar�, denumite în 
continuare �instrumente financiare�. Instrumentele de capitaluri nu fac obiectul deprecierii conform IFRS 9. 

Pierderile de credit a�teptate se bazeaz� pe pierderile de credit a�teptate asociate cu probabilitatea de 
neîndeplinire a obliga�iilor pe durata de via�� preconizat� a unui instrument financiar (�pierderile din credit 
preconizate pe durata de via���), cu excep�ia cazului în care nu a existat o cre�tere semnificativ� a riscului de 
credit de la originare; în acest caz, pierderile din credit a�teptate se bazeaz� pe pierderile de credit a�teptate 
asociate cu probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor în urm�toarele dou�sprezece luni (�pierderile din 
credit preconizate pe 12 luni�). 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Atât pierderile din credit preconizate pe durata de via��, cât �i pierderile din credit preconizate pe 12 luni sunt 
calculate la nivel individual sau colectiv, în func�ie de natura portofoliului de instrumente financiare. 

Banca a stabilit o politica de evaluare la sfâr�itul fiec�rei perioade de raportare dac� riscul de credit al unui 
instrument financiar a crescut semnificativ de la recunoa�terea ini�ial�, luând în considerare modificarea 
riscului de depreciere pe durata de via�� preconizat� a instrumentului financiar. 

Pe baza acestui proces, Banca grupeaza creditele în Stadiul 1, Stadiul 2, Stadiul 3 �i POCI, descrise mai jos: 

• Stadiul 1: pentru un instrument financiar care nu este depreciat la recunoa�terea ini�ial�, Banca 
recunoa�te pierderi a�teptate pe o perioada de 12 luni. Stadiul 1 include, de asemenea, facilit��i 
pentru care riscul de credit s-a îmbun�t��it �i creditul a fost reclasificat din Stadiul 2. 

• Stadiul 2: pentru creditele cu o cre�tere semnificativ� a riscului de credit dup� recunoa�terea 
ini�ial�, Banca recunoa�te pierderi din credit preconizate pe durata de via��. Stadiul 2 include, de 
asemenea, facilit��i pentru care riscul de credit s-a îmbun�t��it �i creditul a fost reclasificat din 
Stadiul 3.

• Stadiul 3: con�ine credite depreciate. Banca recunoa�te pierderi din credit preconizate pe durata 
de via��.

• POCI: activele financiare achizi�ionate sau emise depreciate sunt acele active depreciate la 
recunoa�terea initial�. Activele POCI sunt înregistrate la valoarea just� la recunoa�terea ini�ial�, 
iar veniturile din dobânzi se calculeaz� utilizand rata efectiv� a dobânzii ajustat�. Pierderi din 
credit preconizate pe durata de via�� sunt recunoascute (ca un câ�tig sau o pierdere din 
depreciere) numai în m�sura în care exist� o modificare ulterioar� a pierderilor de credit 
preconizate.

Evaluarea pierderilor din credit a�teptate 

Evaluarea pierderilor din credit a�teptate reflect� o valoare impar�ial� �i ponderat� cu probabilit��ile, care este 
determinat� prin evaluarea unei serii de rezultate posibile, valoarea în timp a banilor �i informa�ii rezonabile �i 
justificabile, disponibile f�r� costuri sau eforturi nejustificate la data de raportare privind evenimentele trecute, 
condi�iile actuale �i previziunile condi�iilor economice viitoare. 

Evaluarea pierderilor din credit a�teptate aferent� activelor financiare m�surate la cost amortizat �i la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global reprezint� o arie care necesit� utilizarea unor modele complexe 
�i ipoteze semnificative privind condi�iile economice viitoare �i comportamentul riscului de credit. Aplicarea 
cerin�elor contabile cu privire la evaluarea pierderilor din credite a�teptate necesit� judec��i semnificative 
precum: 

� Stabilirea criteriilor de determinare a cre�terii semnificative a riscului de credit; 
� Alegerea modelelor �i ipotezelor adecvate pentru m�surarea pierderilor de credit a�teptate; 
� Stabilirea num�rului �i ponderilor relative ale scenariilor prospective pentru fiecare tip de produs/pia�� �i a 

pierderilor de credit a�teptate asociate acestora; 
� Stabilirea de grupuri de active financiare similare în scopul m�sur�rii pierderilor de credit a�teptate. 

Riscul de credit provine din riscul de a suferi pierderi financiare, în cazul în care oricare dintre clien�ii no�tri, 
clien�i sau contrapartida de pia�� nu î�i îndeplinesc obliga�iile contractuale fa�� de Grup. Riscul de credit apare 
în principal din credite �i avansuri interbancare, comerciale �i de consum, precum �i din angajamentele de 
credit ca rezultat din astfel de activit��i de creditare, dar pot ap�rea �i din garan�iile financiare, acreditivele �i 
scrisorile de acceptan��. 

De asemenea, Grupul este expus altor riscuri de credit care rezult� din titluri de datorie �i alte expuneri ce 
reies din activit��i de tranzac�ionare ("expunerile de�inute în vederea tranzac�ionarii"), inclusiv activele din 
portofoliul de tranzac�ionare care nu sunt participa�ii �i instrumentele financiare derivate, precum �i soldurile 
de decontare cu contrapartidele din pia�� �i acordurile de reverse repo. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Estimarea expunerilor de credit în scopul gestionarii riscurilor este complex� �i necesit� utilizarea de modele, 
deoarece expunerea la risc de credit variaz� în func�ie de schimb�rile condi�iilor pie�ei, de fluxurile de numerar 
preconizate �i de trecerea timpului. Evaluarea riscului de credit al unui portofoliu de active implic� estim�ri 
suplimentare cu privire la aparitia deprecierii, a ratelor de pierdere asociate �i a corela�iilor de depreciere 
dintre contrapartide. Mecanismul de calcul al pierderilor din credit a�teptate este prezentat mai jos �i 
elementele cheie sunt urm�toarele: 

• PD probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor reprezint� probabilitatea ca un debitor s� nu isi respecte 
obliga�ia de plat� intr-un orizont de timp. Neîndeplinire a obliga�iilor poate avea loc la un anumit moment 
în cursul perioadei evaluate doar dac� facilitatea nu a fost derecunoscut� �i se afl� înc� în portofoliu. 

În vederea estimarii profilului de neîndeplinire a obliga�iilor aferente expunerilor în sold au fost utilizate diverse 
modele �i acestea pot fi grupate în urm�toarele categorii: 

� Profilul de neîndeplinire a obliga�iilor aferent administra�iilor centrale, locale �i regionale, 
societ��ilor de asigurare �i organismelor de plasament colectiv este generat utilizând matricea de 
tranzi�ie. Caracterul previzional al informa�iilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a 
obliga�iilor folosind modelul factorului Vasicek. 
� Profilul de neîndeplinire a obliga�iilor aferent clien�ilor corporate, proiectelor de finan�are �i 
institu�iilor financiare este generat utilizând abordarea de regresie parametric� (Weibull). Caracterul 
previzional al informa�iilor este încorporat în probabilitatea de neîndeplinire a obliga�iilor folosind 
modelul factorului Vasicek. 
� Profilul de neîndeplinire a obliga�iilor aferent clien�ilor retail de tipul credite ipotecare sau alte 
forme de împrumut este generat folosind abordarea de regresie parametric� în cadrul politicilor de risc. 

În circumstan�e excep�ionale, în care anumite date de intrare nu sunt disponibile la calculul probabilit��ilor de 
neîndeplinire a obliga�iilor se folosesc grup�ri, medii �i analiz� comparativ�. 

• EAD expunere în caz de nerambursare reprezint� un estimat al expunerii în momentul neîndeplinirii 
obliga�iilor, luând în considerare modific�rile preconizate ale expunerii dup� data raport�rii, inclusiv 
ramburs�rile de principal �i dobând�, contractuale sau nu, trageri a�teptate aferente angajamentelor de 
creditare �i dobânda acumulat� din pl��ile neefectuate.

Expunerea în caz de nerambursare reprezint� expunerile pe care Grupul se a�teapt� s� le de�in� în 
momentul neîndeplinirii obliga�iilor, în urm�toarele 12 luni sau pe durata de via�� r�mas�. Expunerea în caz 
de nerambursare în urm�toarele 12 luni sau pe durata de via�� r�mas� se determina în functie de profilul de 
plat� preconizat care poate varia în func�ie de tipul de produs. În cazul produselor ce presupun amortizare �i 
rambursare la maturitate, expunerea în caz de nerambursare se calculeaz� în func�ie de ramburs�rile 
contractuale datorate de debitor pe o perioad� de 12 luni sau pe întreaga durat� de via��. De asemenea, 
acolo unde este relevant se ia în calculul expunerii în caz de nerambursare �i ipotezele de 
ramburs�ri/refinan��ri anticipate. 

Expunerea în caz de nerambursare pentru produsele reînnoibile se estimeaz� luand în considerare soldul 
curent utilizat �i ad�ugand un factor de conversie care permite deteminarea limitei preconizate r�mase de 
utilizat la momentul probabilit��ii de neîndeplinirie a obliga�iilor. Marjele pruden�iale regulatorii sunt excluse din 
factorul de conversie a împrumutului. În circumstante excep�ionale, în care anumite date de intrare nu sunt 
disponibile la calculul expunerii în caz de nerambursare se folosesc modele alternative de analiz�
comparativ�. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

• LGD Pierderea în caz de neîndeplinire a obliga�iilor reprezin� un estimat al pierderii aferente unei 
expuneri aflat� în stare de neîndeplinire a obliga�iilor. Se bazeaz� pe diferen�a dintre fluxurile de 
numerar contractuale �i fluxurile de numerar a�teptate, inclusiv din realizarea oric�rei garan�ii. Se 
exprim� ca procent din expunere.

Au fost utilizate diferite modele pentru a estima pierderile aferente sumelor în sold împrumutate �i acestea pot 
fi grupate în urm�toarele categorii:�

� Pierderea în Stadiul 3 aferent� administra�iilor centrale, clien�ilor corporate, proiectelor de 
finan�are, institu�iilor financiare, administra�iilor locale �i regionale, societ��ilor de asigurare �i 
organismelor de plasament colectiv este calculat� de managerii workout prin actualizarea fluxurilor de 
trezorerie cu rata dobânzii efective.�
�� Pierderea în Stadiul 3 aferent� clien�ilor retail de tipul credite ipotecare este ob�inut� pentru 
majoritatea entit��ilor din Grup prin calcularea celei mai bune estim�ri statistice a pierderii a�teptate 
ajustat� cu costurile indirecte �i pentru alte patru entit��i din Grup prin actualizarea valorii de vânzare a 
garan�iei.�
� Pierderea în Stadiul 3 aferent� altor clien�i retail este ob�inut� prin calcularea celei mai bune 
estim�ri statistice a pierderii a�teptate ajustat� cu costurile indirecte.�

În circumstan�e excep�ionale, în care anumite date de intrare nu sunt disponibile la calculul pierderilor în caz 
de neindeplinire a obliga�iilor se folosesc modele alternative de recuperare, analiz� comparativ� �i judecat�
profesional�. 

La estimarea pierderilor din credit a�teptate, Banca ia în considerare scenarii multiple. Fiec�ruia ii este 
asociat un PD, EAD �i LGD diferit. Atunci când este relevant, evaluarea scenariilor multiple cuprinde, de 
asemenea, valoarea care se preconizeaz� s� fie recuperat�, inclusiv probabilitatea ca activele s� se vindece 
�i valoarea garan�iei sau suma care ar putea fi primit� din vânzarea activului. 

Cu excep�ia cardurilor de credit �i a altor facilit��i reînnoibile, perioada maxim� pentru care se determin�
pierderile din credit este durata de via�� contractual� a unui instrument financiar, cu excep�ia cazului în care 
Banca are dreptul legal de a le denun�a mai devreme. 

Mecanismul de calcul al pierderilor din credit a�teptate este sumarizat mai jos: 

• Stadiul 1: Pierderile din credite preconizate pe 12 luni reprezint� pierderile din credit rezultate în caz de 
neîndeplinire a obliga�iilor în decursul unei perioade de 12 luni de la data raport�rii. Banca calculeaz�
pierderile din credite preconizate pe 12 luni bazandu-se pe probabilit��ile de neindeplinire a obliga�iilor 
contractuale în urmatoarele 12 luni de la data de raportare. Aceste probabilit��i se aplic� la expunerea 
în caz de nerambursare previzionat� �i înmul�it� cu pierderea în caz de neîndeplinire a obliga�iilor �i 
actualizat� la rata efectiv� ini�ial� a dobânzii. Acest calcul este efectuat pentru fiecare dintre scenarii, 
a�a cum s-a explicat mai sus. 

• Stadiul 2: pentru creditele cu o cre�tere semnificativ� a riscului de credit dup� recunoa�terea ini�ial�, 
Banca recunoa�te pierderi din credit preconizate pe durata de via��. Mecanismul este similar cu cel 
descris mai sus, inclusiv utilizarea scenariilor multiple, dar PD-ul �i LGD-ul sunt estimate pe durata de 
via�� a instrumentului. Pierderile a�teptate sunt actualizate cu rata ini�ial� a dobânzii efective. 

• Stadiul 3: pentru creditele depreciate Banca recunoa�te pierderi din credit preconizate pe durata de 
via��. Mecanismul este similar cu cel folosit în cazul Stadiului 2, cu un PD de 100%.

• POCI: activele financiare achizi�ionate sau emise depreciate sunt acele active depreciate ca urmare a 
riscului de credit la recunoa�terea initial�. Banca recunoaste modific�rile cumulate ale pierderilor din 
credit preconizate pe durata de via�� dup� recunoa�terea ini�ial�, bazat� pe o probabilitate medie 
ponderat� aferent� celor patru scenarii, actualizat� cu rata dobânzii efective ajustat� la credit. 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

25 

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

• Angajamente de creditare �i acreditive: Atunci când se estimeaz� pierderile din credit preconizate pe 
durata de via��, Banca determin� partea care se a�teptat� a fi tras� din angajamentul de creditare. 
Pierderile de credit a�teptate se bazeaz� pe valoarea actualizat� a deficitelor de fluxuri de numerar, 
utilizând o probabilitate medie ponderat� aferent� scenariilor. Actualizarea se face la rata dobânzii 
efective a�teptat�. Pentru cardurile de credit �i alte facilit��i reînnoibile, care includ atat un credit cat �i 
un angajamnent de crediatre, pierderile de credit a�teptate sunt calculate �i prezentate împreuna cu 
creditul. Pentru angajamentele de creditare �i acreditive, pierderile de credit a�teptate sunt recunoscute 
în categorie provizioanelor. 

• Garan�ii financiare: r�spunderea B�ncii este evaluat� la valoarea cea mai mare dintre valoarea 
recunoscut� ini�ial mai pu�in amortizarea cumulata recunoscut� în contul de profit sau pierdere �i 
provizionul ECL. În acest scop, Banca calculeaz� pierderile de credit a�teptate pe baza valorii 
actualizate a pl��ilor anticipate pentru a compensa pierderea suferit� de de�in�torul garan�iei financiare. 
Deficitele de fluxuri de numerar a�teptate sunt actualizate la rata dobânzii ajustat� la risc, relevant�
pentru expunere. Calculul se face utilizând o probabilitate medie ponderat� aferent� scenariilor. Pentru 
garan�iile financiare, pierderile de credit a�teptate sunt recunoscute în categoria provizioanelor. 

Titluri de datorie la FVOCI 

Pierderile de credit a�teptate pentru Titluri de datorie la FVOCI nu reduc valoarea contabil� a acestor active 
financiare în situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare, care r�mâne la valoarea just�. În schimb, o sum� egal�
cu deprecierea care ar ap�rea dac� activele ar fi fost m�surate la costul amortizat este recunoscut� în OCI, 
ca o valoare de depreciere cumulat�, cu o cheltuiala corespunz�toare în contul de profit sau pierdere. 
Deprecierea cumulat� recunoscut� în OCI este reciclat� în contul de profit sau pierdere la derecunoa�terea 
activelor. 

Activele financiare achizi�ionate sau emis depreciate (POCI) 

Pentru activele POCI, Banca recunoaste ca �i cheltuiala cu deprecierea doar modific�rile de pierderi din credit 
preconizate de la recunoa�terea ini�ial�. 

Cre�terea semnificativ� a riscului de credit

Grupul consider� c� un instrument financiar a înregistrat o cre�tere semnificativ� a riscului de credit atunci 
când au fost îndeplinite unul sau mai multe dintre urm�toarele criterii cantitative, calitative sau de 
neîndeplinire a obliga�iilor: 

� Criterii cantitative 

Grupul utilizeaz� criteriile cantitative ca indicator principal al cre�terii semnificative a riscului de credit pentru 
toate portofoliile materiale. Pentru criteriile cantitative Grupul compar� curba probabilit��ilor de neîndeplinire a 
obliga�iilor pe întreaga durat� de via�� la data evaluarii cu cea a probabilit��ilor de neîndeplinire a obligatiilor 
previzionate la recunoa�terea ini�ial�. Pentru estimarea curbei probabilit��ilor de neindeplinire a obliga�iilor pe 
întreaga durat� de via�� la data recunoa�terii ini�iale se formuleaz� ipoteze privind structura acesteia. Pe de o 
parte, în cazul instrumentelor financiare cu rating ridicat, se presupune c�, curba PD (probabilit��ilor de 
neindeplinire a obliga�iilor) se va deteriora în timp. Pe de alt� parte, în cazul instrumentelor financiare evaluate 
cu rating scazut se estimeaz� c� curba PD se va îmbun�t��i în timp. Gradul de îmbun�t��ire sau deteriorare 
va depinde de nivelul ini�ial de rating. Pentru ca cele doua curbe sa fie comparabile, PD-urile sunt reduse la 
PD-uri anualizate. Cre�terea semnificativ� a riscului de credit se consider� c� a avut loc în general, odat� cu 
cre�terea relativ� a PD-ului de pân� la 250%, de�i aceast� valoare poate fi mai mic� datorit� mai multor 
factori limitativi, cum ar fi apropierea de maturitate �i portofoliile de produse. 

Grupul nu are cuno�tin�� de nicio practic� general acceptat� a pie�ei cu privire la nivelul la care trebuie 
transferat un instrument financiar c�tre Stadiul 2. Din aceast� perspectiv� se a�teapt� ca orice cre�tere 
considerat� semnificativ� a PD-ului la data de raportare s� se realizeze de-a lungul unei perioade de timp ca 
urmare a unui proces iterativ între participan�ii la pia�� �i autorit��ile de supraveghere. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

� Criterii calitative 

Grupul utilizeaz� criteriile calitative ca indicator secundar al cre�terii semnificative a riscului de credit pentru 
toate portofoliile materiale. Transferul unui instrument financiar în Stadiul 2 are loc atunci când urmatoarele 
criterii sunt îndeplinite. 

Pentru administra�ii centrale, banci, corpora�ii �i protofolii de finan�are a  proiectelor, dac� debitorul 
îndepline�te unul sau mai multe dintre urm�toarele criterii: 

- Indicatori externi de pia��, 
- Modific�ri ale clauzelor contractuale, 
- Modific�ri în abord�rile managementului, 
- Judecata profesional�. 

Evaluarea cre�terii semnificative a riscului de credit încorporeaz� informa�ii de natur� previzional� �i se 
realizeaz� trimestrial la nivel de tranzac�ie pentru toate portofoliile non-retail de�inute de Grup. 

Pentru portofoliile retail, dac� debitorul îndepline�te unul sau mai multe dintre urm�toarele criterii: 

� Restructurare 
� Judecata profesional�

Evaluarea cre�terii semnificative a riscului de credit încorporeaz� informa�ii a�teptate �i se realizeaz� lunar la 
nivel de fiecare instrument financiar pentru toate portofoliile retail de�inute de Grup.

Criterii de protec�ie 

Criteriile de protec�ie se aplic� instrumentelor financiare considerate c� au experimentat o cre�tere 
semnificativ� a riscului de credit dac� debitorul a înregistrat mai mult de 30 de zile de întârziere la plat�. 
Totodat�, Grupul respect� prezum�ia relativ� potrivit c�reia riscul de credit pentru un activ financiar a crescut 
semnificativ dup� recunoa�terea ini�ial� atunci când pl��ile contractuale sunt restante de mai mult de 30 de 
zile. 

Defini�ia neîndeplinirii obliga�iilor �i a activelor financiare depreciate 

Grupul define�te un instrument financiar ca fiind cu risc de neîndeplinire a obliga�iilor, care este pe deplin 
aliniat la defini�ia activelor financiare depreciate, atunci când îndepline�te unul sau mai multe dintre 
urm�toarele criterii: 

• Criteriu cantitativ 

Debitorul este restant cu peste 90 de zile la plata obliga�iilor sale contractuale �i nu exista nicio încercare de 
respingere a prezum�iei ca activul financiar depreciat cu peste 90 de zile de întârziere trebuie s� fie prezentat 
în Stadiul 3 de depreciere. 

• Criteriu calitativ 

Debitorul se incadreaza în criteriul de improbabilitate de plat�, criteriu ce indica dificultatea financiar�
semnificativ� a debitorului: Acest criteriu este indeplinit atunci când: 
- Debitorul este decedat; 
- Debitorul este în insolven��; 
- Debitorul a încalcat clauzele financiare contractuale; 
- Dispari�ia unei pie�e active pentru acel activ financiar din cauza dificult��ilor financiare; 
- Au fost facute concesii de catre creditor în legatura cu dificultatea financiar� a debitorului; 
- Devine probabil c� debitorul va intra în faliment; 
- Activele financiare sunt achizi�ionate sau emise cu o reducere semnificativ� care reflect� pierderile din 

credit suportate. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Criteriile de mai sus au fost aplicate tuturor instrumentelor financiare de�inute de Grup �i sunt în concordan��
cu defini�ia neîndeplinirii obliga�iilor utilizat� în scopuri de gestionare a riscului de credit. Defini�ia neîndeplinirii 
obliga�iilor a fost aplicata în calculul privind pierderile de credit a�teptate conform modelui �Probabilit��ii de 
neplat�/ de neîndeplinire a obliga�iilor� (PD), a �Expunerii în caz de nerambursare� (EAD) �i a �Pierderii în caz 
de neîndeplinire a obliga�iilor� (LGD). 

Un instrument financiar nu se mai consider� a fi incadrat în categoria neîndeplinirii obliga�iilor (ex: �vindecat�), 
atunci când nu mai îndeplineste niciun criteriu de neîndeplinire a obliga�iilor de plat� pe o perioada 
consecutiv� de minimum 3 luni sau mai mult pentru expunerile restructurate neperformante. Aceast� perioad�
de 3 luni a fost determinat� pe baza unei analize care ia în considerare probabilitatea ca un instrument 
financiar s� se întoarc� la starea de neîndeplinire a obliga�iilor, dup� vindecare folosind diferite defini�ii 
posibile de remediere. 

Informa�ii cu caracter previzional 

Evaluarea cre�terii semnificative a riscului de credit �i calcularea pierderilor din credit a�teptate includ 
informa�ii cu caracter previzional. Grupul a efectuat o analiz� istoric� �i a identificat variabilele economice 
cheie care afecteaz� riscul de credit �i pierderile de credit a�teptate pentru fiecare portofoliu de credite.

Aceste variabile economice cheie �i impactul asociat acestora asupra probabilit��ii de neîndeplinire a 
obliga�iilor, pierderilor în caz de neîndeplinire a obliga�iilor �i a expunerii în caz de nerambursare variaz� în 
func�ie de tipul de categorie. De asemenea, judec��ile profesionale se aplic� în acest proces. 
Prognoze ale acestor variabile economice ("scenariul economic de baz�") sunt furnizate de Raiffeisen 
Research trimestrial care ofer� cea mai bun� estimare a cadrului economic pe urm�torii trei ani. Dup� 3 ani, 
pentru a proiecta variabilele economice pentru întreaga durat� de via�� r�mas� a fiec�rui instrument, a fost 
utilizat� o abordare medie de reversiune, ceea ce înseamn� c� variabilele economice tind fie spre o rat�
medie pe termen lung sau spre o rat� de cre�tere pe termen lung pân� la maturitate.  

Impactul acestor variabile economice asupra probabilit��ii de neîndeplinire a obliga�iilor, a pierderilor în caz de 
neîndeplinire a obliga�iilor �i a expunerii în caz de nerambursare a fost determinat pe baza regresiei statistice, 
pentru a întelege astfel impactul modific�rilor istorice în aceste variabile asupra ratelor de nerambursare sau 
în componente ale pierderilor în caz de neîndeplinire a obliga�iilor �i ale expunerilor în caz de nerambursare. 

În plus fa�� de scenariul economic de baz�, Raiffeisen Research furnizeaz�, de asemenea, scenariul cel mai 
optimist �i scenariul cel mai pesimist, împreun� cu scenariul ponderilor pentru a se asigura c� non-liniarit��ile 
sunt incluse. Grupul a concluzionat c� 3 scenarii au eviden�iat în mod adecvat non-liniaritatea. Scenariul 
ponderilor este determinat de o combina�ie de analiz� statistic� �i judec��i profesionale, �inand cont de o serie 
de rezultate pentru care fiecare scenariu este reprezentativ. Valorile pierderilor din credit a�teptate ponderate 
cu probabilit��i se determin� prin trecerea fiecarui scenariu printr-un model relevant de pierderi de credite 
a�teptate �i multiplicarea acestuia cu scenariul de ponderi corespunz�tor. 

Ca în cazul oric�ror previziuni economice, proiec�iile �i probabilit��ile de apari�ie sunt supuse unui grad ridicat 
de incertitudine �i, prin urmare, rezultatele efective pot fi semnificativ diferite de cele prognozate. Grupul 
consider� c� aceste previziuni reprezint� cea mai bun� estimare a rezultatelor posibile �i acoper� eventualele 
non-liniaritati �i asimetrii ale diferitelor portofolii din cadrul Grupului. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

Analiza de senzitivitate 

Cele mai semnificative ipoteze care afecteaz� ajust�rile pentru pierdere aferente pierderilor din credit 
a�teptate sunt urmatoarele: 

� Portofoliul Corporate 
• Produsul intern brut 

� Portofoliul Retail 
• Produsul intern brut 
• Cursul valutar EUR/RON 
• ROBOR 3M 
• Rata �omajului 

Factorul de discountare 
În general pentru expunerile din bilan� care nu sunt expuneri din leasing sau active financiare achizi�ionate 
sau emise depreciate ca urmare a riscului de credit, rata de discountare utilizat� la calculul pierderilor din 
credit a�teptate este rata efectiv� a dobânzii sau o aproximare a acesteia. 

Evaluarea garan�iilor 

Pentru a diminua riscurile de creditare aferente activelor financiare, Banca încearc� s� utilizeze garan�ii, acolo 
unde este posibil. Garan�iile imbrac� diverse forme, cum ar fi numerar, titluri, acreditive/garan�ii, garan�ii 
imobiliare, crean�e, stocuri, alte active nefinanciare �i amelior�ri ale creditului, cum ar fi contractele de 
compensare. Politica contabil� a B�ncii cu privire la garan�iile dobandite în cadrul aranjamentelor de creditare 
în conformitate cu IFRS 9 este aceea�i cu IAS 39. Garan�iile, cu excep�ia cazului în care au fost luate în 
contul crean�ei, nu sunt înregistrate în situa�ia financiar� a B�ncii. 

Cu toate acestea, valoarea just� a garan�iilor afecteaz� calculul ECL. În general, acestea sunt evaluate, cel 
pu�in la început, �i reevaluate pe o baz� anual�. 

În m�sura în care este posibil, Banca utilizeaz� date de pia�� active pentru evaluarea activelor financiare 
de�inute ca garan�ii. Alte active financiare care nu au valori de pia�� u�or determinabile sunt evaluate utilizând 
modele. Garan�iile nefinanciare, cum ar fi bunurile imobile, sunt evaluate pe baza datelor furnizate de ter�i, 
cum ar fi brokerii ipotecari sau pe baza indicilor pre�urilor locuin�elor. 

Scoaterea în afara bilan�ului

Politica B�ncii în conformitate cu IFRS 9 r�mâne aceea�i cu IAS 39. Activele financiare sunt scoase din bilan�
în întregime numai atunci când Banca a încetat procesul de recuperare. În cazul în care suma care urmeaz�
s� fie scoas� din bilan� este mai mare decat deprecierea cumulat�, diferen�a este mai întâi adaugat� la 
depreciere, care este apoi inchis� cu valoarea contabil� brut�. Orice recuperare ulterioar� este creditat� în 
cheltuielile cu pierderile din credite. 

k) Contabilitatea de acoperire 

Grupul a ales ca op�iune de politic� contabil� permis� conform IFRS 9 s� continue s� aplice contabilitatea de 
acoperire împotriva riscurilor în conformitate cu IAS 39. 
Grupul aplic� doar contabilitatea de acoperire micro a valorii juste impotriva riscurilor. Obiectivul de acoperire 
a riscului la nivel de Grup se refer� în mod explicit la expunerea la riscul de rata a dobânzii, ca urmare a 
modific�rii în rata de referin�� corespunz�toare. Expunerea la riscul de credit nu face obiectul contabilit��ii de 
acoperire. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

La ini�iere, Grupul documenteaz� în mod formal modul în care rela�ia de acoperire îndepline�te condi�iile 
pentru contabilitatea opera�iunilor de acoperire împotriva riscurilor. De asemenea, se documenteaz� rela�ia 
economic� dintre elementul acoperit �i instrumentul de acoperire, inclusiv natura riscului, obiectivul de 
gestionare a riscului �i strategia de angajare a instrumentelor de acoperire �i metoda care va fi utilizat� pentru 
a evalua eficien�a rela�iei de acoperire la începutul �i apoi continuu. Pentru a se califica pentru contabilitatea 
de acoperire, este de a�teptat ca o rela�ie de acoperire a riscurilor s� fie foarte eficient� pe o baz� prospectiv�
�i trebuie demonstrat c� a fost extrem de eficient� în perioada anterioar� desemnat� (ex. o lun�). 
O rela�ie de acoperire este considerat� a fi foarte eficient� dac� modific�rile valorii juste sau fluxurilor de 
trezorerie atribuibile riscului acoperit sunt compensate de instrumentelul de acoperire în proportie de 80-
125%. De asemenea, este necesar s� se evalueze, retroactiv, dac� rela�ia a fost eficient� în luna anterioar�. 
Documentarea trebuie s� includ� �i modul în care entitatea va evalua dac� rela�ia de acoperire îndepline�te 
dispozi�iile privind eficien�a acoperirii �i rezultatele acestei evaluari. 

Testele de eficien�� prospectiv� �i retrospectiv� se efectueaz� utilizând metoda cantitativ� �dollar offset�. 
Aceasta const� în calcularea raportului dintre varia�ia valorii juste cumulate a instrumentului de acoperire 
împotriva riscurilor �i modificarea valorii juste a elementului acoperit care poate fi atribuit riscului acoperit. 
  
O entitate trebuie s� întrerup� prospectiv contabilitatea de acoperire când apare oricare dintre urm�toarele 
evenimente: 

- acoperirea nu mai îndepline�te criteriile pentru contabilitatea opera�iunilor de acoperire împotriva 
riscurilor (de exemplu, nu mai este foarte eficient� sau eficien�a nu mai este masurabila); 
- instrumentul acoperit împotriva riscurilor este vândut sau compensat; 
- instrumentul de acoperire împotriva riscurilor expir� sau este vândut, finalizat sau exercitat; 
- conducerea revoc� desemnarea f�cut�. 

În cazul în care o rela�ie de acoperire împotriva riscurilor nu mai respect� criteriile de eficien�� sau nu mai 
respect� pragul de semnifica�ie men�ionat mai sus, contabilitatea de acoperire a riscurilor înceteaz� de la 
ultima dat� la care acoperirea a fost considerat� eficient�, care va fi începutul perioadei în care acoperirea a 
încetat s� îndeplinesc� criteriile de eficien�� sau s� dep��esc� pragul de semnifica�ie. 
În cazul în care entitatea determin� c� un anumit eveniment, schimbarea circumstan�elor/perturbarea pie�ei 
au determinat ca rela�ia de acoperire împotriva riscurilor s� nu fie eficient� �i demonstreaz� c� acoperirea a 
fost eficient� înainte ca evenimentul sau schimbarea circumstan�elor s� se produc�, contabilitatea de 
acoperire a riscului înceteaz� de la data evenimentului sau schimbarea circumstan�elor. 
Dup� derecunoa�terea rela�iei de acoperire împotriva riscurilor, modific�rile viitoare ale valorii juste ale 
instrumentului derivat sunt recunoscute ulterior în contul de profit sau pierdere în "Venituri din tranzac�ionare", 
în timp ce elementul acoperit va fi contabilizat ca �i înainte de desemnare, f�r� aplicarea regulilor contabilit��ii 
de acoperire impotriva riscurilor - de exemplu creditele vor reveni la costul amortizat. Pentru elementele 
pentru care se utilizeaz� metoda dobânzii efective, ajust�rile anterioare de acoperire a riscului sunt amortizate 
în contul de profit sau pierdere pe durata de via�� r�mas� a elementului acoperit. 

l) Numerar �i echivalente de numerar 

La întocmirea situa�iei fluxurilor de trezorerie, s-au considerat ca numerar �i echivalente de numerar: 
numerarul efectiv, conturile curente �i alte plasamente la Banca Na�ional� a României, numerar din conturile 
nostro �i alte plasamente la alte b�nci care au o maturitate de 3 luni sau mai pu�in de la data achizi�iei. 

m) Imobiliz�ri corporale 

Recunoa�tere �i evaluare 

Imobiliz�rile corporale sunt eviden�iate la cost, mai pu�in amortizarea acumulat� �i provizionul pentru 
deprecierea valorii. Costul include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizi�iei mijlocului fix. Costul 
mijloacelor fixe produse intern include cheltuieli cu materiile prime �i materialele, cheltuieli cu salariile directe, 
alte cheltuieli efectuate pentru aducerea mijlocului fix în stare de func�ionare precum �i costurile 
dezmembr�rii, înl�tur�rii elementelor �i restaur�rii loca�iei. Software-ul achizi�ionat de care depinde 
func�ionalitatea echipamentelor se capitalizeaz� ca parte a respectivelor echipamente.  
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Costurile cu între�inerea imobiliz�rilor corporale se recunosc în contul de profit sau pierdere pe m�sur� ce 
sunt efectuate. Cheltuielile generate de înlocuirea unei componente a elementelor de imobiliz�ri corporale, 
inclusiv repara�ii capitale, sunt capitalizate, dac� acestea îmbun�t��esc performan�ele viitoare ale acelor 
elemente de imobiliz�ri corporale.  

Amortizarea 

Amortizarea este calculat� prin metoda liniar� pe parcursul duratei de via�� estimate pentru fiecare element �i 
este recunoscut� în contul de profit sau pierdere. Bunurile dobândite prin leasing sunt amortizate pe perioada 
cea mai mic� dintre durata leasingului �i durata de via��. Terenurile nu sunt supuse amortiz�rii.  
Duratele de via�� estimate sunt urm�toarele: 

Cl�diri 50 ani
Echipament de birou �i mobil� 5 ani
Autovehicule 5 ani
Calculatoare 4 ani

Metodele de depreciere, duratele de via�� �i valorile reziduale sunt reevaluate la data fiec�rei raport�ri �i 
ajustate corespunz�tor. 

n) Imobiliz�ri necorporale 

Aplica�ii informatice 

Aplica�iile informatice achizi�ionate de c�tre Grup sunt eviden�iate la cost, mai pu�in amortizarea acumulat� �i 
provizionul pentru deprecierea valorii. Cheltuiala cu aplica�iile informatice dezvoltate intern este recunoscut�
ca imobilizare necorporal� dac� Grupul face dovada inten�iei �i capacit��ii sale de a dezvolta �i folosi aplica�ia 
într-o manier� ce-i va aduce beneficii economice viitoare �i dac� cheltuielile cu dezvoltarea aplica�iilor pot fi 
estimate într-o manier� rezonabil�. Costurile cu aplica�iile informatice dezvoltate intern includ toate costurile 
direct atribuibile dezvolt�rii aplica�iilor �i se amortizeaz� pe durata de via��.  

Cheltuielile ulterioare cu aplica�iile informatice se capitalizeaz� doar atunci când contribuie la sporirea 
beneficiilor economice viitoare care decurg din folosirea respectivelor active. 

Toate celelalte cheltuieli sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere pe m�sur� ce sunt efectuate. 
Amortizarea se recunoa�te în contul de profit sau pierdere liniar, pe toat� durata de func�ionare a aplica�iei 
informatice, începând cu data la care aplica�ia este pus� în func�iune. Durata de via�� estimat� a aplica�iilor 
informatice este între 1 �i 8 ani. Metodele de depreciere, duratele de via�� �i valorile reziduale sunt reevaluate 
la data fiec�rei raport�ri �i ajustate corespunz�tor. 

o) Leasing 

Grupul ca Locatar: Contractele de leasing ale Grupului în care toate riscurile �i beneficiile semnificative 
aferente propriet��ii sunt transferate locatarului sunt clasificate drept leasing financiar. Ulterior recunoa�terii 
ini�iale, activul este evaluat la o valoare egal� cu minimul dintre valoarea just� �i valoarea prezent� a pl��ilor 
de leasing viitoare. Dup� recunoa�terea ini�ial�, activul este contabilizat în conformitate cu politicile contabile 
aplicabile acelui activ. Celelalte contracte de leasing în care Grupul este implicat sunt clasificate ca leasing 
opera�ional �i nu sunt recunoscute ca active în situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare. 

Grupul ca Locator: Grupul este locator în contractele în care toate riscurile �i beneficiile semnificative aferente 
propriet��ii sunt transferate locatarului. Aceste contracte sunt clasificate ca fiind leasing financiar, iar crean�a 
aferent� contractelor de leasing se m�soar� în situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare ca fiind valoarea 
prezent� a încas�rilor ce deriv� din contractul de leasing. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

p) Deprecierea activelor altele decât activele financiare  

Valoarea contabil� a activelor Grupului care nu sunt de natur� financiar�, altele decât activele de natur�
impozitului amânat, sunt revizuite la fiecare dat� de raportare pentru a identifica indicii de depreciere. Dac�
exist� asemenea indicii, Grupul estimeaz� valoarea recuperabil� a activelor respective. 

O pierdere din depreciere este recunoscut� atunci când valoarea contabil� a activului sau a unit��ii sale 
generatoare de numerar dep��e�te valoarea sa recuperabil�.  

O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care genereaz� numerar �i care este 
independent fa�� de alte active �i alte grupuri. Pierderile din depreciere se recunosc în contul de profit sau 
pierdere. 

Pierderile din depreciere recunoscute în cazul unit��ilor generatoare de numerar sunt utilizate prima dat�
pentru a diminua valoarea fondului comercial asociat� unit��ii generatoare de numerar �i ulterior pentru a 
reduce valoarea contabil� a altor active ale unit��ii generatoare de numerar pe baz� de pro-rata. 

Valoarea recuperabil� a unui activ sau a unei unit��i generatoare de numerar este maximul dintre valoarea de 
utilizare �i valoarea sa just� mai pu�in costurile pentru vânzarea acelui activ sau unit��i. Pentru determinarea 
valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o rat� de actualizare înainte de 
impozitare care reflect� condi�iile curente de pia�� �i riscurile specifice activului respectiv. 

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt evaluate la fiecare dat� de raportare. 
Pierderea din depreciere se reia dac� s-a produs o schimbare favorabil� în estim�rile folosite pentru a 
determina valoarea de recuperare.  

q) Stocuri 

Stocurile sunt m�surate la minimul dintre cost �i valoarea realizabil� net�. Garan�iile imobiliare luate în contul 
crean�ei sunt înregistrate în conformitate cu IAS 2 �Stocuri� la minimul dintre cost (valoarea net� contabil� a 
creditului) �i valoarea net� realizabil� (ex: valoarea de vânzare a garan�iei minus costurile de vânzare). 

r) Depozite ale clien�ilor, împrumuturi de la b�nci, obliga�iuni emise �i datorii subordonate 

Depozitele clien�ilor, împrumuturile de la b�nci, obliga�iunile emise �i datoriile subordonate reprezint� sursa 
Grupului de finan�are. 

Grupul clasific� instrumentele financiare emise ca datorii financiare sau instrumente de capital conform 
termenilor contractuali ai instrumentelor. Depozitele, împrumuturile de la b�nci, obliga�iunile emise �i datoriile 
subordonate sunt ini�ial recunoscute la valoarea just� la care se adaug� eventuale costuri de tranzac�ionare 
iar ulterior sunt m�surate la cost amortizat folosind metoda ratei dobânzii efective. 

s) Beneficiile angaja�ilor 

Beneficii pe termen scurt 

Obliga�iile cu beneficiile pe termen scurt acordate angaja�ilor sunt recunoscute ca �i cheltuial� pe m�sur� ce 
serviciul aferent este prestat. Beneficiile pe termen scurt ale angaja�ilor includ salariile, primele �i contribu�iile 
la asigur�rile sociale. 

Se recunoa�te un provizion pentru sumele ce se a�teapt� a fi pl�tite cu titlu de prime în numerar pe termen 
scurt sau scheme de participare a personalului la profit în condi�iile în care Grupul are în prezent o obliga�ie 
legal� sau constructiv� de a pl�ti acele sume ca rezultat al serviciilor trecute prestate de c�tre angaja�i �i dac�
obliga�ia respectiv� poate fi estimat� în mod credibil. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Planuri de contribu�ii determinate 

Obliga�iile de plat� a contribu�iilor care decurg din planurile de pensii determinate sunt recunoscute în situa�ia 
consolidat� a rezultatului global atunci când se realizeaz�. 

Grupul efectueaz� pl��i în numele angaja�ilor proprii c�tre sistemul de pensii al statului roman (Pilonul 3), 
asigur�rile de s�n�tate �i fondul de �omaj, în decursul derul�rii activit��ii normale. To�i angaja�ii Grupului sunt 
membri �i de asemenea au obliga�ia legal� de a contribui (prin intermediul contribu�iilor sociale) la sistemul de 
pensii al statului român (un plan de contribu�ii determinate al Statului). Toate contribu�iile aferente sunt 
recunoscute în contul de profit sau pierdere al perioadei atunci când sunt efectuate. Grupul nu are alte 
obliga�ii suplimentare. 

Planuri de beneficii determinate  

Grupul nu este angajat în nici un plan de beneficii determinate �i, în consecin��, nu are nici un fel de obliga�ii 
în acest sens. 

Beneficiile angaja�ilor pe termen lung 

Obliga�ia net� a Grupului în ceea ce prive�te beneficiile aferente serviciilor pe termen lung, altele decât 
planurile de postangajare, este reprezentat� de valoarea beneficiilor viitoare pe care angaja�ii le-au câ�tigat în 
schimbul serviciilor prestate de c�tre ace�tia în perioada curent� �i perioade anterioare.  

În cazul pensionarii, Grupul ofer� respectivilor angaja�i un num�r de salarii compensatorii în func�ie de 
vechimea în munc�. Obliga�ia Grupului în ceea ce prive�te acest jubileu este stipulat� în prevederile 
contractului colectiv de munc� �i este estimat� folosind metoda factorului de credit proiectat �i este 
recunoscut� în situa�ia consolidat� a rezultatului global pe principiul contabilit��ii de angajamente. Modificarea 
ratei de actualizare �i a altor ipoteze actuariale este recunoscut� ca venit sau cheltuial� pe durata medie de 
munc� r�mas� a angaja�ilor care particip� la acest plan.

Tranzac�ii cu plat� pe baz� de ac�iuni 

Valoarea just� a sumei ce trebuie pl�tit� angaja�ilor pentru drepturile de apreciere a ac�iunilor decontate în 
numerar este recunoscut� ca o cheltuial� în contrapartid� cu o cre�tere a datoriilor, pe perioada în care 
angaja�ii devin îndrept��i�i în mod necondi�ionat la plata acestora. Datoria este reevaluat� la fiecare dat� de 
raportare �i la data decont�rii. Orice modific�ri ale valorii juste ale datoriei sunt recunoscute ca �i cheltuieli cu 
personalul în contul de profit sau pierdere. 

t) Combin�ri de întreprinderi 

Achizi�ia opera�iunilor de afaceri este recunoscut� conform metodei de achizi�ie. Pre�ul transferat într-o 
combinare de întreprinderi este evaluat la valoarea just�. Acesta este calculat la data achizi�iei ca agregat al 
valorii juste al tuturor activelor transferate, a datoriilor asumate de fo�tii proprietari ai combin�rii de 
întreprinderi achizi�ionate �i a instrumentelor de capitaluri proprii emise de Grup în schimbul controlului 
combin�rii de întreprinderi. 

Costurile cu tranzac�ia de combin�ri de întreprinderi sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere atunci 
când sunt efectuate. 

Fondul comercial se determin� ca excedentul pre�ului, valoarea oric�rui interes minoritar �i valoarea just� la 
data achizi�iei a participa�iei în compania achizi�ionat� (dac� este cazul) �i valoarea just� la data achizi�iei a 
activelor nete identificabile �i a datoriilor asumate. 

În cazul în care diferen�a este negativ� dup� o analiz� ulterioar�, c��tigul rezultat este recunoscut imediat în 
contul de profit sau pierdere. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

u) Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute în situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare atunci când pentru Grup rezult� o 
obliga�ie legal� sau constructiv� legat� de un eveniment trecut, obliga�ie care poate fi estimat� în mod 
credibil, �i este probabil ca în viitor s� fie necesar� consumarea unor resurse economice care s� sting�
aceast� obliga�ie. Pentru determinarea provizionului, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o 
rat� de actualizare înainte de impozitare care reflect� condi�iile curente de pia�� �i riscurile specifice datoriei 
respective. Provizioanele includ: provizioane pentru litigii, provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate �i alte provizioane. 

v)  Taxe 

Grupul recunoa�te datoriile sale legate de contribu�ia la fondul de garantare a depozitelor bancare �i 
contribu�ia la fondul de rezolu�ie în conformitate cu interpretarea IFRIC 21, "Taxe". Datoria cu privire la plata 
acestor taxe este recunoscut� în momentul în care acestea devin implicite. În acest caz, obliga�ia apare anual 
la 1 ianuarie, când Banca efectueaz� activit��i legate de atragerea depozitelor.

w) Standarde, interpret�ri �i amendamente la Standardele Interna�ionale de Raportare Financiar�  

Standarde emise, dar care nu sunt înc� în vigoare �i nu au fost adoptate timpuriu: 

• IFRS 16: Contracte de leasing 
Standardul intra în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 2019. IFRS 16 
stabileste principiile pentru recunoa�terea, evaluarea, prezentarea �i furnizarea informa�iilor despre 
contractele de leasing ale celor doua p�r�i la un contract, �i anume, clientul (�locatar�) �i furnizorul 
(�locator�). Noul standard prevede ca locatarii s� recunoasc� majoritatea contractelor de leasing în cadrul 
situa�iilor financiare. Locatarii vor dispune de un singur model contabil pentru toate contractele, cu anumite 
excep�ii. Contabilitatea locatorului ramane în mod semnificativ neschimbat�. 
Conducerea a apreciat c� impactul din tranzi�iei la IAS 16 este de aproximativ 393 milioane RON, care 
reprezint� activele la valoarea just� �i obliga�iile de leasing înregistrate în soldul de deschidere de la 1 
ianuarie 2019. Grupul a efectuat tranzi�ia la IFRS 16 utilizând abordarea retrospectiv� modificat�. 

• Modificare la IFRS 10 Situa�ii financiare consolidate �i IAS 28 Investi�ii în entit��ile asociate �i 
asocierile în participa�ie: vânzare de sau contribu�ie cu active între un investitor �i entitatea sa 
asociat� sau asocierea în participa�ie 
Modific�rile se refer� la o inconsecven�� identificat� între cerin�ele IFRS 10 �i cele ale IAS 28, în legatur�
cu vânzarea de �i contribu�ia cu active între un investitor �i entitatea sa asociat� sau asocierea în 
participa�ie. Principala consecin�� a modific�rilor este aceea c� un câstig sau o pierdere total� este 
recunoscut� atunci când tranzac�ia implic� o întreprindere (indiferent dac� este sau nu sub form� de 
filial�). Un câstig sau o pierdere par�ial� este recunoscut� atunci când o tranzac�ie implic� active care nu 
reprezint� o întreprindere, chiar dac� acestea sunt sub forma unei filiale. În luna decembrie 2015, IASB a 
amânat pe termen nedeterminat data intr�rii în vigoare a acestei modific�ri în a�teptarea rezultatelor unui 
proiect de cercetare cu privire la contabilizarea prin metoda punerii în echivalen��. Modific�rile nu au fost 
înc� adoptate de UE.  

• IFRS 9: Caracteristici de pla�i în avans cu compensare negativ� (modific�ri) 
Modificarea intr� în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 2019 �i aplicarea 
timpurie este permis�. Modificarea permite ca activele financiare cu caracteristici de pl��i în avans, care 
permit sau necesit� ca o parte la un contract fie s� pl�teasc�, fie s� primeasc� o compensa�ie rezonabil�
pentru rezilierea timpurie a contractului (astfel încât, din perspectiva de�in�torului activului, este posibil s�
existe o �compensare negativ��) s� fie evaluate la cost amortizat sau la valoarea just� prin alte elemente 
ale rezultatului global. Conducerea a estimat c� nu este impact din aplicarea acestui amendament. 
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3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

• IAS 28: Interese pe termen lung în asocia�i �i asocieri în participa�ie (modific�ri) 
Modific�rile intr� în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 2019 �i aplicarea 
timpurie este permis�. Modific�rile se refer� la faptul dac� evaluarea �i, în special, cerin�ele privind 
deprecierea intereselor pe termen lung în asocia�i �i asocieri în participa�ie care, în fond, fac parte din 
�investi�ia net�� în respectivul asociat sau asociere în participa�ie, ar trebui guvernate de IFRS 9, de IAS 28 
sau de o combina�ie a acestor doua standarde. Modific�rile clarific� faptul c� o entitate aplic� IFRS 9 
Instrumente financiare înainte s� aplice IAS 28, acelor interese pe termen lung c�rora nu li se aplic�
metoda punerii în echivalen��. În aplicarea IFRS 9, entitatea nu �ine cont de ajust�rile valorii contabile a 
intereselor pe termen lung care sunt generate de aplicarea IAS 28. Aceste modific�ri nu au fost înc�
adoptate de UE. 

• INTERPRETAREA IFRIC 23: Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe 
profit  
Interpretarea intr� în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 2019 �i aplicarea 
timpurie este permis�. Interpretarea abordeaz� contabilitatea impozitelor pe profit în situa�ia în care 
tratamentele fiscale implic� un grad de incertitudine care afecteaz� aplicarea standardului IAS 12. 
Interpretarea furnizeaz� îndrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual 
sau împreun�, verific�rile autorit��ilor fiscale, metoda adecvat� care s� reflecte incertitudinea �i 
contabilitatea modific�rii evenimentelor �i împrejur�rilor. Conducerea a estimat c� nu este impact din 
aplicarea acestei interpret�ri la 1 ianuarie 2019. 

• IAS 19: Plan de modificare, Reducere sau Decontare (modific�ri) 
Modific�rile intr� în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 2019 �i aplicarea 
timpurie este permis�. Modific�rile prev�d ca entit��ile s� aplice ipoteze actuariale actualizate pentru 
determinarea costului serviciilor curente �i dobanda net� pentru perioada de raportare anual� r�mas�
dup� ce un plan de modificare, reducere �i decontare a avut loc. De asemenea, modific�rile clarific� modul 
în care contabilizarea unui plan de modificare, reducere �i decontare afecteaz� aplicarea cerin�elor privind 
plafonul activului. Aceste modific�ri nu au fost înc� adoptate de UE. 

• Cadrul Conceptual în standardele IFRS 
IASB a emis Cadrul Conceptual revizuit pentru Raportare financiar� la 29 martie 2018. Cadrul Conceptual 
stabileste un set cuprinzator de concepte pentru raportare financiar�, stabilirea standardelor, indrumare 
pentru cei care întocmesc situa�ii financiare în elaborarea politicilor contabile consecvente �i asistent�
pentru utilizatori în întelegerea �i interpretarea standardelor. De asemenea IASB a emis un document 
anexat separat, Modific�ri ale Referintelor la Cadrul Conceptual în standardele IFRS, care stabileste 
modific�rile standardelor afectate cu scopul s� actualizeze referintele Cadrului Conceptual revizuit. 
Obiectivul documentului este de a sprijini tranzi�ia la Cadrul Conceptual revizuit pentru entit��ile care 
dezvolta politici contabile folosind Cadrul Conceptual când niciun standard IFRS nu se aplic� pentru o 
anumit� tranzac�ie. Pentru cei care întocmesc situa�ii financiare �i dezvolt� politici contabile în baza 
Cadrului Conceptual, documentul intr� în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 
2020. 

• IFRS 3: Combin�ri de întreprinderi (modific�ri)
IASB a emis modific�ri privind defini�ia unei întreprinderi (modific�ri aduse IFRS 3) cu scopul de a rezolva 
dificulta�ile care apar atunci când o entitate determin� dac� a achizi�ionat o întreprindere sau un grup de 
active. Modific�rile sunt în vigoare pentru combin�rile de întreprinderi pentru care data achizi�iei este în 
prima perioada de raportare anual� începând la sau dup� 1 ianuarie 2020 �i pentru achizi�iile de active 
care apar la sau dup� începutul acelei perioade, iar aplicarea timpurie este permis�. Aceste modific�ri nu 
au fost înc� adoptate de UE. 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

35 

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

• IAS 1 Prezentarea situa�iilor financiare �i IAS 8 Politici contabile, modific�ri ale estim�rilor 
contabile �i erori: defini�ia termenului �semnificativ� (modific�ri) 
Modific�rile sunt în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 2020, iar aplicarea 
timpurie este permis�. Modific�rile clarific� defini�ia termenului �semnificativ� �i modul în care aceasta 
trebuie aplicat�. Noua defini�ie mentioneaz� c� �Informa�ia este semnificativ� dac� omisiunile, declara�iile 
eronate sau ascunderea acesteia ar duce în mod rezonabil la influen�area deciziilor pe care utilizatorii 
primari ai situa�iilor financiare cu scop general le iau pe baza acelor situa�ii financiare, care furnizeaz�
informa�ii financiare privind o anumita entitate raportoare�. De asemenea, explicatiile care înso�esc defini�ia 
au fost îmbunat��ite. Modific�rile asigur�, de asemenea, faptul c� defini�ia termenului �semnificativ� este 
consecvent� în cadrul tuturor Standardelor IFRS. Aceste modific�ri nu au fost înc� adoptate de UE. 

• IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS � Ciclul 2015 � 2017, care reprezint� o colec�ie de  
modific�ri ale IFRS. Modific�rile intr� în vigoare pentru perioade anuale începând la sau dup� 1 ianuarie 
2019, aplicarea timpurie fiind permis�. Aceste imbun�t�tiri anuale nu au fost înc� adoptate de UE. 

� IFRS 3 Combin�ri de întreprinderi �i IFRS 11 Angajamente comune: Modific�rile aduse IFRS 
3 clarific� faptul c�, atunci când o entitate ob�ine controlul asupra unei întreprinderi care este o 
opera�iune în participa�ie, aceasta reevalueaz� interesele de�inute anterior în respectiva întreprindere. 
Modific�rile aduse de IFRS 11 clarific� faptul c�, atunci când o entitate obtine controlul comun asupra 
unei întreprinderi care este o opera�iune în participa�ie, entitatea nu reevalueaz� interesele de�inute 
anterior în respectiva întreprindere.
� IAS 12 Impozitul pe profit: Modific�rile clarific� faptul c� efectele asupra impozitului pe profit ale 
pl��ilor privind instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie recunoscute conform 
modului în care au fost recunoscute tranzac�iile sau evenimentele din trecut care au generat profit 
distribuibil. 
� IAS 23 Costurile indatorarii: Modific�rile clarific� paragraful 14 din standard conform c�ruia, 
atunci când un activ calificabil este disponibil pentru utilizarea sa dorit� sau pentru vânzare �i unele 
dintre împrumuturile specifice aferente activului calificabil respectiv r�mân restante la acel moment, 
împrumutul respectiv trebuie inclus în fondurile pe care o entitate le împrumut�, în general. 

x)  Raportarea pe segmente 

Grupul prezint� informa�ii la nivel de segmente pentru a da posibilitatea utilizatorilor situa�iilor sale financiare 
s� evalueze natura �i efectele financiare ale activit��ilor în care se angajeaz�, precum �i mediile economice în 
care î�i desf��oar� activitatea. 

Un segment opera�ional este o component� a Grupului: 
(a) care se angajeaz� în activit��i din care poate ob�ine venituri �i de pe urma c�rora poate suporta cheltuieli 
(inclusiv venituri �i cheltuieli aferente tranzac�iilor cu alte componente ale Grupului); 
(b) ale c�rei rezultate din activitate sunt examinate în mod periodic de c�tre principalul factor decizional 
opera�ional al entit��ii în vederea lu�rii de decizii cu privire la alocarea resurselor pe segment �i a evalu�rii 
performan�ei acestuia �i 
(c) pentru care sunt disponibile informa�ii financiare distincte. 

Raportarea pe segmente se bazeaz� pe urm�toarele linii de business ale Grupului: clien�i corporativi, 
persoane fizice, întreprinderi mici �i mijlocii (denumite în continuare IMM) �i trezorerie, ultima incluzând �i 
institu�ii financiare. 
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4.  TRANZI�IE LA IFRS 9

Ca urmare a intr�rii în vigoare a noului standard contabil privind recunoa�terea �i evaluarea instrumentelor 
financiare (IFRS 9) la 1 ianuarie 2018, Grupul a luat în considerare �i cerin�ele privind tranzi�ia la acesta. 

 Noile categorii contabile cuprinse în pozi�ia financiar� �i rezultatul global reflect� categoriile relevante definite 
de standardul IFRS 9. Astfel, Grupul a introdus modific�ri ale prezent�rii situa�iilor financiare ca urmare a 
adopt�rii IFRS 9. 

Aceast� sec�iune privind tranzi�ia la IFRS 9 "Instrumente financiare" ofer� informa�ii relevante pentru 
în�elegerea impactului noului standard contabil asupra pozi�iei financiare a Grupului la 1 ianuarie 2018 �i de 
asemenea o leg�tur� între IAS 39 "Instrumente financiare: recunoa�tere �i evaluare", IAS 37 " Provizioane, 
datorii contingente �i active contingente " �i IFRS 9. 

O analiz� a impactului tranzi�iei de la cifrele prezentate în situa�iile financiare din 2017 la cele conforme cu 
IFRS 9 pentru prima aplicare a standardului la 1 ianuarie 2018 este rezumat� în prima not� din aceast�
sec�iune în care este descris� reconcilierea dintre valorile contabile conform IAS 39 cu soldurile raportate 
conform IFRS 9 la 1 ianuarie ".  

Dispozi�iile tranzitorii pentru IFRS 9 nu necesit� aplicarea retroactiv� a perioadelor anterioare de raportare, în 
consecin�� efectul primei aplic�ri se reflect� în capitalurile proprii de deschidere pentru exerci�iul financiar 
2018. 

Reconcilierea impactului din adoptarea IFRS 9 în rezultatul reportat �i alte rezerve este prezentat în nota de 
tranzi�ie. 
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4.  TRANZI�IE LA IFRS 9 (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� adoptarea prevederilor IFRS 9 referitoare la clasificarea �i evaluarea instrumentelor financiare �i urm�toarele efecte de la 1 
ianuarie 2018: 

Categoria de m�surare 
IAS 39 

31 Decembrie 2017

   Categoria de m�surare IFRS 
9 

1 Ianuarie 2018

  

Grup 
în mii RON

Categorie Sum� Reclasificare
Rem�surarea din 

pierderi de 
credite a�teptate

Alte rem�sur�ri Sum� Categorie
Efecte în 
rezultatul 
reportat

Alte rezerve

Active          
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate 
la cost amortizat L&R(i) 89.168 0 -4 0 89.164 AC(ii) -4 0 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate 
la cost amortizat L&R(i) 22.161.274 -344.837 -56.478 0 21.759.959 AC(ii) -56.478 0 
Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere  0 344.837 0 -8.621 336.216 

FVPL-
obligatoriu(v) -8.621 0 

Titluri de valoare  AFS(iii), 
FVPL(iv) 
HTM(vii) 5.249.814 -5.249.814 0 0 0  0 0 

Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global  0 3.918.807 0 0 3.918.807 FVOCI(vi) 3.875 -3.875 
Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global  0 33.774 0 8.935 42.709 FVOCI(vi) 0 8.935 
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat  0 1.297.233 -35 0 1.297.198 AC(ii) -35 0 
Crean�e privind impozitul amânat  17.167 0 0 -1.430 15.737  0 -1.430 
Total impact din active   0 -56.517 -1.116   -61.263 3.630

         
Datorii          
Provizioane  80.464 0 -15.676 0 64.788  -15.676 0 
Total impact din datorii 0 -15.676 0 -15.676 0

         
Capitaluri proprii          
Rezultat reportat  2.156.444 0 -72.193 -4.746 2.079.505  -76.939 0 
Alte rezerve  234.199 0 0 3.630 237.829  0 3.630 
Total impact în capitaluri proprii   0 -72.193 -1.116   -76.939 3.630

(i) L&R-Credite �i avansuri,  
(ii) AC - Active financiare evaluate la cost amortizat,  
(iii) AFS - Active disponibile pentru vânzare,  
(iv) FVPL -  Active la valoarea just� prin contul de profit sau pierdere,  
(v) FVPL (obligatoriu) -  Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere,  
(vi) FVOCI - Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global,  
(vii) HTM - Active de�inute pân� la maturitate. 
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4.  TRANZI�IE LA IFRS 9 (continuare) 

Categoria de m�surare 
IAS 39 

31 Decembrie 2017

   Categoria de m�surare IFRS 
9 

1 Ianuarie 2018

  

Banca 
în mii RON

Categorie Sum� Reclasificare
Rem�surarea din 

pierderi de 
credite a�teptate

Alte rem�sur�ri Sum� Categorie
Efecte în 
rezultatul 
reportat

Alte rezerve

Active          
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate 
la cost amortizat L&R(i) 85.641 0 -4 0 85.637 AC(ii) -4 0 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate 
la cost amortizat L&R(i) 21.422.932 -344.837 -56.618 0 21.021.477 AC(ii) -56.618 0 
Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere  0 344.837 0 -8.621 336.216 

FVPL-
obligatoriu(v) -8.621 0 

Titluri de valoare  AFS(iii), 
FVPL(iv) 
HTM(vii) 5.210.494 -5.210.494 0 0 0  0 0 

Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global  0 3.901.219 0 0 3.901.219 FVOCI(vi) 3.875 -3.875 
Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global  0 33.545 0 8.935 42.480 FVOCI(vi) 0 8.935 
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat  0 1.275.730 -35 0 1.275.695 AC(ii)  -35 0 
Crean�e privind impozitul amânat  17.050 0 0 -1.430 15.620  0 -1.430 
Total impact din active   0 -56.657 -1.116   -61.403 3.630

         
Datorii          
Provizioane  78.037 0 -15.676 0 62.361  -15.676 0 
Total impact din datorii 0 -15.676 0 -15.676 0

         
Capitaluri proprii          
Rezultat reportat  2.089.243 0 -72.333 -4.746 2.012.164  -77.079 0 
Alte rezerve  234.111 0 0 3.630 237.741  0 3.630 
Total impact în capitaluri proprii 0 -72.333 -1.116 -77.079 3.630

(i) L&R-Credite �i avansuri,  
(ii) AC - Active financiare evaluate la cost amortizat,  
(iii) AFS - Active disponibile pentru vânzare,  
(iv) FVPL -  Active la valoarea just� prin contul de profit sau pierdere,  
(v) FVPL (obligatoriu) -  Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere,  
(vi) FVOCI - Active financiare evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global,  
(vii) HTM - Active  de�inute pân� la maturitate. 
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4.  TRANZI�IE LA IFRS 9 (continuare) 

În tabelul de mai jos sunt prezentate efectele adopt�rii prevederilor IFRS 9 asupra rezultatului reportat �i a 
altor rezerve la 1 ianuarie 2018:

Grup 

în mii RON
Alte rezerve 

Rezultat 

reportat 
Total 

Pierderi de risc de credit a�teptate din expuneri din credite �i 

avansuri evaluate la cost amortizat 0 -56.482 -56.482 

Pierderi de risc de credit a�teptate din expuneri extrabilan�iere de 

risc de credit provenite din garan�ii financiare �i din anumite 

angajamente de creditare 0 -15.676 -15.676 

Valoare just� aferent� credite reclasificate din categoria credite �i 

avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost amortizat 0 -8.621 -8.621 

Marcare aferent� titluri de valoare la valoare just� prin contul de 

profit sau pierdere reclasificate în categoria titluri de datorie 

evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global -3.875 3.875 0 

Ajust�ri de depreciere din titluri de valoare la cost amortizat 0 -35 -35 

Modific�ri în valoarea just� a instrumentelor de capitaluri proprii 8.935 0 8.935 

Impozit amânat din modific�ri în valoarea just� a instrumentelor de 

capitaluri -1.430 0 -1.430 

Total impact din IFRS 9 3.630 -76.939 -73.309 

Banca 

în mii RON
Alte rezerve 

Rezultat 

reportat 
Total 

Pierderi de risc de credit a�teptate din expuneri din credite �i 

avansuri 0 -56.622 -56.622 

Pierderi de risc de credit a�teptate din expuneri extrabilan�iere de 

risc de credit provenite din garan�ii financiare �i din anumite 

angajamente de creditare 0 -15.676 -15.676 

Valoare just� aferent� credite reclasificate din categoria credite �i 

avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost amortizat 0 -8.621 -8.621 

Marcare aferent� titluri de valoare la valoare just� prin contul de 

profit sau pierdere reclasificate în categoria titluri de datorie 

evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global -3.875 3.875 0 

Ajust�ri de depreciere din titluri de valoare la cost amortizat 0 -35 -35 

Modific�ri în valoarea just� a instrumentelor de capitaluri proprii 8.935 0 8.935 

Impozit amânat din modific�ri în valoarea just� a instrumentelor de 

capitaluri -1.430 0 -1.430 

Total impact din IFRS 9 3.630 -77.079 -73.449 
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4. TRANZI�IE LA IFRS 9 (continuare)

Adoptarea la 1 ianuarie 2018 a dispozi�iilor IFRS 9 referitoare la clasificarea �i m�surarea instrumentelor 
financiare a condus la urmatorul impact: 

• Creditele �i avansurile acordate clien�ilor pentru care fluxurile de trezorerie nu sunt considerate exclusiv 
pl��i ale principalului �i ale dobânzii aferente valorii principalului datorat (SPPI) au fost reclasificate în 
categoria �Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau pierdere�. Astfel, credite 
care conform IAS 39 erau contabilizate la cost amortizat (31 decembrie 2017: valoare net� contabil� de 
344.837 mii RON), au fost reclasificate la valoare just� (1 ianuarie 2018: valoare net� contabil� de 
336.216 mii RON). Ajustarea efectuat� asupra rezultatului reportat este o sc�dere a acestuia de 8,621 mii 
RON.  
Totodat� pentru creditele contabilizate la cost amortizat noul model de provizionare bazat pe pierderi 
a�teptate a dus la diminuarea rezultatului reportat cu 56.482 mii RON la nivel consolidat si 56.622 mii 
RON la nivel individual. 

• Categoria �Titluri de valoare� prezentat� la 31 decembrie 2017 este împ�r�it� începând cu 1 ianuarie 2018 
în urm�toarele categorii:  

� Categoria �Investi�ii la valoare just� prin contul de profit �i pierdere� în sum� de 1.021.947 mii 
RON la nivel de Grup �i 1.004.358 mii RON la nivel de Banc� a fost reclasificat� în �Titluri de 
datorie evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global�. 
Impactul reclasific�rii este cre�terea rezultatului reportat, respectiv sc�derea pozitiei reprezentand 
alte elemente ale rezultatului global în sum� de 3.875 mii RON, atât la nivel de Grup, cât �i 
Banc�. 

� Categoria �Titluri de valoare disponibile pentru vânzare� în sum� de 2.930.634 mii RON la nivel 
de Grup �i 2.930.406 mii RON la nivel de Banc� devine �Titluri de datorie evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global��i � Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global�. Din categoria acestora Grupul a rem�surat 
instrumentele de capitaluri proprii , altele decat investi�ii în filiale, asocieri în participa�ie �i entit��i 
asociate, din cost la valoare just�, iar impactul provenind din modificarea metodei de m�surare a 
acestor instrumente financiare a fost înregistrat în alte rezerve în sum� total� de 8.935 mii RON, 
împreun� cu impactul din impozitul amânat calculat în sum� de 1.430 mii RON. 

� Categoria �Titluri de valoare de�inute pân� la maturitate� în sum� de 1.297.233 mii RON la nivel 
de Grup �i 1.275.730 mii RON la nivel de Banc� devine �Titluri de datorie evaluate la cost 
amortizat�, inclusiv impactul din ajust�ri de depreciere în sum� de 35 mii RON. 

• Ajust�rile pentru depreciere aferente expunerilor extrabilan�iere de risc de credit (acreditive, garan�ii 
financiare �i angajamente de creditare) au crescut cu 15.676 mii RON, efectul acesta fiind reflectat ca 
diminuare in rezultatul reportat. 
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4. TRANZI�IE LA IFRS 9 (continuare)

Tabelul de mai jos prezint� reconcilierea pierderilor din depreciere conform IAS 39 �i provizioanele calculate 
IAS 37 cu pierderile de credit a�teptate conform IFRS 9:

Grup 

Mii RON

Sum� conform IAS 39 si 

IAS 37 la 31 Decembrie 

2017 

Alte 

rem�sur�ri 

Remasur�ri din 

pierderi de 

credite a�teptate 

Sum� conform 

IFRS9 

la 1 Ianuarie 

2018 

Ajust�ri pentru depreciere din:     

Ajust�ri pentru depreciere din credite �i 

avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost 

amortizat 1.071.337 -127.187 56.478 1.000.628 

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 0 0 35 35 

Ajust�ri pentru depreciere din credite �i 

avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost 

amortizat 0 0 4 4 

Angajamente de credit 
10.504 0 10.392 20.896 

Garan�ii emise 15.038 0 5.284 20.322 

Total impact din IFRS 9 1.096.879 -127,187 72.193 1.041.885 

Banca 

în mii RON

Sum� conform IAS 39 si 

IAS 37 la 31 Decembrie 

2017 

Alte 

rem�sur�ri 

Remasur�ri din 

pierderi de 

credite a�teptate 

Sum� conform 

IFRS9 

la 1 Ianuarie 2018 

Ajust�ri pentru depreciere din:     

Ajust�ri pentru depreciere din credite �i 

avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost 

amortizat 1.041.981 -127.187 56.618 971.412 

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 0 0 35 35 

Ajust�ri pentru depreciere din credite �i 

avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost 

amortizat 0 0 4 4 

Angajamente de credit 
10.504 0 10.392 20.896 

Garan�ii emise 15.038 0 5.284 20.322 

Total impact din IFRS 9 1.067.523 -127.187 72.333 1.012.669 

Coloana �Alte rem�sur�ri� prezint� ajust�rile de valoare brut� ale activelor financiare achizi�ionate sau emise 
depreciate conform IFRS 9. 
Coloana �Rem�sur�ri din pierderi de credite a�teptate� prezint� modific�rile deprecierii ca urmare a 
diferen�elor privind cerin�ele standardului IFRS 9 comparativ cu IAS 39, de la modelul pierderilor suportate în 
conformitate cu IAS 39 la modelul pierderilor din credit a�teptate în conformitate cu IFRS 9. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR 

a) Introducere �i prezentare general�

Grupul este expus urm�toarelor riscuri ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare:  
• Riscul de credit 
• Riscul de lichiditate 
• Riscul de pia��
• Riscul opera�ional 

Aceast� not� prezint� informa�ii referitoare la expunerea Grupului fa�� de fiecare risc men�ionat mai sus, 
precum �i politicile �i procesele de evaluare �i gestionare a riscului.  

Cele mai importante riscuri financiare la care este expus Grupul sunt riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul 
de pia�� �i riscul opera�ional. Riscul de pia�� include riscul valutar, riscul de rat� a dobânzii �i riscul privind 
pre�ul instrumentelor de capital. 

Cerin�ele de publicare prev�zute în partea a opta a Regulamentului nr. 575/2013 privind cerin�ele pruden�iale 
pentru institu�iile de credit �i societ��ile de investi�ii se public� pe pagina de internet a b�ncii. 

Cadrul gestion�rii riscurilor 

Directoratul Grupului este responsabil pentru implementarea �i monitorizarea cadrului de gestionare al 
riscurilor. Comitetul de Gestionare a Activelor �i Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit, Comitetul de 
Administrare a Riscurilor Semnificative �i Comitetul de Credite Problematice sunt responsabile pentru 
dezvoltarea �i monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Grupului în ariile specificate de acestea.  

Toate comitetele raporteaz� cu regularitate Directoratului. Cadrul de gestionare al riscurilor este definit în 
strategia de risc, elaborat� �i revizuit� cu o frecven�� anual�. Profilul de risc este de asemenea revizuit cu o 
frecven�� anual� �i cuprinde evaluarea tuturor riscurilor considerate semnificative. Politicile Grupului de 
gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica �i analiza riscurile la care este expus Grupul, pentru a 
stabili limitele adecvate de risc �i control �i a monitoriza riscurile �i respectarea limitelor de risc.  

Politicile �i sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta schimb�rile în condi�iile 
pie�ii, produselor �i serviciilor oferite. Grupul î�i propune s� dezvolte un mediu de control disciplinat �i 
constructiv, în care to�i angaja�ii î�i în�eleg rolurile �i obliga�iile, prin intermediul cursurilor de instruire, 
standardelor �i procedurilor de conducere implementate. Acest proces de gestionare a riscurilor este esen�ial 
pentru profitabilitatea continu� a Grupului �i fiecare angajat din cadrul Grupului este responsabil pentru 
expunerile la risc legate de activitatea sa sau de responsabilit��ile sale. 

Comitetul de Audit al Grupului raporteaz� Consiliului de Supraveghere �i are responsabilitatea de a 
monitoriza respectarea procedurilor de gestiune ale riscului. Comitetul de Audit este asistat în îndeplinirea 
func�iilor sale de c�tre departamentul de Audit Intern. Auditul Intern efectueaz� atât revizuiri regulate cât �i ad-
hoc asupra controalelor �i procedurilor de gestiune a riscurilor, iar rezultatele revizuirilor sunt raportate 
Comitetului de Audit. 

Exerci�iile de stress testing sunt o practic� comun� în Grup. Testele de stres de efectuat sunt fie dezvoltate 
local fie sunt dezvoltate �i efectuate la nivelul Grupului Raiffeisen Bank Interna�ional. Grupul a pus în aplicare 
un Manual de stress testing care stabile�te pa�ii, conceptele, metodologiile �i termenele în procesul de stress 
testing. Toate testele de stres sunt analizate �i raportate c�tre management. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

b) Riscul de Credit  

(i) Gestionarea riscului de credit  

Riscul de credit este riscul ca Grupul s� suporte pierderea generat� de neîndeplinirea obliga�iilor contractuale 
ale clien�ilor s�i sau ale contrapartidelor. Grupul gestioneaz� �i controleaz� riscul de credit prin stabilirea de 
limite privind dimensiunea riscului acceptat, atât pentru contrapartidele individuale, cât �i pentru concentra�iile 
geografice sau industriale, precum �i prin monitorizarea acestor limite. Grupul este expus la riscul de credit 
atât prin activit��ile sale de creditare, de tranzac�ionare �i investi�ie, cât �i prin situa�iile în care ac�ioneaz� ca 
intermediar în numele clien�ilor sau a ter�elor p�r�i, în situa�ia în care desf��oar� activit��i de finan�are a 
opera�iunilor de leasing financiar sau în calitatea sa de emitent de garan�ii.  

Riscul de credit asociat activit��ilor de tranzac�ionare �i investi�ie este gestionat prin intermediul proceselor de 
management al riscului de credit ale Grupului. Riscul este diminuat prin selectarea unor parteneri cu 
performan�e financiare solide, prin monitorizarea activit��ii acestora, prin folosirea de limite de expunere �i, 
acolo unde este necesar, prin solicitarea de garan�ii. Expunerea principal� a Grupului la riscul de credit ia 
na�tere din acordarea de credite �i avansuri clien�ilor �i din desf��urarea activit��ilor de acordare de finan��ri 
prin leasing financiar. În aceste cazuri, expunerea este reprezentat� de valoarea contabil� a activelor din 
situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare. Grupul este expus la riscul de credit pe diferite alte active financiare, 
incluzând instrumente derivate �i de datorie, expunerea în cazul acestor instrumente fiind egal� cu valoarea 
contabil� a acestora prezentat� în situa�ia consolidat� a pozi�iei financiare. Pe lâng� cele men�ionate mai sus, 
Grupul este expus la riscul de credit extrabilan�ier, din angajamentele de finan�are �i emiterea de garan�ii. 
Pentru a minimiza riscul, Grupul are anumite proceduri menite s� evalueze clien�ii înaintea acord�rii creditelor 
�i a finan��rii opera�iunilor de leasing, s� monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul �i 
dobânzile aferente pe perioada derul�rii împrumuturilor �i a contractelor de leasing �i s� stabileasc� limite de 
expunere. 

Directoratul a delegat responsabilitatea gestion�rii riscului de credit c�tre Comitetul de Credite. Divizia Risc, 
care raporteaz� Vicepre�edintelui de Risc este responsabil� cu supravegherea riscului de credit al Grupului, 
incluzând: 

• Formularea politicilor de creditare, prin care se urm�re�te asigurarea men�inerii unui portofoliu de credite 
s�n�tos, prin stabilirea unor limite corespunz�toare �i definirea unor criterii specifice de creditare pentru 
anumite produse, categorii de clien�i etc. 

• Stabilirea �i implementarea unor proceduri privind: tratamentul �i evaluarea garan�iilor, revizuirea 
periodic� a creditelor, clasificarea �i raportarea portofoliului de credite, documenta�ia juridic� aferent�
activit��ii de creditare, urm�rirea �i tratamentul creditelor neperformante, asigurarea conformit��ii cu 
cerin�ele organelor de reglementare. 

• Stabilirea structurii de autorizare a aprob�rii �i reînnoirii facilit��ilor de credit: limitele de autorizare pot fi 
stabilite la nivelul individual al unor anali�ti de risc desemna�i sau la nivelul Comitetului de Credit sau al 
organului de aprobare desemnat la nivel de Grup. Limitele de autorizare sunt stipulate în regulamentul de 
func�ionare a Comitetului de Credit �i sunt stabilite în func�ie de criterii precum valoarea creditului �i 
concordan�a cu politica de creditare.  

• Evaluarea �i revizuirea riscului de credit are loc în conformitate cu limitele de autorizare stabilite în 
regulamentul de func�ionare al Comitetul de Credit �i cu cerin�ele regulatorii. 

• Limitarea concentr�rii expunerii pe ter�i, arii geografice, industrii �i pe emitent, categoria de clasificare a 
creditului, lichiditatea pie�ei �i �ara (pentru titluri de�inute ca investi�ii). Riscul de concentrare este 
monitorizat în cadrul activit��ii de management al portofoliului �i este analizat lunar prin rapoarte 
prezentate c�tre personalul angajat în activitatea de creditare �i c�tre management. 

• Dezvoltarea �i men�inerea sistemelor de clasificare a clien�ilor în func�ie de gradul de risc. La nivel de 
Grup se utilizeaz� sisteme unitare de clasificare a clien�ilor în func�ie de gradul de risc. Aceste sisteme 
cuprind atât metodologii de atribuire de rating-uri cât �i bazate pe utilizarea de scoring-uri. Grupul 
efectueaz� periodic revizuirea sistemelor de clasificare a clien�ilor. Gradul de risc m�surat prin intermediul 
sistemelor men�ionate st� la baza stabilirii cuantumului de provizioane necesare acoperirii riscului de 
neplat�. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

• Revizuirea, verificarea conformit��ii unit��ii cu limitele stabilite conform politicilor de creditare �i a 
procedurilor interne. 

• Raport�ri periodice despre calitatea portofoliului de credite sunt prezentate Comitetului de Credite �i sunt 
propuse m�suri adecvate de rectificare. 

• Furnizarea de informa�ii, îndrum�ri �i expertize punctelor de lucru pentru a promova practica cea mai 
adecvat� în Grup în ceea ce prive�te gestionarea riscului de credit.  

Grupul a implementat un sistem de avertizare timpurie (Early Warning Signs) care este folosit pentru 
screeningul lunar al portofoliului de credite �i vizeaz� identificarea expunerilor problematice viitoare cât mai 
curând posibil. Sistemul se bazeaz� pe evenimente declan�atoare detectate automat pentru fiecare client cu 
frecven�� lunar�, dar se bazeaz� �i pe introduceri manuale ad-hoc dac� este cunoscut un eveniment advers. 

Implementarea politicilor de credit �i a procedurilor este realizat� la nivel centralizat. Fiecare 
sucursal�/agen�ie trebuie s� implementeze politicile �i procedurile de credit ale Grupului. Fiecare sucursal�
este responsabil� de calitatea �i performan�a portofoliului propriu de credite. Grupul are un proces de 
centralizare atât al aprob�rii cât �i al administr�rii tuturor creditelor, fapt care duce la îmbun�t��irea calit��ii 
portofoliului de credite �i la o mai bun� monitorizare. 

Departamentul de Audit Intern efectueaz� verific�ri periodice ale fiec�rei agen�ii �i ale proceselor de creditare 
ale Grupului. 

Concentr�rile de risc de credit semnificative iau na�tere pe tipuri de clien�i în func�ie de creditele, avansurile �i 
angajamentele de credit acordate de Grup. Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare 
apare atunci când anumite segmente de clien�i prezint� caracteristici economice similare �i capacitatea de 
rambursare este similar afectat� de schimb�rile din mediul economic. Principala concentrare a riscului de 
credit deriv� din expunerea individual�, pe segmente de clien�i în ceea ce prive�te creditele �i avansurile 
acordate de Grup, angajamentele de credit �i garan�iile emise. 

(ii)  Expunerea la riscul de credit 

În tabelul de mai jos sunt prezentate concentr�rile de risc pe produs pentru clien�ii de tip retail �i pe sectoare 
economice pentru clien�ii de tip non-retail. În tabel sunt prezentate expuneri brute bilan�iere: 

Grup Banca
31 decembrie

 2018 
31 decembrie 

2018 
Mii RON
Clien�i retail, din care: 
 Credit de nevoi personale 5.905.944 5.905.944
 Credit pentru investi�ii imobiliare 4.992.691 4.992.691
 Credit de consum garantat cu ipotec� imobiliar� 1.304.834 1.304.834
 Card de credit 938.563 938.563
 Descoperit de cont 547.478 547.478
 Finan�area investi�iilor 1.339.070 962.314

Clien�i non-retail, din care: 
 Clien�i corporativi 7.054.594 6.832.671
 Finan�area proiectelor 1.828.799 1.828.799
 Institu�ii financiare nebancare 1.620.260 1.620.260
Întreprinderi mici �i mijlocii 1.273.304 1.086.386

 Sectorul public 312.883 312.883
 Administra�ii centrale 29.648 29.648
Total expunere brut� 27.148.068 26.362.471
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate -1.003.708 -972.502
Total credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost 
amortizat 26.144.360 25.389.969
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Grup 
31 Decembrie 2018 

In Mii RON
Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care: 
POCI 

stadiul 2 

din care: 
POCI 

stadiul 3 
Total 

Credite �i avansuri acordate 
clien�ilor evaluate la cost amortizat 

� � � � � � �

Clien�i non-retail: 11.093.711 607.233 0 418.544 42.913 83.371 12.119.488

Clien�i corporativi 6.538.156 205.782 0 310.656 0 78.139 7.054.594
Finan�area proiectelor 1.706.997 60.619 0 61.183 42.913 0 1.828.799

Institu�ii financiare nebancare 1.510.261 109.999 0 0 0 0 1.620.260

Întreprinderi mici �i mijlocii 1.061.385 165.214 0 46.705 0 5.232 1.273.304
Sectorul public 271.256 41.627 0 0 0 0 312.883
Administra�ii centrale 5.656 23.992 0 0 0 0 29.648

Clien�i retail 12.328.789 1.980.575 719.216 0 95.961 115.598 15.028.580

Credit de nevoi personale 5.255.106 482.675 168.163 0 2.363 960 5.905.944

Credite pt investitii imobiliare 4.273.648 547.884 171.159 0 29.741 33.204 4.992.691
Micro 1.078.196 186.779 74.095 0 215 1.627 1.339.070
Credit de consum garantat cu ipotec�
imobiliar�

526.086 488.337 290.411 0 63.322 78.005 1.304.834

Card de credit 833.660 96.719 8.184 0 161 1.790 938.563
Descoperit de cont 362.093 178.181 7.204 0 159 12 547.478
Total expunere brut� 23.422.500 2.587.808 719.216 418.544 138.874 198.969 27.148.068
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate -90.465 -213.032 -430.330 -269.881 -6.696 -83.270 -1.003.708

Expunere net� 23.332.035 2.374.776 288.886 148.663 132.178 115.699 26.144.360
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Banca 31 Decembrie 2018 

In Mii RON
Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
colectiv

Stadiul 3 
individual

din care: 
POCI 

stadiul 2

din care: 
POCI 

stadiul 3
Total

Credite �i avansuri acordate 
clien�ilor evaluate la cost amortizat 

� � � � � � �

Clien�i non-retail: 10.760.997 556.846 0 392.804 42.913 83.371 11.710.647

Clien�i corporativi 6.352.137 188.294 0 292.240 0 78.139 6.832.671
Finan�area proiectelor 1.706.997 60.619 0 61.183 42.913 0 1.828.799

Institu�ii financiare nebancare 1.510.261 109.999 0 0 0 0 1.620.260

Întreprinderi mici �i mijlocii 914.690 132.315 0 39.381 0 5.232 1.086.386
Sectorul public 271.256 41.627 0 0 0 0 312.883
Administra�ii centrale 5.656 23.992 0 0 0 0 29.648

Clien�i retail 11.969.993 1.974.962 706.869 0 95.961 115.598 14.651.824

Credit de nevoi personale 5.255.106 482.675 168.163 0 2.363 960 5.905.944

Credite pt investi�ii imobiliare 4.273.648 547.884 171.159 0 29.741 33.204 4.992.691
Micro 719.400 181.166 61.748 0 215 1.627 962.314
Credit de consum garantat cu ipotec�
imobiliara 

526.086 488.337 290.411 0 63.322 78.005 1.304.834

Card de credit 833.660 96.719 8.184 0 161 1.790 938.563
Descoperit de cont 362.093 178.181 7.204 0 159 12 547.478
Total expunere brut�
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate 22.730.990 2.531.808 706.869 392.804 138.874 198.969 26.362.471

-84.898 -211.936 -430.330 -245.338 -6.696 -83.270 -972.502
Expunere net� 22.646.092 2.319.872 276.539 147.466 132.178 115.699 25.389.969
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare)
Grup Banca

31 decembrie
 2017 

31 decembrie 
2017 

Mii RON
Clien�i retail, din care: 
 Credit de nevoi personale 5.244.732 5.244.732
 Credit pentru investi�ii imobiliare 4.622.011 4.622.011
 Credit de consum garantat cu ipotec� imobiliar� 1.662.034 1.662.034
 Card de credit 824.394 824.394
 Descoperit de cont 829.069 829.069
 Finan�area investi�iilor 840.354 514.190
 Altele 16.337 8.434

Clien�i non-retail, din care: 
 Agricultur� 479.137 460.680
 Electricitate, petrol �i gaze naturale 348.984 348.808
 Produc�ie 1.657.611 1.562.832
 Construc�ii 1.678.306 1.623.128
 Comer� cu am�nuntul �i en-gros 2.339.867 2.230.380
 Servicii 2.264.919 2.110.243
 Sector public 424.856 423.978
Total expunere brut� 23.232.611 22.464.913
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate -1.071.337 -1.041.981
Total expunere net� 22.161.274 21.422.932

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor retail în func�ie de 
calitatea creditelor: 
Grup 
MII RON 

31 decembrie 2018 

Clase interne de rating Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
colectiv

din care: POCI 
stadiul 2

din care: POCI 
stadiul 3

Total

Risc minim 2.938.173 65.634 0 1.225 0 3.003.807 
Risc excelent 1.084.144 55.169 0 4.782 0 1.139.313 
Risc foarte bun 3.610.045 153.022 0 13.455 0 3.763.067 
Risc bun 1.761.402 80.003 0 339 0 1.841.405 
Risc solid 1.487.909 357.018 0 17.646 0 1.844.927 
Risc acceptabil 681.347 219.070 0 6.474 0 900.417 
Risc sub acceptabil 262.056 564.556 0 31.926 0 826.612 
Risc slab 56.048 210.347 0 9.318 0 266.395 
Risc foarte slab 7.375 233.515 0 10.268 0 240.890 
Stare de nerambursare 0 0 719.216 0 115.598 719.216 
F�r� clas� de rating 440.290 42.241 0 528 0 482.531 
Total 12.328.789 1.980.575 719.216 95.961 115.598 15.028.580 

Banca 
MII RON 

31 decembrie 2018 

Clase interne de rating 
Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
colectiv

din care: POCI 
stadiul 2

din care: POCI 
stadiul 3 Total

Risc minim 2.938.173 65.634 0 1.225 0 3.003.807 
Risc excelent 1.084.144 55.169 0 4.782 0 1.139.313
Risc foarte bun 3.610.045 153.022 0 13.455 0 3.763.067 
Risc bun 1.761.218 80.003 0 339 0 1.841.221 
Risc solid 1.487.909 357.018 0 17.646 0 1.844.927 
Risc acceptabil 681.347 219.070 0 6.474 0 900.417 
Risc sub acceptabil 262.056 564.556 0 31.926 0 826.612 
Risc slab 56.048 210.347 0 9.318 0 266.395 
Risc foarte slab 7.375 233.515 0 10.268 0 240.890 
Stare de nerambursare 0 0 706.869 0 115.598 706.869 
F�r� clas� de rating 81.678 36.628 0 528 0 118.306 
Total 11.969.993 1.974.962 706.869 95.961 115.598 14.651.824 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor non-retail în func�ie 
de calitatea creditelor: 

Grup 
MII RON

31 decembrie 2018 

Clase interne de 
rating 

Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
colectiv

din care: 
POCI stadiul 

2

din care: 
POCI 

stadiul 3
Total

Excelent 18.216 0 0 0 0 18.216 
Foarte bun 1.439.277 133.990 0 0 0 1.573.267 
Bun 4.731.948 81.722 0 0 0 4.813.670 
Satisf�c�tor 4.698.669 229.445 0 42.913 0 4.928.114 
Substandard 88.374 147.789 0 0 0 236.163 
Depreciat 0 0 417.637 0 83.371 417.637 
F�r� rating 117.227 14.287 907 0 0 132.421 

Total 11.093.711 607.233 418.544 42.913 83.371 12.119.488 

Banca 
MII RON

31 decembrie 2018 

Clase interne de 
rating 

Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
colectiv

din care: 
POCI stadiul 

2

din care: 
POCI 

stadiul 3
Total

Excelent 18.215 0 0 0 0 18.215 
Foarte bun 1.610.703 133.991 0 0 0 1.744.694 
Bun 4.555.071 78.268 0 0 0 4.633.339 
Satisf�c�tor 4.401.134 211.264 0 42.913 0 4.612.398 
Substandard 58.685 130.442 0 0 0 189.127 
Depreciat 0 0 392.639 0 83.371 392.639 
F�r� rating 117.189 2.881 165 0 0 120.235 

Total 10.760.997 556.846 392.804 42.913 83.371 11.710.647 

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor în func�ie de 
calitatea creditelor: 

Grup Banca 
Mii RON 31 decembrie 2017 31 decembrie 2017 
Credite depreciate 
Clien�i retail, din care: 
Clasa 1 (crean�� cu risc minim) 50.895 50.895
Clasa 2 (crean�� excelent�) 44.172 44.172
Clasa 3 (crean�� foarte bun�) 15.491 15.491
Clasa 4 (crean�� bun�) 7.643 7.643
Clasa 5 (crean�� cu risc mediu) 11.334 11.334
Clasa 6 (crean�� cu risc mediocru) 16.694 16.694
Clasa 7 (crean�� slab�) 10.257 10.257
Clasa 8 (crean�� foarte slab�) 7.140 7.140
Clasa 9 (crean�� îndoielnic�) 24.768 24.768
Clasa 10 (crean�� în stare de nerambursare) 859.418 859.418
 F�r� rating 17.719 8.561
Valoare brut� 1.065.531 1.056.373
 Ajust�ri individuale pentru pierderi a�teptate  -616.235 -609.474
Valoare contabil� net�  449.296 446.899
Clien�i non-retail, din care: 
Clasa 10 (credit depreciat) 342.888 3142.734
Finan�area proiectelor* 88.525 88.525
Valoare brut� 431.413 403.261
 Ajust�ri individuale pentru pierderi a�teptate -246.049 -227.659
Valoare contabil� net� 185.364 175.602
*Modelul de rating dedicat finan��rilor de proiecte este un instrument utilizat la nivel de grup pentru clien�ii non-retail.
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Grup Banca

Mii RON 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie

 2017 

Restante, dar nedepreciate

Clien�i retail, din care:
Clasa 1 (crean�a cu risc minim) 3.394 3.394
Clasa 2 (crean�a excelent�) 12.595 12.595
Clasa 3 (crean�a foarte bun�) 41.548 41.548
Clasa 4 (crean�a bun�) 90.728 90.728
Clasa 5 (crean�a cu risc mediu) 217.306 217.306
Clasa 6 (crean�a cu risc mediocru) 246.878 246.878
Clasa 7 (crean�a slab�) 161.204 161.204
Clasa 8 (crean�a foarte slab�) 79.577 79.577
Clasa 9 (crean�a îndoielnic�) 197.055 197.055
Clasa 10 (crean�a în stare de nerambursare)* 22.964 22.964
F�r� rating 42.765 15.406
Valoare brut� 1.116.014 1.088.655
Ajust�ri colective pentru pierderi a�teptate -63.807 -63.289
Valoare contabil� net� 1.052.207 1.025.366

Clien�i non-retail, din care:
Clasa 3 (credit foarte bun) 2.255 2.255
Clasa 4 (credit bun) 3.465 3.465
Clasa 5 (credit stabil) 203.337 203.337
Clasa 6 (rating de credit acceptabil) 24.794 18.626
Clasa 7 (credit marginal) 24.054 23.898
Clasa 8 (credit slab � sub-standard) 9.589 16.185
Clasa 9 (credit foarte slab � îndoielnic) 1.673 730
Clasa 10 (credit depreciat)* 9.686 9.686
Finan�area proiectelor 120.685 120.685
F�r� rating 1.054 1.054
Valoare brut� 400.592 399.921
Ajust�ri colective pentru pierderi a�teptate -2.303 -2.204
Valoare contabil� net� 398.289 397.717

* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Grup Banca

Mii RON 
31 decembrie

2017
31 decembrie

2017

Nici restante nici depreciate 

Clien�i retail, din care:
Clasa 1 (crean�a cu risc minim) 2.507.149 2.507.149
Clasa 2 (crean�a excelent�) 3.649.357 3.649.357
Clasa 3 (crean�a foarte bun�) 2.427.287 2.427.287
Clasa 4 (crean�a bun�) 1.002.974 1.002.974
Clasa 5 (crean�a cu risc mediu) 941.926 941.926
Clasa 6 (crean�a cu risc mediocru) 534.230 534.230
Clasa 7 (crean�a slab�) 250.043 250.043
Clasa 8 (crean�a foarte slab�) 77.248 77.248
Clasa 9 (crean�a îndoielnic�) 48.392 48.392
Clasa 10 (crean�a în stare de nerambursare)* 11.932 11.932
F�r� rating 406.848 109.298
Valoare brut� 11.857.386 11.559.836
Ajust�ri colective pentru pierderi a�teptate -106.624 -106.441
Valoare contabil� net� 11.750.762 11.453.395

Clien�i non-retail, din care:
Clasa 1 (risc sc�zut) 13.343 13.295
Clasa 2 (credit excelent) 124.342 124.104
Clasa 3 (credit foarte bun) 198.365 324.184
Clasa 4 (credit bun) 423.467 356.362
Clasa 5 (credit stabil) 1.656.527 1.545.411
Clasa 6 (rating de credit acceptabil) 2.752.139 2.636.731
Clasa 7 (credit marginal) 1.532.577 1.354.090
Clasa 8 (credit slab � substandard) 176.817 138.776
Clasa 9 (credit foarte slab � îndoielnic) 83.579 63.471
Clasa 10 (credit depreciat)* 17.285 17.285
Finan�area proiectelor 1.379.436 1.379.436
F�r� rating 3.798 3.722
Valoare brut� 8.361.675 7.956.867
Ajust�ri colective pentru pierderi a�teptate -36.319 -32.914
Valoare contabil� net� 8.325.356 7.923.953

Total valoare contabil� net� credite �i avansuri 
acordate clien�ilor 22.161.274 21.422.932

* Expuneri supragarantate care sunt analizate individual 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

La nivel de Grup, creditele �i avansurile acordate b�ncilor în valoare de 437.854 RON (31 decembrie 2017: 
89.168 mii RON), active financiare de�inute pentru tranzac�ionare în valoare de 299.045 mii RON (31 
decembrie 2017: 86.298 mii RON), derivate de�inute pentru managementul riscului în valoare de 8.620 RON 
(31 decembrie 2017: 35.237 mii RON), precum �i titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global în sum� de 3.204.307 mii RON, instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global în sum� de 48.023 mii RON �i titluri de datorie evaluate la cost 
amortizat în sum�  de 2.333.367 mii RON (31 decembrie 2017 titlurile de valoare în sum� de 5.249.814 mii 
RON) sunt încadrate toate în categoria curente. 

La nivel de Banc�, creditele �i avansurile acordate b�ncilor în valoare de 435.126 mii RON (31 decembrie 
2017: 85.641 mii RON), active financiare de�inute pentru tranzac�ionare în valoare de 298,926 mii RON (31 
decembrie 2017: 86.775 mii RON), derivate de�inute pentru managementul riscului în valoare de 8,620 mii 
RON (31 decembrie 2017: 35.237 mii RON), precum �i titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global în sum� de 3.204.307 mii RON, instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global în sum� de 48.023 mii RON �i titluri de datorie evaluate la cost 
amortizat în sum�  de 2.308.071 mii RON (31 decembrie 2017 titlurile de valoare în sum� de 5.210.494 mii 
RON) sunt încadrate toate în categoria curente. 

La 31 decembrie 2018, creditele �i avansurile c�tre b�nci sunt reprezentate în mare parte din solduri la 
conturi corespondente �i depozite de garan�ie. Conturile curente deschise la b�nci sunt în permanen�� la 
dispozi�ia Grupului, nu sunt restric�ionate, nu sunt restante �i nici depreciate. Contrapartidele bancare sunt 
institu�ii financiare de prim rang care prezint� soliditate financiar�. 

Pentru clien�ii corporativi, întreprinderi mici �i mijlocii, institu�ii financiare, autorit��i locale �i centrale, Grupul 
folose�te sisteme de rating asociate performan�ei financiare atât pentru creditele provizionate individual cât �i 
pentru cele evaluate colectiv. Conform politicilor aplicate de Grup, fiec�rui grad de risc de credit i se poate 
asocia un rating corespunz�tor, de la gradul de risc cel mai sc�zut (Clas� 1) pân� la categoria creditelor 
depreciat (Clas� 10). În cazul persoanelor fizice �i al întreprinderilor foarte mici (micro), riscul de credit asociat 
este cuantificat pe baza modelelor interne de rating �i este consistent cu cerin�ele reglementate de Basel. 
Banca asociaz� clien�ilor un rating la nivel de facilitate pentru persoanele fizice �i un rating la nivel de client 
pentru clien�ii micro. În urma procesului de calibrare se asigneaz� o probabilitate de nerambursare pentru 
clasele de rating asociate.  
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelele de pe paginile urm�toare prezint� expunerea bilan�ier� maxim� la riscul de credit pe tipuri de segment. Tabelele prezint�, de asemenea, valoarea 
just� total� a garan�iilor, surplusul de colateral �i expunerea net� la riscul de credit: 

31 decembrie 2018

Grup 

Mii RON 

Expunerea maxim� la 

riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 

      

Clien�i non-retail       

Clien�i corporativi 7.054.594 1.859.539 -409.830 1.449.709 5.604.885 233.808 

Finan�area proiectelor 1.828.799 1.663.851 -591.674 1.072.177 756.622 45.114 
Institu�ii financiare nebancare 1.620.260 0 0 0 1.620.260 452 

Întreprinderi mici �i mijlocii 1.273.304 598.181 -194.200 403.981 869.323 33.990 
Sectorul public 312.883 0 0 0 312.883 752 

Administra�ii centrale 29.648 0 0 0 29.648 1 

Total clien�i non-retail 12.119.488 4.121.571 -1.195.704 2.925.867 9.193.621 314.117

      

Clien�i retail       
Credit de nevoi personale 5.905.944 492 -454 38 5.905.906 240.426 

Credite pentu investitii imobiliare 4.992.691 3.547.857 -488.369 3.059.488 1.933.203 148.592 

Micro 1.339.070 568.155 -257.338 310.817 1.028.253 78.295

Credit de consum garantat cu ipotec� imobiliar� 1.304.834 1.539.392 -587.941 951.451 353.383 183.230 
Card de credit 938.563 0 -83 -83 938.646 17.686 

Descoperit de cont 547.478 0 -2.913 -2.913 550.391 21.362 

Total clien�i retail 15.028.580 5.655.896 -1.337.098 4.318.798 10.709.782 689.591

      

Active financiare evaluate obligatoriu la 

valoarea just� prin profit sau pierdere 438.603 279.700 -49.182 230.518 208.085 58.375
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

31 decembrie 2018

Banca 
Mii RON 

Expunerea maxim�
la riscul de credit 

Valoarea just� a 
colateralelor 

Surplus de 
colateral 

Total 
 colateral 

Expunere 
 net�

Ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate 

      
Clien�i non-retail       

Clien�i corporativi 6.832.671 1.799.208 -409.830 1.389.378 5.443.293 215.593 

Finan�area proiectelor 1.828.799 1.663.851 -591.674 1.072.177 756.622 45.114 

Institu�ii financiare nebancare 1.620.260 0 0 0 1.620.260 452 
Întreprinderi mici �i mijlocii 1.086.386 596.273 -194.200 402.073 684.313 29.936 

Sectorul public 312.883 0 0 0 312.883 752 
Administra�ii centrale 29.648 0 0 0 29.648 1 

Total clien�i non-retail 11.710.647 4.059.332 -1.195.704 2.863.628 8.847.019 291.848

      
Clien�i retail       

Credit de nevoi personale 5.905.944 492 -454 38 5.905.906 240.426 
Credite pentu investitii imobiliare 4.992.691 3.547.857 -488.369 3.059.488 1.933.203 148.592 

Micro 962.314 568.155 -257.338 310.817 651.497 69.358 

Credit de consum garantat cu ipotec� imobiliar� 1.304.834 1.539.392 -587.941 951.451 353.383 183.230 

Card de credit 938.563 0 -83 -83 938.646 17.686 
Descoperit de cont 547.478 0 -2.913 -2.913 550.391 21.362 

Total clien�i retail 14.651.824 5.655.896 -1.337.098 4.318.798 10.333.026 680.654

      

Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 426.883 279.700 -49.182 230.518 196.365 58.375 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

54 

5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelele de mai jos prezint� o analiz� a valorii juste a garan�iilor financiare �i angajamentelor de creditare date în stadiul 3: 

31 decembrie 2018

Grup 

Mii RON 

Expunerea maxim� la 

riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 

      

Clien�i non-retail       

Clien�i corporativi 310.656 84.891 -6.963 77.928 232.728 202.177

Finan�area proiectelor 61.183 21.192 0 21.192 39.991 39.990

Institu�ii financiare nebancare 0 0 0 0 0 0

Întreprinderi mici �i mijlocii 46.705 10.396 -1.116 9.280 37.425 27.714

Sectorul public 0 0 0 0 0 0

Administra�ii centrale 0 0 0 0 0 0

Total clien�i non-retail 418.544 116.479 -8.079 108.400 310.144 269.881

      

Clien�i retail       
Credit de nevoi personale 168.163 235 -234 1 168.162 142.270

Credite pentu investitii imobiliare 171.159 122.986 -13.932 109.054 62.105 86.504

Micro 74.095 36.946 -16.270 20.676 53.419 57.622

Credit de consum garantat cu ipotec� imobiliar� 290.411 254.670 -54.228 200.442 89.969 131.301

Card de credit 8.184 0 0 0 8.184 5.958

Descoperit de cont 7.204 0 0 0 7.204 6.675

Total clien�i retail 719.216 414.837 -84.664 330.173 389.043 430.330
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

31 decembrie 2018

Banca 
Mii RON 

Expunerea maxim� la 

riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�
Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 

      
Clien�i non-retail       

Clien�i corporativi 292.240 84.891 -6.963 77.928 214.312 180.266

Finan�area proiectelor 61.183 21.192 0 21.192 39.991 39.990

Institu�ii financiare nebancare 0 0 0 0 0 0

Întreprinderi mici �i mijlocii 39.381 10.396 -1.116 9.280 30.101 25.082

Sectorul public 0 0 0 0 0 0

Administra�ii centrale 0 0 0 0 0 0

Total clien�i non-retail 392.804 116.479 -8.079 108.400 284.404 245.338

      

Clien�i retail       

Credit de nevoi personale 168.163 235 -234 1 168.162 142.270

Credite pentu investitii imobiliare 171.159 122.986 -13.932 109.054 62.105 86.504

Micro 61.748 36.946 -16.270 20.676 41.072 57.622

Credit de consum garantat cu ipotec� imobiliar� 290.411 254.670 -54.228 200.442 89.969 131.301

Card de credit 8.184 0 0 0 8.184 5.958

Descoperit de cont 7.204 0 0 0 7.204 6.675

Total clien�i retail 706.869 414.837 -84.664 330.173 376.696 430.330
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelele de pe paginile urm�toare prezint� expunerea extrabilan�ier� maxim� la riscul de credit pe segmente. Tabelele prezint�, de asemenea, valoarea 
just� total� a garan�iilor, surplusul de colateral �i expunerea net� la riscul de credit: 

31 decembrie 2018

Grup 

Mii RON 

Expunerea maxim�

la riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

 colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�

Provizion 

 asociat 

      

Clien�i non-retail       

Garan�ii financiare date 2.728.212 108.886 -12.750 96.136 2.632.076 38.794 

Angajamente de creditare date 6.943.783 275.360 -25.980 249.380 6.694.403 21.334 

Total clien�i non-retail 9.671.995 384.246 -38.730 345.516 9.326.479 60.128

      

Clien�i retail       

Garan�ii financiare date 22.113 7.237 -1.047 6.190 15.923 43 

Angajamente de creditare date 2.757.318 20.382 -7.049 13.333 2.743.985 9.233 

Total clien�i retail 2.779.431 27.619 -8.096 19.523 2.759.908 9.276

31 decembrie 2018

Banca 

Mii RON 

Expunerea maxim�

la riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

 colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�

Provizion 

 asociat 

      

Clien�i non-retail       

Garan�ii financiare date 2.728.212 108.886 -12.750 96.136 2.632.076 38.794 

Angajamente de creditare date 6.890.211 275.360 -25.980 249.380 6.640.831 21.334 

Total clien�i non-retail 9.618.423 384.246 -38.730 345.516 9.272.907 60.128

      

Clien�i non-retail       

Garan�ii financiare date 22.113 7.237 -1.047 6.190 15.923 43 

Angajamente de creditare date 2.756.336 20.382 -7.049 13.333 2.743.003 9.233 

Total clien�i non-retail 2.778.449 27.619 -8.096 19.523 2.758.926 9.276
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelele de mai jos prezint� o analiz� a valorii juste a garan�iilor financiare �i angajamentelor de creditare date în stadiul 3: 

31 decembrie 2018

Grup 

Mii RON 

Expunerea maxim�

la riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

 colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�

Provizion 

 asociat 

      

Clien�i non-retail       

Garan�ii financiare date 111.683 7.921 -1.073 6.848 104.835 38.012 

Angajamente de creditare date 35.907 881 0 881 35.026 9.768 

Total clien�i non-retail 147.590 8.802 -1.073 7.729 139.861 47.780

      

Clien�i retail       

Garan�ii financiare date 0 0 0 0 0 0 

Angajamente de creditare date 2.469 0 0 0 2.469 2.238 

Total clien�i retail 2.469 0 0 0 2.469 2.238

31 decembrie 2018

Banca 

Mii RON 

Expunerea maxim�

la riscul de credit 

Valoarea just� a 

colateralelor 

Surplus de 

 colateral 

Total 

 colateral 

Expunere 

 net�

Provizion 

 asociat 

      

Clien�i non-retail       

Garan�ii financiare date 111.683 7.921 -1.073 6.848 104.835 38.012 

Angajamente de creditare date 35.907 881 0 881 35.026 9.768 

Total clien�i non-retail 147.590 8.802 -1.073 7.729 139.861 47.780

      

Clien�i non-retail       

Garan�ii financiare date 0 0 0 0 0 0 

Angajamente de creditare date 2.469 0 0 0 2.469 2.238 

Total clien�i non-retail 2.469 0 0 0 2.469 2.238
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

O analiz� a valorii juste a garan�iilor (prezentat� ca fiind valoarea minim� dintre expunere �i valoarea 
realizabil� net� a garan�iilor pe fiecare credit în parte) aferente creditelor acordate clien�ilor se prezint� dup�
cum urmeaz�: 

31 decembrie 2017
 Mii RON Grup Banca
 Valoarea garan�iilor aferente creditelor depreciate

Propriet��i 532.738 532.738
Echipmente, mijloace de transport �i alte garan�ii 8.174 1.184
Depozite colaterale 2.734 2.734
Scrisori de garan�ie 18.749 15.964
Titluri de datorie 8 8
Total 562.403 552.628

31 decembrie 2017
Mii RON Grup Banca
Valoarea garan�iilor aferente creditelor nedepreciate

Propriet��i 5.969.156 5.967.648
Echipmente, mijloace de transport �i alte garan�ii 1.444.153 810.640
Depozite colaterale 92.927 90.915
Scrisori de garan�ie 1.961.662 1.961.662
Titluri de datorie 44.948 44.948
Total 9.512.846 8.875.813

Grupul de�ine garan�ii pentru credite �i avansuri acordate clientelei sub form� de depozite bancare, ipoteci 
asupra propriet��ilor imobiliare, garan�ii �i alte gajuri asupra echipamentelor �i/sau alte crean�e. 
Garan�iile de tip ipotecar executate de Grup la 31 decembrie 2018 sunt în sum� de 56.190 mii RON (31 
decembrie 2017: 73.044 mii RON). 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

59 

5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Urm�torul tabel prezint� sumele aferente expunerilor supragarantate �i valoarea garan�iilor aferente la nivel 
de Grup �i Banc�: 

Grup Banca 
Mii RON 31 decembrie 2017 31 decembrie 2017 

Expunere 
brut�

Valoarea 
garan�iilor Diferen��

Expunere 
brut�

Valoarea 
garan�iilor Diferen��

Clien�i retail, din care: 2.071.911 3.528.051 1.456.140 1.980.611 3.394.030 1.413.419
 Credit de nevoi personale 1.563 3.859 2.296 1.563 3.859 2.296
 Credit pentru investi�ii imobiliare 1.119.397 1.616.890 497.493 1.119.397 1.616.890 497.493
 Credit de consum garantat cu ipotec�  
 imobiliar� 572.165 1.148.004 575.839 572.165 1.148.004 575.839
 Descoperit de cont 96.591 227.105 130.514 96.591 227.105 130.514
 Finan�area investi�iilor 276.083 521.857 245.774 190.895 398.172 207.277
 Altele 6.112 10.336 4.224 0 0 0

Clien�i non-retail, din care: 2.116.904 3.859.876 1.742.972 2.029.734 3.719.846 1.690.112
 Agricultur� 101.461 231.784 130.323 97.691 225.797 128.106
 Electricitate, petrol �i gaze naturale 66.024 112.795 46.771 66.024 112.795 46.771
 Produc�ie 331.821 603.110 271.289 301.837 560.065 258.228
 Construc�ii 555.297 908.013 352.716 550.854 901.642 350.788
 Comer� cu am�nuntul �i en-gros 467.579 890.924 423.345 456.012 872.077 416.065
 Servicii 586.002 1.102.769 516.767 548.776 1.037.221 488.445
 Sector public 8.720 10.481 1.761 8.540 10.249 1.709

TOTAL 4.188.815 7.387.927 3.199.112 4.010.345 7.113.876 3.103.531

Expunerile de credit subgarantate la nivel de Grup �i Banc� sunt prezentate în tabelul de mai jos : 

Grup Banca 
Mii RON 31 decembrie 2017 31 decembrie 2017 

Expunere 
brut�

Valoarea 
garan�iilor Diferen��

Expunere 
brut�

Valoarea 
garan�iilor Diferen��

Clien�i retail, din care: 11.967.020 3.803.834 -8.163.186 11.724.253 3.644.918 -8.079.335
 Credit de nevoi personale 5.243.169 5 -5.243.164 5.243.169 5 -5.243.164
 Credit pentru investi�ii imobiliare 3.502.614 2.781.193 -721.421 3.502.614 2.781.193 -721.421
 Credit de consum garantat cu ipotec�
imobiliar� 1.089.869 603.585 -486.284 1.089.869 603.585 -486.284
 Credit Card 824.394 0 -824.394 824.394 0 -824.394
 Descoperit de cont 732.478 86.782 -645.696 732.478 86.782 -645.696
 Finan�area investi�iilor 564.271 328.671 -235.600 323.295 170.697 -152.598
 Altele 10.225 3.598 -6.627 8.434 2.656 -5.778

Clien�i non-retail, din care: 7.076.776 2.546.130 -4.530.646 6.730.315 2.238.943 -4.491.372
 Agricultur� 377.676 140.975 -236.701 362.989 132.232 -230.757
 Electricitate, petrol �i gaze naturale 282.960 47.111 -235.849 282.784 47.089 -235.695
 Produc�ie 1.325.790 433.496 -892.294 1.260.995 397.292 -863.703
 Construc�ii 1.123.009 567.538 -555.471 1.072.274 530.027 -542.247
 Comer� cu am�nuntul �i en-gros 1.872.288 694.387 -1.177.901 1.774.368 632.663 -1.141.705
 Servicii 1.678.917 629.470 -1.049.447 1.561.467 466.994 -1.094.473
 Sector public 416.136 33.153 -382.983 415.438 32.646 -382.792

TOTAL 19.043.796 6.349.964 -12.693.832 18.454.568 5.883.861 -12.570.707
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Credite �i titluri de valoare depreciate 

Creditele �i titlurile de valoare depreciate sunt acelea pentru care Grupul considera c� este probabil c� nu va 
putea colecta principalul �i dobânda de plat� în conformitate cu termenii contractuali ai contractului de credit / 
titlului de valoare. 

Status credite restante  

Pentru creditele �i valorile mobiliare pentru care dobânda �i principalul de plat� sunt restante, Grupul 
consider� c� nu este cazul s� le deprecieze deoarece nu exist� indicii obiective pentru depreciere sau exist�
indicii pentru depreciere, îns� nu exist� o pierdere identificabil� la nivelul acestor clien�i. 

Grup 

Situa�ia creditelor restante la 31 decembrie 2018 este dup� cum urmeaz�: 

Grup Stadiul 1 Stadiul 2 Stadiul 3
Mii RON <=30 zile 31-90 zile >90 zile <=30 zile 31-90 zile >90 zile <=30 zile 31-90 zile >90 zile
            
Clien�i retail 691.507 0 0  346.416 160.490 0  27.813 18.082 125.090
Clien�i non-retail 823.138 0 0  18.464 7.457 0  6.416 1.073 38.629
            
Total 1.514.645 0 0 364.880 167.947 0 34.229 19.155 163.719

Banca Stadiul 1 Stadiul 2 Stadiul 3
Mii RON <=30 zile 31-90 zile >90 zile <=30 zile 31-90 zile >90 zile <=30 zile 31-90 zile >90 zile
            
Clien�i retail 689.181 0 0  346.346 160.380 0  27.813 18.070 125.082
Clien�i non-retail 795.986 0 0  14.647 1.626 0  4.417 0 31.114
            
Total 1.485.167 0 0 360.993 162.006 0 31.960 18.070 156.196

Situa�ia creditelor restante dar nedepreciate la 31 decembrie 2017 este dup� cum urmeaz�: 

Grup 
Mii RON

< 30 zile 31 � 60 zile 61 � 90 zile 91 � 180 zile 181 zile-1 an > 1 an* Total 

Clien�i non-retail 390.463 2.021 3.201 3.606 981 320 400.592
Clien�i retail 902.569 121.431 67.932 9.477 4.252 10.353 1.116.014

TOTAL 1.293.032 123.452 71.133 13.083 5.233 10.673 1.516.606

Banca 
Mii RON

< 30 zile 31 � 60 zile 61 � 90 zile 91 � 180 zile 181 zile-1 an > 1 an* Total 

Clien�i non-retail 390.023 2.021 3.137 3.439 981 320 399.921
Clien�i retail 883.503 121.053 60.718 8.776 4.252 10.353 1.088.655

TOTAL 1.273.526 123.074 63.855 12.215 5.233 10.673 1.488.576
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� analiza pe industrii a portofoliului de credite evaluate la cost amortizat: 

GRUP
Mii RON 31 decembrie 2018 

Clien�i non retail 
Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care 
POCI 

Stadiul 2 

din care 
POCI 

Stadiul 3 
Total 

A. Agricultur�, silvicultur� �i pescuit 464.187 50.838 16.138 0 3.245 531.163 

B. Industria extractiv� 11.240 1.635 2.929 0 0 15.804 

C. Industria prelucratoare 1.886.302 62.650 91.722 0 15.804 2.040.674 
D. Furnizarea energiei electrice, a 
gazelor naturale, a aburului �i a 
aerului condi�ionat 260.769 20.128 27.896 0 0 308.793 

E. Aprovizionare cu ap� 66.453 2.187 5.102 0 0 73.742 

F. Construc�ii 906.823 20.639 38.929 0 7.170 966.391 
G. Comer� cu am�nuntul �i comer� cu 
ridicata 2.784.766 133.205 89.963 0 21.316 3.007.934 

H. Servicii de transport �i depozitare 719.212 33.592 2.558 0 340 755.362 

I. Servicii de cazare �i restaurante 238.656 50.778 38 42.913 0 289.472 

J. Informare si comunica�ii 299.331 677 34.364 0 30.726 334.372 

K. Activi���i financiare �i de asigurare 1.440.088 109.999 3 0 0 1.550.090 

L. Activit��i imobiliare 1.022.989 0 81.997 0 0 1.104.986 
M. Activit��i specializate, �tiin�ifice �i 
tehnice 254.581 21.946 8.416 0 217 284.943 
N. Servicii administrative �i activit��i 
de sprijin 136.991 5.160 8.234 0 0 150.385 
O. Administra�ie public� �i ap�rare, 
asigur�ri sociale obligatorii 231.067 65.619 0 0 0 296.686

P. Educa�ie 50.623 625 870 0 0 52.118 

Q. Servicii privind s�n�tatea uman� �i 
servicii de asisten�� social� 297.461 678 0 0 0 298.139 
R. Arte, divertisment �i activit��i 
recreative 6.683 549 6.500 0 4.553 13.732 

S. Alte servicii 15.489 26.328 2.885 0 0 44.702 

TOTAL 11.093.711 607.233 418.544 42.913 83.371 12.119.488 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� analiza pe industrii a portofoliului de credite evaluate la cost amortizat: 

Banca
Mii RON 31 decembrie 2018 

Clien�i non retail Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care 
POCI 

Stadiul 2 

din care 
POCI 

Stadiul 3 
Total 

A. Agricultur�, silvicultur� �i 
pescuit 429.736 47.295 15.886 0 3.245 492.917 

B. Industria extractiv� 10.109 1.635 2.929 0 0 14.673 

C. Industria prelucratoare 1.778.170 54.435 89.657 0 15.804 1.922.262 
D. Furnizarea energiei electrice, a 
gazelor naturale, a aburului �i a 
aerului condi�ionat 260.769 17.707 27.896 0 0 306.372 

E. Aprovizionare cu ap� 50.827 2.187 5.102 0 0 58.116 

F. Construc�ii 843.494 16.430 31.359 0 7.170 891.283 
G. Comer� cu am�nuntul �i comer�
cu ridicata 2.593.329 124.732 88.627 0 21.316 2.806.688 
H. Servicii de transport �i 
depozitare 890.095 33.592 2.558 0 340 926.245 

I. Servicii de cazare �i restaurante 194.740 50.778 38 42.913 0 245.556 

J. Informare �i comunicatii 287.595 677 34.364 0 30.726 322.636 
K. Activit��i financiare �i de 
asigurare 1.440.088 109.999 3 0 0 1.550.090 

L. Activit��i imobiliare 1.021.916 0 76.384 0 0 1.098.300 
M. Activit��i specializate, �tiintifice 
�i tehnice 254.454 3.050 8.416 0 217 265.920 
N. Servicii administrative �i 
activit��i de sprijin 127.152 5.160 72 0 0 132.384 
O. Administra�ie public� �i 
ap�rare, asigur�ri sociale 
obligatorii 230.478 65.619 0 0 0 296.097 

P. Educa�ie 50.355 625 870 0 0 51.850 
Q. Servicii privind s�n�tatea 
uman� �i servicii de asisten��
social� 281.740 678 0 0 0 282.418 
R. Arte, divertisment �i activit��i 
recreative 461 549 6.500 0 4.553 7.510 

S. Alte servicii 15.489 21.698 2.143 0 0 39.330

TOTAL 10.760.997 556.846 392.804 42.913 83.371 11.710.647 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� analiza pe industrii a portofoliului de credite evaluate la cost amortizat: 

Grup
Mii RON 31 decembrie 2018 

Clien�i retail Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care 
POCI 

Stadiul 2 

din care 
POCI 

Stadiul 3 
Total 

A. Agricultur�, silvicultur� �i 
pescuit 115.123 22.324 4.266 0 46 141.713 

B. Industria extractiv� 581 416 90 0 0 1.087 

C. Industria prelucratoare 79.701 23.620 9.057 0 256 112.378 
D. Furnizarea energiei electrice, 
a gazelor naturale, a aburului �i a 
aerului condi�ionat 99 413 222 0 0 734 

E. Aprovizionare cu ap� 6.164 2.014 1.296 0 3 9.474 

F. Construc�ii 59.442 21.975 8.947 0 233 90.364 
G. Comer� cu am�nuntul �i 
comer� cu ridicata 230.381 45.903 21.955 55 1.028 298.239
H. Servicii de transport �i 
depozitare 393.496 36.582 6.637 0 2 436.715 
I. Servicii de cazare �i 
restaurante 21.169 3.367 2.266 0 0 26.802 

J. Informare �i comunica�ii 12.510 2.228 544 0 0 15.282 
K. Activit��i financiare �i de 
asigurare 27 9 55 0 0 91 

L. Activit��i imobiliare 7.861 796 859 0 0 9.516 
M. Activit��i specializate, 
�tiin�ifice �i tehnice 42.030 10.407 2.108 0 58 54.545 
N. Servicii administrative �i 
activit��i de sprijin 18.839 4.740 1.467 160 0 25.046 
O. Administra�ie public� �i 
aparare, asigur�ri sociale 
obligatorii 478 0 0 0 0 478 

P. Educa�ie 1.526 737 87 0 0 2.350 
Q. Servicii privind s�n�tatea 
uman� �i servicii de asisten��
social� 22.683 3.467 586 0 0 26.736 
R. Arte, divertisment �i activit��i 
recreative 4.299 260 484 0 1 5.043 

S. Alte servicii 61.786 7.521 13.168 0 0 82.475 

Persoane fizice 11.250.594 1.793.796 645.122 95.746 113.971 13.689.512 

TOTAL 12.328.789 1.980.575 719.216 95.961 115.598 15.028.580 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� analiza pe industrii a portofoliului de credite evaluate la cost amortizat: 

Banca
Mii RON 31 decembrie 2018 

Clien�i retail Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care 
POCI 

Stadiul 2 

din care 
POCI 

Stadiul 3 
Total 

A. Agricultur�, silvicultur� �i pescuit 115.123 22.324 4.266 0 46 141.713 

B. Industria extractiv� 581 416 90 0 0 1.087 

C. Industria prelucratoare 79.701 23.620 9.057 0 256 112.378 
D. Furnizarea energiei electrice, a 
gazelor naturale, a aburului �i a 
aerului condi�ionat 99 413 222 0 0 734 

E. Aprovizionare cu ap� 6.164 2.014 1.296 0 3 9.474 

F. Construc�ii 59.442 21.975 8.947 0 233 90.364 
G. Comer� cu am�nuntul �i comer�
cu ridicata 230.381 45.903 21.955 55 1.028 298.239 

H. Servicii de transport �i depozitare 83.700 36.582 6.637 0 2 126.919 

I. Servicii de cazare �i restaurante 21.169 3.367 2.266 0 0 26.802 

J. Informare �i comunica�ii 12.510 2.228 544 0 0 15.282 
K. Activit��i financiare �i de 
asigurare 27 9 55 0 0 91 

L. Activit��i imobiliare 7.861 796 859 0 0 9.516 
M. Activit��i specializate, �tiin�ifice �i 
tehnice 42.030 10.407 2.108 0 58 54.545 
N. Servicii administrative �i activit��i 
de sprijin 18.839 4.740 1.467 160 0 25.046 
O. Administra�ie public� �i ap�rare, 
asigur�ri sociale obligatorii 478 0 0 0 0 478 

P. Educa�ie 1.526 737 87 0 0 2.350 

Q. Servicii privind s�n�tatea uman�
�i servicii de asisten�� social� 22.683 3.467 586 0 0 26.736 
R. Arte, divertisment �i activit��i 
recreative 4.299 260 484 0 1 5.043 

S. Alte servicii 12.786 1.908 821 0 0 15.515 

Persoane fizice 11.250.594 1.793.796 645.122 95.746 113.971 13.689.512 

TOTAL 11.969.993 1.974.962 706.869 95.961 115.598 14.651.824 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelul prezint� valorile de cercetare ale Grupului privind variabilele/ipotezele economice cheie ale 
perspectivelor utilizate în fiecare scenariu economic la 31 decembrie 2018. Aceste variabile sunt cele mai 
semnificative variabile utilizate în calculul ECL. 

31 Decembrie 2018
Factori 

ECL
Scenariu 

Probabilitati
alocate 2019 2020 2021

% % % %
Clien�i retail 

Produsul Intern Brut % 
Baseline 50 2,50 2,50 1,50
Upside 25 3,50 3,80 3,10
Downside 25 0,10 -0,70 -2,40

EUR/RON 
Baseline 50 4,75 4,85 4,93
Upside 25 4,49 4,52 4,52
Downside 25 5,02 5,20 5,35

ROBOR 3M 
Baseline 50 2,80 2,80 2,90
Upside 25 1,20 0,70 0,30
Downside 25 4,30 4,80 5,30

Rata somajului 
Baseline 50 4,20 4,50 5,60
Upside 25 3,90 4,10 5,20
Downside 25 5,10 5,70 7,00

Clien�i non-retail

Produsul Intern Brut % 
Baseline 50 2,50 2,50 1,50
Upside 25 3,50 3,80 3,10
Downside 25 0,10 -0,70 -2,40

Clasele interne de rating în procente 

Tabelele de mai jos prezint� clasele interne de rating pe segmente de clienti: 

Clien�i retail: Persoane fizice, Micro 
31 Decembrie 2018    

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni  
Performante   

0 F�r� clas� de rating   
0.5 Risc minim [0.00% - 0.17%]
1 Risc excelent [0.17% - 0.35%)
1.5 Risc foarte bun [0.35% - 0.69%)
2 Risc bun [0.69% - 1.37%)
2.5 Risc solid [1.37% - 2.7%)
3 Risc acceptabil [2.7% - 5.26%)
3.5 Risc sub acceptabil [5.26% - 10%)
4 Risc slab [10% - 18.18%)
4.5 Risc foarte slab [18.18% - 100%)
Nepeformante   
5 Stare de nerambursare 100%
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Clien�i non-retail: Clien�i corporativi, Întreprinderi mici �i mijlocii �i Institu�ii financiare 
31 Decembrie 2018    

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni Încadrare clase 
interne de rating  

Performante    

1A, 1B, 1C Risc minim [0.00%-0.03%) Excelent

2A, 2B, 2C Risc excelent [0.03% - 0.08%) Foarte bun

3A, 3B, 3C Risc foarte bun [0.08% - 0.19%)
4A, 4B, 4C Risc bun [0.19% - 0,47%) Bun

5A, 5B, 5C Risc solid [0.47% - 1.17%)
6A, 6B, 6C Risc acceptabil [1.17% - 2.93%) Satisf�c�tor

7A, 7B, 7C Risc sub acceptabil [2.93% - 7.33%)
8A, 8B, 8C Risc slab [7.33% - 18.33%) Substandard

9A, 9B, 9C Risc foarte slab [18.33% - 100%)
Nepeformante  
10 Stare de nerambursare 100% Depreciat 

Clien�i non-retail: Finan�area proiectelor 
31 Decembrie 2018    

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni Încadrare clase 
interne de rating  

Performante    

6.1 Proiect cu risc  foarte sc�zut [0.00%-1.37%) Bun

6.2 Proiect cu risc sc�zut [1.37% - 3.98%) Satisf�c�tor

6.3 Proiect cu risc acceptabil [3.98% - 18.34%)
6.4 Proiect cu risc ridicat [18.34% - 100%) Substandard

Nepeformante  
6.5 Stare de nerambursare 100% Depreciat

Clien�i non-retail: Asigurari 
31 Decembrie 2018    

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni Încadrare clase 
interne de rating  

Performante    

0.5 Risc minim [0.00% - 0.03%) Excelent

1 Risc excelent [0.03% - 0.04%) Foarte bun

1.5 Risc foarte bun [0.03% - 0.04%)
2 Risc bun [0.04% - 0.08%)
2.5 Risc solid [0.08% - 0.14%)
3 Risc acceptabil [0.14% - 1.17%)
3.5 Risc sub acceptabil [1.17% - 1.59%) Satisf�c�tor

4 Risc slab [1.59% - 7.33%)
4.5 Risc foarte slab [7.33% - 100%) Substandard

Nepeformante  
5 Stare de nerambursare 100% Depreciat
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Clien�i non retail: Administra�ii centrale 
31 Decembrie 2018    

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni Încadrare clase 
interne de rating  

Performante

A1 Risc excelent [0.00% - 0.0002%) Excelent 

A2 Risc foarte bun [0.0002% - 0.008%)
A3 Risc bun [0.008% - 0.03%)
B1 Risc solid [0.008% - 0.03%)
B2 Risc acceptabil [0.03% - 0.1%) Foarte bun 

B3 Risc sub acceptabil [0.1% - 0.6%)
B4 Risc slab [0.6% - 2.16%) Bun 

B5 Risc foarte slab [2.16% - 9.95%) Satisf�c�tor 

C Risc ridicat de nerambursare [9.95% - 100%) Substandard 

Nepeformante  
D Stare de nerambursare 100% Depreciat 

Clien�i non retail - Organisme de plasament colectiv 
31 Decembrie 2018    

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni Încadrare clase 
interne de rating  

Performante

C1 Risc excellent [0.00% - 0.055%) Foarte bun 

C2 Capacitate de rambursare excelenta [0.00% - 0.055%)

C3
Capacitate de rambursare foarte 
buna [0.00% - 0.055%)

C4 Capacitate de rambursare buna [0.00% - 0.055%)
C5 Capacitate de rambursare medie [0,055% - 0.19%)

C6
Capacitate de rambursare 
satisfacatoare [0.055% - 0.19%)

C7 Capacitate de rambursare adecvata [0.19% - 2.933%) Bun 

C8
Capacitate de rambursare 
insuficienta [2.933% - 18.34%)

Satisf�c�tor 

C9 Risc ridicat de nerambursare [18.34% - 100%) Substandard 

Nepeformante  

CD Insolvent�, stare de nerambursare 100% Depreciat 

Clien�i non retail - Administra�ii Locale �i regionale 
31 Decembrie 2018

Clas� intern� de rating Descriere clase interne de rating PD Basel 3 în 12 luni 
Încadrare clase 
interne de rating  

Performante    

A1 Risc excelent [0.00% - 0.08%) Excelent 

A2 Risc foarte bun [0.08% - 0.19%) Foarte bun  

A3 Risc bun [0.19% - 0.255%) Bun 

B1 Risc solid [0.255% - 0.47%)
B2 Risc acceptabil [0.47% - 0.86%)
B3 Risc sub acceptabil [0.86% - 1.59%)
B4 Risc slab [1.59% - 3.98%) Satisf�c�tor 

B5 Risc foarte slab [3.98% - 18.33%)
C Risc ridicat de nerambursare [18.33% - 100%) Substandard 

Nepeformante  
D Stare de nerambursare 100% Depreciat  
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Credite neperformante, dar care nu sunt în stare de nerambursare 

Expuneri restructurate �i neperformante conform reglement�rii EBA 

La nivel de Grup, s-a implementat regulamentul aferent creditelor restructurate �i neperformante conform 
EBA/ITS/2013/03/rev1 din 24 iulie 2014 �i revizuit în 10 martie 2015. 

În scopul raport�rii conform EBA ITS, expunerile neperformante sunt considerate cele care satisfac cel putin 
una din urmatoarele condi�ii: 

(a) expunerea a fost clasificat� ca fiind în stare de nerambursare / stadiu 3 conform IFRS9; 
(b) expunere restructurat� performant� reclasificat� din neperformant� c�reia în perioada de 
monitorizare i-au fost extinse m�surile de restructurare; 
(c) expunere restructurat� performant� reclasificat� din neperformant� care în perioada de 
monitorizare a atins mai mult de 30 de zile de intarziere. 

Non-retail 

Pentru clien�ii non-retail, atunci când termenii �i condi�iile contractului de credit sunt modificate în favoarea 
clientului, Grupul face diferen�a între renegocierile uzuale �i creditele restructurate conform defini�iei emis� de 
EBA în documentul �Implementarea standardelor tehnice (ITS) privind supervizarea raport�rii expunerilor 
restructurate �i neperformante�. Expunerile neperformante conform defini�iei EBA includ �i acele expuneri 
care nu prezint� niciun motiv de stare de nerambursare conform articolului 178 din CRR, dar au fost 
reclasificate din starea neperformant� �i ulterior, în timpul perioadei de prob� ca restructurate performante, le-
au fost extinse m�suri de restructurare sau au înregistrat 30 de zile de întarziere la plat�. 

Un credit este considerat restructurat dac� debitorul este în dificultate financiar� �i modificarea 
condi�iilor/termenilor creditului reprezint� o concesie. Pentru clien�ii non-retail dificultatea financiar� este 
evaluat� de anali�tii financiari/anali�tii de risc �i înregistrat� prin intermediul Sistemului de Avertizare 
Timpurie. 

IFRS 9 prevede c� pierderile din depreciere pentru Stadiile 1, 2 �i 3 s� fie derivate dintr-un eveniment de 
pierderi anticipate. Starea de nerambursare continu� s� raman� principalul indicator în determinarea Stadiului 
3. 

Retail 

Pentru clien�ii retail, creditele restructurate sunt monitorizate un an din punct de vedere al statusului 
Neperformant, cu extinderea perioadei de monitorizare pana la îndeplinirea criteriilor de ie�ire. 

În cazul unei expuneri neperformante Micro IMM, starea de neperformant se aplic� la nivelul debitorului. 

În cazul unei expuneri neperformante PI, toate expunerile clientului vor fi contaminate de starea de 
neperformant la nivelul aceluia�i produs. 

Datorit� efectului de contaminare la nivel client atunci când un client PI de�ine expuneri brute bilan�iere 
restante mai vechi de 90 zile �i dac� valoarea contabil� brut� restant� reprezint� 20% din total valoare 
contabil� brut� bilan�ier�, atunci toate expunerile bilan�iere �i extrabilan�iere ale acestui debitor vor fi 
considerate neperformante �i ca urmare facilit��ile performante pot fi reclasificate ca neperformante datorit�
contamin�rii la nivel de produs �i debitor. 

c)  Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este generat pe parcursul desf��ur�rii normale a activit��ii bancare, prin acoperirea 
nevoilor clien�ilor. În timp ce deponen�ii au nevoie de acces la fondurile lor într-un interval de timp scurt, cei 
care se împrumut� au nevoie s� ramburseze creditele într-un termen mediu �i lung. R�spunzând acestor 
nevoi, Banca accept� un grad de risc de lichiditate care trebuie s� fie administrat activ. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Directoratul define�te strategia administr�rii riscului de lichiditate în func�ie de recomand�rile f�cute de 
unit��ile responsabile de managementul lichidit��ii �i al finan��rii în cooperare cu aria responsabil� pentru 
monitorizarea �i controlul riscului de lichiditate.  
Directoratul aprob� în fiecare an un set de limite care sunt utilizate pentru m�surarea �i controlul riscului de 
lichiditate, precum �i planul de finan�are al b�ncii. 

Toleran�a la riscul de lichiditate reprezint� funda�ia cadrului de administrare a riscului de lichiditate �i este 
definit� astfel: 

• în ceea ce prive�te activitatea în condi�ii normale, este folosit un set de limite pentru riscul de lichiditate 
pe termen lung. Limitele au rolul de a preveni acumularea riscului de lichiditate din activitatea curent� a 
B�ncii. 

• în condi�ii de stres, toleran�a este dat� de capacitatea B�ncii de a opera pentru o perioad� aceptabil�
de timp f�r� s� fie nevoit� s�-�i modifice fundamental strategia sau modelul de afaceri. 

Divizia Trezorerie �i Pie�e de Capital este responsabil� pentru managementul riscului de lichiditate �i de 
finan�are al b�ncii, iar Divizia Risc este responsabil� pentru monitorizarea �i controlul riscului de lichiditate, 
a�a cum este definit în strategiile de lichiditate �i finan�are. 

În cadrul administr�rii lichidit��ii, Banca analizeaz�, monitorizeaz� �i previzioneaz� comportamentul lichidit��ii 
produselor �i segmentelor de afaceri, men�inând o lichiditate pe termen lung, inclusiv depozite stabile, în 
exces fa�� de activele care nu sunt lichide, la un cost optim, a�a cum este definit în apetitul la risc. 

Diversificarea profilului de finan�are �ine cont de tipul de investitori, produse �i instrumente �i este un element 
important al cadrului de administrare a lichidit��ii. Sursele de finan�are de baz� sunt clien�ii retail, în timp ce 
depozitele de la al�i clien�i, depozitele interbancare �i împrumuturile sunt surse suplimentare. Astfel 
flexibilitatea B�ncii este îmbun�t��it� iar costul de lichiditate este în general diminuat. 

Mecanismul de determinare a pre�urilor de transfer al fondurilor reprezint� un instrument cheie pentru 
administrarea riscului de lichiditate. Acest mecanism acoper� elementele bilan�iere �i extra-bilantiere �i are ca 
scop alocarea tuturor costurilor �i beneficiilor la nivelul segmentelor de afaceri, astfel încât s� fie stimulat�
utilizarea eficient� a lichidit��ii. 

Principalele instrumente utilizate în managementul lichidit��ii �i al finan��rii sunt: 

• raportul de tip ecart de lichiditate: identific� �i m�soar� necesarul sau surplusul de lichiditate pe benzi de 
maturitate; 

• scorecard-ul de lichiditate: instrument care cuantific� riscul de lichiditate din punct de vedere al structurii 
bilan�iere (rata credite/depozite, concentrarea finan��rii, dimensiunea activelor lichide comparativ cu total 
împrumuturi etc);  

• ecartul de lichiditate statutar: Banca trebuie s� îndeplineasc� un indicator de lichiditate definit de c�tre 
autoritatea de supraveghere care stabile�te standardele minime ale riscului de lichiditate la nivelul 
sistemului bancar; 

• scorecard-ul de finan�are: Banca se asigur� c� riscul de finan�are este controlat prin monitorizarea mai 
multor factori cheie, cum ar fi: concentrarea surselor de finan�are non-retail, concentrarea pe maturit��i, 
dependen�a de finan�area pe termen scurt �i procentul de active lichide libere de gaj. 

La nivelul B�ncii sunt prestabilite praguri de avertizare pentru principalii factori monitoriza�i �i, în cazul în care 
dep��irea acestor praguri este observat� sau anticipat�, este activat un plan specific de ac�iune stabilit în 
baza deciziilor luate de conducerea B�ncii. 

Pentru condi�ii de criz�, Banca men�ine o rezerv� de lichiditate suficient�, care poate fi utilizat� pentru a 
compensa accesul limitat la resursele de finan�are �i la ie�irile de lichiditate. Banca determin� necesarul 
rezervei de lichiditate �inând cont de rezultatele simul�rilor de stres. De asemenea, Banca define�te un plan 
alternativ de finan�are care stabile�te responsabilit��ile �i ac�iunile specifice care pot fi luate pentru a înt�ri 
pozi�ia lichidit��ii pe termen scurt, �i pentru a reduce riscul de lichiditate pe termen mediu �i lung. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Principalele instrumente folosite pentru condi�ii de criz� sunt: 
• sistemul de avertizare timpurie: utilizat pentru a monitoriza pie�ele financiare �i indicatorii de lichiditate 

interni cu scopul anticip�rii unor acumul�ri de risc �i a unor poten�iale condi�ii de criz�; 
• testarea intern� a pozi�iei de lichiditate în condi�ii de criz�: analiza bazat� pe scenarii folosit� pentru a 

evalua capacitatea b�ncii de a opera în condi�ii de criz�; 
• cerin�� de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR-liquidity coverage ratio): analiza bazat� pe scenarii 

standardizate la nivelul sistemului bancar, folosit� pentru a evalua abilitatea de a opera în condi�ii de 
criz�, în conformitate cu CRR/CRD IV. Conform cerin�elor, b�ncile trebuie s� men�in� un nivel adecvat 
de active lichide de calitate ridicat� pentru acoperirea eventualelor ie�iri de lichiditate în situa�ii de criz�. 

Grup 

Valoarea activelor �i datoriilor financiare la data de 31 decembrie 2018 distribuit� pe benzi de scaden�� în 
func�ie de perioada r�mas� pân� la maturitatea contractual� este prezentat� în tabelul urm�tor:  

Pân� la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani

F�r�
maturitate Total 

Mii RON 
Active financiare
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 7.197.230 0 0 0 0 7.197.230
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 7.758 33.990 247.603 9.694 0 299.045
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 473 0 5.863 2.284 0 8.620
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 437.854 0 0 0 0 437.854
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 4.693.856 5.299.107 9.889.475 6.261.922 0 26.144.360
Modific�rile de valoare just� aferente 
elementelor acoperite - contabilitatea de 
acoperire 0 0 0 1.124 0 1.124
Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 83.751 30.616 59.173 206.688 0 380.228
Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 501.012 945.389 1.353.479 404.427 0 3.204.307
Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 0 48.023 48.023
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 97.294 363.430 1.095.138 777.505 0 2.333.367
Alte active 0 0 0 0 248.085 248.085
Total active financiare 13.019.228 6.672.532 12.650.731 7.663.644 296.108 40.302.243

Datorii financiare  
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 6.028 8.011 4.224 59 0 18.322
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 4.114 241 277 2.846 0 7.478
Depozite de la b�nci 528.149 7.921 0 0 0 536.070
Depozite de la client 29.243.689 3.595.882 147.176 64.456 0 33.051.203
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 105.798 273.213 428.969 1.918 0 809.898
Instrumente derivate � contabilitatea de 
acoperire 0 0 0 1.433 0 1.433
Obliga�iuni emise 0 512.458 0 0 0 512.458
Datorii subordinate 5.519 0 733.561 116.598 0 855.678
Alte datorii 0 0 0 0 556.812 556.812
Total datorii financiare 29.893.297 4.397.726 1.314.207 187.310 556.812 36.349.352
Surplus/(deficit) de lichiditate -16.874.069 2.274.806 11.336.524 7.476.334 -260.704 3.952.891
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Valoarea activelor �i datoriilor financiare la data de 31 decembrie 2017, distribuit� pe benzi de scaden�� în 
func�ie de perioada r�mas� pân� la maturitatea contractual�, este prezentat� în tabelul urm�tor: 

Pân� la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani

Peste 5 
ani

F�r�
maturitate Total 

Mii RON 
Active financiare
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 8.471.977 0 0 0 0 8.471.977
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 9.090 14.777 51.491 10.940 0 86.298
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 23.450 2.303 7.438 2.046 0 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 89.168 0 0 0 0 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 2.869.409 4.519.446 9.192.297 5.580.122 0 22.161.274
Titluri de valoare 979.449 1.012.929 2.671.036 552.856 33.544 5.249.814
Alte active 0 0 0 0 243.078 243.078
Total active financiare 12.442.543 5.549.455 11.922.262 6.145.964 276.622 36.336.846

Datorii financiare  
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 8.361 9.631 10.221 1.078 0 29.291
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 21.621 25.912 3.245 66 0 50.844
Depozite de la b�nci 500.439 0 7.850 0 0 508.289
Depozite de la clien�i 25.899.848 3.549.750 212.891 33.510 0 29.695.999
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 118.867 291.650 515.546 5.895 0 931.958
Obliga�iuni emise 0 16.613 495.888 0 0 512.501
Datorii subordonate 5.791 116.483 726.743 0 0 849.017
Alte datorii 0 0 0 0 490.927 490.927
Total datorii financiare 26.554.927 4.010.039 1.972.384 40.549 490.927 33.068.826
Surplus/(deficit) de lichiditate -14.112.384 1.539.416 9.949.878 6.105.415 -214.305 3.268.020
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Banca 

Valoarea activelor �i datoriilor financiare la data de 31 decembrie 2018, distribuit� pe benzi de scaden�� în 
func�ie de perioada r�mas� pân� la maturitatea contractual�, este prezentat� în tabelul urm�tor: 

Pân� la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani

F�r�
maturitate Total 

Mii RON 
Active financiare
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 7.197.222 0 0 0 0 7.197.222
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 7.639 33.990 247.603 9.694 0 298.926
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 473 0 5.863 2.284 0 8.620
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 435.126 0 0 0 0 435.126
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 4.596.188 5.065.158 9.485.407 6.243.216 0 25.389.969
Modific�rile de valoare just� aferente 
elementelor acoperite - contabilitatea de 
acoperire 0 0 0 1.124 0 1.124
Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 72.031 30.616 59.173 206.688 0 368.508
Titluri de valoare 0 0 0 0 0 0
Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 501.012 945.389 1.353.479 404.427 0 3.204.307
Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 0 48.023 48.023
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 90.921 360.812 1.078.833 777.505 0 2.308.071
Alte active 0 0 0 0 223.689 223.689
Total active financiare 12.900.612 6.435.965 12.230.358 7.644.938 271.712 39.483.585

Datorii financiare  
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 6.028 8.011 4.224 59 0 18.322
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 4.114 241 277 2.846 0 7.478
Depozite de la b�nci 528.149 7.921 0 0 0 536.070
Depozite de la client 29.281.807 3.600.134 147.176 64.456 0 33.093.573
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 19.737 43.809 42.810 1.918 0 108.274
Instrumente derivate � contabilitatea de 
acoperire 0 0 0 1.433 0 1.433
Obliga�iuni emise 0 516.179 0 0 0 516.179
Datorii subordinate 5.519 0 733.561 116.598 0 855.678
Alte datorii 0 0 0 0 550.918 550.918
Total datorii financiare 29.845.354 4.176.295 928.048 187.310 550.918 35.687.925
Surplus/(deficit) de lichiditate -16.944.742 2.259.670 11.302.310 7.457.628 -279.206 3.795.660
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Valoarea activelor �i datoriilor financiare la data de 31 decembrie 2017, distribuit� pe benzi de scaden�� în 
func�ie de perioada r�mas� pân� la maturitatea contractual�, este prezentat� în tabelul urm�tor: 

Pân� la 
3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani

F�r�
maturitate Total 

Mii RON 
Active financiare
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 8.471.851 0 0 0 0 8.471.851
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 9.567 14.777 51.491 10.940 0 86.775
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 23.450 2.303 7.438 2.046 0 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 85.641 0 0 0 0 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 2.758.230 4.306.067 8.796.058 5.562.577 0 21.422.932
Titluri de valoare 958.879 999.884 2.665.336 552.851 33.544 5.210.494
Alte active 0 0 0 0 225.116 225.116
Total active financiare 12.307.618 5.323.031 11.520.323 6.128.414 258.660 35.538.046

Datorii financiare  
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 8.673 9.631 10.221 1.078 0 29.603
Derivative de�inute pentru mangementul 
riscului 21.183 25.751 3.245 66 0 50.245
Depozite de la b�nci 500.439 0 7.850 0 0 508.289
Depozite de la client 25.940.597 3.549.750 212.891 33.510 0 29.736.748
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 40.243 87.058 107.404 5.895 0 240.600
Obliga�iuni emise 0 16.734 499.489 0 0 516.223
Datorii subordinate 5.791 116.483 726.743 0 0 849.017
Alte datorii 0 0 0 0 486.147 486.147
Total datorii financiare 26.516.926 3.805.407 1.567.843 40.549 486.147 32.416.872
Surplus/(deficit) de lichiditate -14.209.308 1.517.624 9.952.480 6.087.865 -227.487 3.121.174

În mod uzual, cel mai important ecart de lichiditate este înregistrat pe prima band� de scaden�� (pân� la 3 
luni), în principal datorit� depozitelor de la clientela nebancar�, care au tendin�a de a fi concentrate pe benzi 
de scaden�� scurte �i creditelor acordate clientelei nebancare, care sunt concentrate pe benzi de scaden��
mai lungi. Acest comportament al popula�iei �i al agen�ilor comerciali determin� ecartul negativ pe prima 
band� de scaden�� �i un ecart pozitiv pe celelalte benzi de scaden�� (peste 3 luni). În practic�, ecartul negativ 
de pe prima band� nu reprezint� ie�iri efective de fonduri întrucât depozitele care ajung la scaden�� sunt 
reînnoite într-o propor�ie foarte mare sau sunt înlocuite de depozite noi. 

În acela�i timp, portofoliul de titluri ale Grupului poate fi transformat în numerar într-un termen scurt (prin repo 
sau vânzare) �i constituie astfel o rezerv� care diminueaz� riscul de lichiditate pe prima band� de scaden��. 

Ecartul negativ înregistrat în prima band� de scaden�� a crescut în 2018 cu 2.735.434 mii RON comparativ cu 
2017, fiind generat de cre�terea depozitelor atrase de la clien�i, mai mari în 2018 cu 3.341.210 mii RON. 

În ceea ce prive�te ecartul pe celelalte benzi de scaden�� se observ� o cre�tere a ecartului pozitiv pe banda 
1�5 ani cu 1.349.830 mii RON �i peste 5 ani cu 1.369.763 mii RON, datorit� cre�terii, în principal, a creditelor 
�i avansurilor acordate clien�ilor cu 689.349 mii RON pe banda de scadenta 1-5 ani, respectiv 680.639 mii 
RON pe banda peste 5 ani, dar �i a cre�terii volumului de titlurilor de valoare cu 836.893 mii cu scaden�a 
peste 5 ani. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Sumele prezentate în tabelul de mai jos reprezint� o analiz� a maturit��ilor contractuale aferente datoriilor 
financiare prezentate în conformitate cu IFRS 7, în timp ce fluxurile de numerar neactualizate la valoare 
prezent� sunt distribuite pe benzi de maturitate predefinite �i difer� de sumele incluse în bilan� datorit� faptului 
c� sumele din bilan� sunt prezentate la valoare actualizat�. 

Grup

Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada r�mas� de la data raport�rii folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2018 sunt dup� cum urmeaz�: 

 Pân� la 3 luni 3-12 luni 1-5 ani
Peste 5 

ani Total
Mii RON 

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate net 4 7 6 0 17
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate brut 1.089.823 1.047.927 0 0 2.137.750
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontare net� 1.414 1.004 1.174 0 3.592
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontare brut� 733.735 0 0 0 733.735
Depozite de la b�nci 528.188 9.036 0 0 537.224
Depozite de la clien�i 29.271.216 3.582.125 227.275 38.034 33.118.650
Credite de la banci 78.786 230.986 485.010 21.300 816.082
Obligatiuni emise 0 523.166 0 0 523.166
Datorii subordonate 10.278 31.018 789.988 122.988 954.272
Alte garan�ii financiare 22.582 50.973 35.139 2.989 111.683
Total datorii financiare 31.736.026 5.476.242 1.538.592 185.311 38.936.171

Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada r�mas� de la data raport�rii folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2017 sunt dup� cum urmeaz�: 

Mii RON Pân� la 3 luni 3-12 luni 1- 5 ani Peste 5 ani Total

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate net 1.729 5.235 4.297 0 11.261
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate brut 1.578.364 1.258.826 0 0 2.837.190
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontare net�  12 587 598 0 1.197
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontare brut� 11.122.767 3.708.047 0 0 14.830.814
Depozite de la b�nci 500.455 0 8.196 0 508.651
Depozite de la clien�i 25.937.679 3.554.670 214.323 33.650 29.740.322
Credite de la b�nci 40.252 87.378 107.542 5.895 241.067
Obliga�iuni emise 0 26.770 523.147 0 549.917
Datorii subordonate 10.409 147.169 799.925 0 957.503
Alte garan�ii financiare 19.111 25.815 31.943 3.685 80.554
Total datorii financiare 39.210.778 8.814.497 1.689.971 43.230 49.758.476
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Banca 

Datoriile financiare ale B�ncii analizate pe perioada r�mas� de la data raport�rii folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2018 sunt dup� cum urmeaz�: 

Pân� la 3 
luni 3-12 luni 1-5 ani

Peste 5 
ani Total

Mii RON 

Datorii financiare 

Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate net 3 7 6 0 16
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate brut 1.093.283 1.056.603 0 0 2.149.886
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontare net� 1.414 1.004 1.174 0 3.592
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontare brut� 733.735 0 0 0 733.735
Depozite de la b�nci 528.188 9.036 0 0 537.224
Depozite de la clien�i 29.309.335 3.586.377 227.275 38.034 33.161.021
Credite de la banci 6.503 43.834 42.818 21.301 114.456
Obligatiuni emise 0 526.886 0 0 526.886
Datorii subordonate 10.278 31.018 789.988 122.988 954.272
Alte garan�ii financiare 22.582 50.973 35.139 2.989 111.683
Total datorii financiare 31.705.321 5.305.738 1.096.400 185.312 38.292.771

Datoriile financiare ale B�ncii analizate pe perioada r�mas� de la data raport�rii folosind fluxuri de numerar 
nediscountate la 31 decembrie 2017 sunt dup� cum urmeaz�: 

Mii RON Pân� la 3 
luni 3-12 luni 1-5 ani

Peste 5 ani
Total

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate net 1.728 5.235 4.297 0 11.260
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 
decontate brut 1.578.364 1.267.502 0 0 2.845.866
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontate net 12 587 598 0 1.197
Derivate de�inute pentru mangementul riscului 
decontate brut  11.122.767 3.708.047 0 0 14.830.814
Depozite de la b�nci  500.455 0 8.196 0 508.651
Depozite de la clien�i  25.942.032 3.554.670 214.323 33.650 29.744.675
Credite de la b�nci  40.251 87.378 107.542 5.896 241.067
Obliga�iuni emise  0 26.891 526.750 0 553.641
Datorii subordonate 10.409 147.169 799.925 0 957.503
Alte garan�ii financiare 19.111 25.815 31.943 3.685 80.554
Total datorii financiare 39.215.129 8.823.294 1.693.574 43.231 49.775.228
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

d) Riscul de pia��

Riscul de pia�� este riscul ca veniturile Grupului sau valoarea instrumentelor financiare de�inute de acesta s�
fie afectate de modific�ri ale variabilelor de pia��, cum ar fi rate ale dobânzii, cursuri de schimb sau al�i 
indicatori financiari. Managementul riscului de pia�� are ca obiectiv monitorizarea �i men�inerea expunerilor în 
parametri acceptabili la riscul de pia��, concomitent cu optimizarea randamentului la riscurile asumate. 

Grupul administreaz� expunerea la riscul de pia�� a portofoliului de�inut pentru tranzac�ionare separat de cea 
a activit��ilor din afara portofoliului de tranzac�ionare. 

Instrumentul principal folosit în m�surarea �i controlul expunerii la riscul de pia�� aferent portofoliului de 
tranzac�ionare este valoarea la risc (VaR). 

VaR a unui portofoliu de�inut pentru tranzac�ionare este valoarea maxim� a pierderii estimate care ar putea 
ap�rea într-o anumit� perioad� de timp (perioad� de de�inere) ca urmare a mi�c�rilor nefavorabile din pia�� cu 
o probabilitate specific� (nivel de încredere). Pe parcursul anului 2018, modelul utilizat de Grup a folosit un 
nivel de încredere de 99% �i o perioad� de de�inere de o zi. 

De�i modelul VaR este un instrument important în m�surarea expunerii la riscul de pia��, ipotezele pe care se 
bazeaz� modelul conduc la unele limit�ri, printre care: 

• O perioad� de de�inere de o zi implic� faptul c� este posibil� acoperirea sau închiderea pozi�iei în acest 
interval. Aceast� ipotez� este una realist� în aproape toate cazurile, dar ea nu poate s� fie valid� în 
situa�iile în care în pia�� exist� o lips� sever� de lichiditate pentru o perioad� prelungit�; 

• Nivelul de încredere de 99% nu reflect� pierderile care pot ap�rea dincolo de acest nivel. Chiar �i în 
acest model folosit, exist� o probabilitate de 1% ca pierderile s� dep��easc� valoarea la risc; 

• Valoarea la risc se calculeaz� luând în considerare expunerea de la sfâr�itul zilei de tranzac�ionare �i 
nu reflect� expunerea care poate ap�rea în cursul zilei de tranzac�ionare; 

• Utilizarea datelor istorice ca baz� pentru determinarea scenariilor viitoare posibile nu acoper� toate 
scenariile posibile, în special cele cu caracter excep�ional. 

Grupul utilizeaz� limite pentru VaR pentru riscul de pia�� total �i, în particular, pentru riscul valutar �i riscul 
ratei dobânzii. Structura general� a limitelor pentru VaR este revizuit� �i aprobat� de c�tre Comitetul pentru 
Active �i Pasive. VaR este calculat zilnic. Rapoarte ale utiliz�rii limitelor pentru VaR sunt prezentate zilnic 
conducerii grupului �i lunar Comitetului pentru Active �i Pasive. 

Mai jos este prezentat un sumar al analizei de VaR aferent portofoliului de tranzac�ionare al Grupului la 31 
decembrie 2018, respectiv 2017 (portofoliul de tranzac�ionare cuprinde active �i datorii de�inute pentru 
tranzac�ionare cât �i pozi�ia valutar� a Grupului): 

Mii RON 
La 31 

decembrie Risc mediu Risc maxim Risc minim
  

2018   
Risc valutar* 2.025 413 2.025 36 
Risc de dobând� 551 568 1.298 167 
Total 2.576 981 3.350 203 

  
2017   
Risc valutar* 669 427 1.046 25 
Risc de dobând� 360 1.014 5.982 113 
Total 1.029 1.441 7.028 138

*Riscul valutar este calculat în baza întregii pozi�ii valutare a Grupului 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Mai jos este prezentat un sumar al analizei de VaR aferent portofoliului de tranzac�ionare al B�ncii la 31 
decembrie 2018, respectiv 2017 (portofoliul de tranzac�ionare cuprinde active �i datorii de�inute pentru 
tranzac�ionare cât �i pozi�ia valutar� a B�ncii): 

Mii RON La 31 
decembrie 

Risc mediu Risc maxim  Risc minim 

  
2018   
Risc valutar* 1.958 412 1.958 36 
Risc de dobând� 551 568 1.298 167 

Total 2.509 980 3.256 203 

2017   
Risc valutar* 642 427 1.046 25 
Risc de dobând� 360 1.014 5.982 113 

Total 1.002 1.441 7.028 138

* Riscul valutar este calculat în baza întregii pozi�ii valutare a B�ncii 

Gestionarea riscului de rat� a dobânzii � activit��ile din afara portofoliului de tranzac�ionare 

Riscul principal la care sunt expuse activit��ile din afara portofoliului de tranzac�ionare este riscul de rata 
dobânzii. Riscul de rata dobânzii reprezint� riscul de pierdere ca urmare a modific�rilor adverse �i nea�teptate 
ale ratelor dobânzilor. Pe de o parte, mi�c�rile de dobând� pot afecta veniturile b�ncii prin modificarea 
venitului net din dobând� (perspectiva câ�tigurilor). Pe de alt� parte, modific�rile dobânzilor de pia��
afecteaz� �i valoarea intrinsec� a activelor, datoriilor �i elementelor extrabilan�iere, deoarece valoarea 
prezent� a fluxurilor de numerar viitoare (�i în unele cazuri chiar fluxurile de numerar) se schimb� în urma 
mi�c�rii ratelor de dobând� (perspectiva valorii economice). Riscul ratei dobânzii este gestionat în principal 
prin monitorizarea ecartului (gap-ului) privind rata dobânzii �i printr-un sistem de limite pre-aprobate. 
Comitetul pentru Active �i Pasive (ALCO) este organismul care este responsabil pentru respectarea acestor 
limite, fiind asistat în monitorizarea zilnic� a acestor limite de c�tre Managementul Riscului. 

Instrumentele financiare derivate utilizate de Grup pentru reducerea riscului de rat� a dobânzii includ swap-uri 
a c�ror valoare fluctueaz� în func�ie de varia�iile ratelor de dobând�. 

Swap-urile sunt angajamente pe pia�a extrabursier� încheiate între Grup �i ter�e p�r�i cu scopul de a schimba 
fluxuri de numerar viitoare la sume agreate. Prin angajamentele de swap pe rata de dobând�, Grupul 
agreeaz� s� schimbe cu ter�e p�r�i, la intervale determinate de timp, diferen�a între rata fix� �i o rat� variabil�
de dobând�. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active �i datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzac�ionare la data de 31 decembrie 2018: 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani
F�r�

maturitate Total 

Active
Numerar �i disponibilit��i la Banca 
Central� 5.201.642 0 0 0 1.995.588 7.197.230

Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 

437.854 0 0 0 0 437.854

Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 251.398 112.663 15.872 295 0 380.228

Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 17.891.432 3.978.661 3.748.719 525.548 0 26.144.360 

Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 

750.634 1.061.861 1.275.165 116.647 0 3.204.307

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 140.473 356.893 1.073.666 762.335 0  2.333.367
24.673.433 5.510.078 6.113.422 1.404.825 1.995.588 39.697.346

Datorii 
Depozite de la b�nci 529.157 6.913 0 0 0 536.070
Depozite de la clien�i 17.218.023 6.109.480 9.708.652 15.048 0 33.051.203
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 561.814 73.442 172.724 1.918 0 809.898

Obliga�iuni emise 0   512.458 0 0 0 512.458 
Datorii subordonate 739.080 0 0 116.598 0 855.678

19.048.074 6.702.293 9.881.376 133.564 0 35.765.307
Efectul derivativelor de�inute pentru 
managementul riscului 407.674 -46.639 -113.317 -240.983 0 6.735

Pozi�ie net� 6.033.033 -1.238.854 -3.881.271 1.030.278 1.995.588 3.938.774

În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active �i datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzac�ionare la data de 31 decembrie 2017: 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani 
Peste 5 

ani 
F�r�

maturitate Total 
Active 
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 6.391.893 0 0 0 2.080.084 8.471.977 
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 89.168 0 0 0 0 89.168 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 14.701.947 4.931.736 2.403.821 123.770 0 22.161.274 
Titluri de valoare 1.319.727 1.154.567 2.538.119 237.401 0 5.249.814 

22.502.735 6.086.303 4.941.940 361.171 2.080.084 35.972.233 
Datorii 
Depozite de la b�nci 501.239 0 7.050 0 0 508.289 
Depozite de la clien�i 15.501.332 5.848.909 8.342.837 2.921 0 29.695.999 
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 690.170 85.701 150.191 5.896 0 931.958 
Obliga�iuni emise 0 16.808 495.693 0 0 512.501 
Datorii subordonate 849.017 0 0 0 0 849.017 

17.541.758 5.951.418 8.995.771 8.817 0 32.497.764 
Efectul derivativelor de�inute pentru 
managementul riscului 289.922 -22.080 -172.214 -87.945 0 7.683 
Pozi�ie net� 5.250.899 112.805 -4.226.045 264.409 2.080.084 3.482.152 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

În tabelul de mai jos este detaliat ecartul B�ncii privind rata dobânzii pentru portofoliul de active �i datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzac�ionare la data de 31 decembrie 2018: 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni  1-5 ani Peste 5 ani 
F�r�

maturitate Total 
Active 
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 5.201.634 0 0 0 1.995.588 7.197.222
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 

435.126 0 0 0 0 435.126

Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 

239.679 112.663 15.872 294 0  368.508

Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 17.413.375 3.895.493 3.555.641 525.460 0 25.389.969

Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 750.634 1.061.861 1.275.165 116.647 0 3.204.307

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 134.138 354.237 1.057.361 762.335 2.308.071
24.174.586 5.424.254 5.904.039 1.404.736 1.995.588 38.903.203

Datorii 
Depozite de la b�nci 529.157 6.913 0 0 0 536.070
Depozite de la clien�i 17.260.393 6.109.480 9.708.652 15.048 0 33.093.573
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 

45.001 27.026 34.329 1.918 0 108.274

Obliga�iuni emise 0 516.179 0 0 0 516.179
Datorii subordonate 739.080 0 0 116.598 0 855.678

18.573.631 6.659.598 9.742.981 133.564 0 35.109.774
Efectul derivativelor de�inute pentru 
managementul riscului 

407.674 -46.639 -113.317 -240.983 0 6.735

Pozi�ie net� 6.008.629 -1.281.983 -3.952.259 1.030.189 1.995.588 3.800.164

În tabelul de mai jos este detaliat ecartul B�ncii privind rata dobânzii pentru portofoliul de active �i datorii 
financiare din afara portofoliului de tranzac�ionare la data de 31 decembrie 2017: 

Mii RON Sub 3 luni 3-12 luni 1-5 ani Peste 5 ani
F�r�

maturitate Total 
Active 
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 6.391.767 0 0 0 2.080.084 8.471.851 
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 85.641 0 0 0 0 85.641 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 14.166.044 4.866.328 2.266.799 123.761 0 21.422.932 
Titluri de valoare 1.299.323 1.141.473 2.532.297 237.401 0 5.210.494 

21.942.775 6.007.801 4.799.096 361.161 2.080.084 35.190.917 
Datorii
Depozite de la b�nci 501.239 0 7.050 0 0 508.289 
Depozite de la clien�i 15.542.081 5.848.909 8.342.837 2.921 0 29.736.748 
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 

99.934 61.570 73.201 5.895 0 240.600 

Obliga�iuni emise 0 16.929 499.294 0 0 516.223 
Datorii subordonate 849.017 0 0 0 0 849.017 

16.992.271 5.927.408 8.922.381 8.817 0 31.850.877 
Efectul derivativelor de�inute pentru 
managementul riscului 289.922 -22.080 -172.214 -87.945 0 7.683 
Pozi�ie net� 5.240.426 58.313 -4.295.499 264.399 2.080.084 3.347.723 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Gestionarea riscului de rat� a dobânzii prin limitele aplicabile ecartului (gap-ului) de rat� a dobânzii este 
suplimentat de monitorizarea senzitivit��ii activelor �i datoriilor financiare ale Grupului la diferite scenarii 
standard �i nonstandard de rate de dobând�. Din perpectiva valorii economice a portofoliului de 
tranzac�ionare, scenariile standard includ modificarea paralel� a ratelor de dobând� pentru toate valutele cu 
200 puncte de baz�. 

Scenariile senzitivit��ii reflect� modific�rile survenite în valoarea economic a activelor �i datoriilor din afara 
portofoliului de tranzac�ionare pornind de la prezum�ia c� ratele dobânzilor se schimb� în func�ie de scenariile 
men�ionate mai sus. Rezultatul de senzitivitate în cadrul fiec�rui scenariu este calculat prin compararea valorii 
prezente a activelor �i datoriilor din afara portofoliului de tranzac�ionare discountate utilizând curba de rate de 
dobând� corespunz�toare scenariului de stress cu valoarea prezent� a activelor �i datoriilor din afara 
portofoliului de tranzac�ionare discountate folosind curba de rate de dobând� de baz�. Valoarea prezent� a 
activelor �i datoriilor din afara portofoliului de tranzac�ionare este calculat� prin discountarea fluxurilor viitoare 
generate de activele �i datoriile sensitive la rata dobânzii, acestea fiind distribuite pe benzi de refixare a ratei 
dobânzii în func�ie de urm�toarea dat� de modificare a ratei dobânzii � în cazul elementelor purt�toare de rat�
dobând� variabil� � sau în func�ie de maturitate � în cazul elementelor purt�toare de rat� de dobând� fix�. 

În ceea ce prive�te Grupul, mai jos este prezentat un rezumat al senzitivit��ii valorii economice a activelor �i 
datoriilor purt�toare de dobând� din afara portofoliului de tranzac�ionare la cre�terile sau descre�terile ratelor 
de pia�� ale dobânzii (presupunând c� nu exist� mi�c�ri asimetrice în curba dobânzii �i o pozi�ie bilan�ier�
constant�): 

Mii RON 200 bp 200 bp

Cre�teri Descre�teri

La 31 decembrie 2018 115.762 -119.841
Media perioadei 146.549 -153.947
Minimul perioadei 115.762 -119.841
Maximul perioadei 199.581 -207.838

La 31 decembrie 2017 155.610 -167.520
Media perioadei 154.630 -163.800
Minimul perioadei 140.223 -148.029
Maximul perioadei 168.947 -180.095

În ceea ce prive�te Banca, mai jos este prezentat un rezumat al senzitivit��ii valorii economice a activelor �i 
datoriilor purt�toare de dobând� din afara portfoliului de tranzac�ionare la cre�terile sau descre�terile ratelor 
de pia�� ale dobânzii (presupunând c� nu exist� mi�c�ri asimetrice în curba dobânzii �i o pozi�ie bilan�ier�
constant�): 

Banca 

Mii RON 200 bp 200 bp

Cre�teri Descre�teri 

La 31 decembrie 2018 116.737 -120.900
Media perioadei 145.791 -154.713
Minimul perioadei 116.737 -120.900
Maximul perioadei 193.992 -208.151

La 31 decembrie 2017 156.103 -168.038
Media perioadei 154.717 -164.573
Minimul perioadei 140.878 -148.719
Maximul perioadei 169.605 -180.787
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

În conformitate cu recomand�rile Autorit��ii Bancare Europene (ABE/ GL/2015/08), cuantificarea �i 
monitorizarea riscului de dobând� din activit��i în afara portofoliului de tranzac�ionare se realizeaz� atât din 
perspectiva economic�, cât �i din perspectiva volatilit��ii venitului net din dobânzi. 

Pentru estimarea impactului modific�rii curbelor de randamente asupra venitului net din dobânzi s-au definit o 
serie de scenarii de modificare ale acestor curbe, considerând un bilan� constant (fiecare element bilan�ier 
care ajunge la maturitate este înlocuit cu un element bilan�ier cu caracteristici similare), un orizont de timp de 
un an �i �ocuri simultane. 

Mai jos este prezentat impactul �ocurilor curbelor de dobând� asupra venitului net din dobânzi în 2018 �i 
2017: 

Milioane RON

�ocul aplicat venitului net din dobânzi* 2018 2017

�oc paralel +200bp 222 217
�oc paralel -200bp -335 -266
�oc gradual aplicat maturit��ilor mari, maxim +200bp la 5 ani 23 25
�oc gradual aplicat maturit��ilor mari, maxim -200bp la 5 ani -33 -28

�oc aplicat maturit��ilor mici de pan� la un an începând cu +200bp la 1 zi 
198 192

�oc aplicat maturit��ilor mici de pan� la un an începând cu +200bp la 1 zi  
-296 -233

Impactul maxim pozitiv în 2018 266 273
Impactul maxim negativ în 2018 -402 -316
*volatilitatea venitului net din dobânzi considerând un orizont de timp de 12 luni, bilan� constant (fiecare element bilan�ier 
care ajunge la maturitate este înlocuit cu un element bilan�ier cu caracteristici similare) �i �ocuri instantanee. 

Ratele de dobând� pentru moneda local� �i principalele monede str�ine la 31 decembrie 2018 �i 2017 au fost 
urm�toarele: 

Moneda Rata dobânzii 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
    

RON ROBOR 3 luni 3,02% 2,05% 
EUR EURIBOR 3 luni -0,31% -0,33% 
EUR EURIBOR 6 luni -0,24% -0,27% 
USD  LIBOR 6 luni 2,88% 1,84% 

Tabelul urm�tor detaliaz� ratele de dobând� anuale medii ob�inute sau oferite de c�tre Grup pentru activele �i 
datoriile purt�toare de dobând� în cursul anului 2018: 

Rate medii de dobând�
RON EUR USD 

Active    
Cont curent la Banca Na�ional� a României 0,14% 0,02% 0,10%
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 3,61% 1,47% 5,58%
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost amortizat 2,06% -0,44% 1,83%
Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global 

2,35% 0,59% N/A

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 2,93% 2,24% N/A
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost amortizat 5,50% 1,82% 2,71%
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit sau 
pierdere 

4,83% 5,69% N/A

Datorii 
Depozite de la b�nci 1,67% 0,60% 2,94%
Depozitele clien�ilor 0,48% 0,31% 0,06%
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 4,42% 0,21% N/A
Datorii subordonate N/A 4,76% N/A
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Tabelul urm�tor detaliaz� ratele de dobând� anuale medii ob�inute sau oferite de c�tre Grup pentru activele �i 
datoriile purt�toare de dobând� în cursul anului 2017: 

Rate medii de dobând�
RON EUR USD

Active 
Cont curent la Banca Na�ional� a României 0,09% 0,04% 0,07%
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 3,90% 0,72% 1,86%
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 0,65% -0,44% 0,95%
Titluri de valoare 1,96% 4,09% 1,80% 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 6,52% 3,66% 3,99%

Datorii
Depozite de la b�nci 0,53% 0,96% 1,59%
Depozitele clien�ilor 0,33% 0,40% 0,12%
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 3,66% 0,85% N/A
Datorii subordonate N/A 4,81% N/A

Tabelul urm�tor detaliaz� ratele de dobând� anuale medii ob�inute sau oferite de c�tre Banc� pentru activele 
�i datoriile purt�toare de dobând� în cursul anului 2018: 

Rate medii de dobând�
RON EUR USD 

Active    
Cont curent la Banca Na�ional� a României 0,14% 0,02% 0,10%
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 3,61% 1,47% 5,58%
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost amortizat 2,06% -0,44% 1,83%
Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global 

2,35% 0,59% N/A

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 2,93% 2,24% N/A
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost amortizat 5,50% 1,82% 2,71%
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere 

4,83% 5,69% N/A

Datorii
Depozite de la b�nci 1,67% 0,60% 2,94%
Depozitele clien�ilor 0,48% 0,31% 0,06%
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 4,42% 0,21% N/A
Datorii subordonate N/A 4,76% N/A

Tabelul urm�tor detaliaz� ratele de dobând� anuale medii ob�inute sau oferite de c�tre Banc� pentru activele 
�i datoriile purt�toare de dobând� în cursul anului 2017: 

Rate medii de dobând�
RON EUR USD

Active 
Cont curent la Banca Na�ional� a României 0,09% 0,04% 0,07%
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 3,90% 0,72% 1,86%
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 0,65% -0,44% 0,95%
Titluri de valoare 1,96% 4,09% 1,80% 
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 6,52% 3,66% 3,99%

Datorii
Depozite de la b�nci 0,53% 0,96% 1,59%
Depozitele clien�ilor 0,33% 0,40% 0,12%
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 3,66% 0,85% N/A
Datorii subordonate N/A 4,81% N/A
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Riscul valutar

Grupul este expus riscului valutar din cauza tranzac�iilor de schimb valutar pe care le realizeaz�. Exist� de 
asemenea un risc bilan�ier legat de faptul c� activele monetare nete denominate în valute vor avea o valoare 
mai mic� exprimat� în RON ca rezultat al mi�c�rilor cursurilor valutare sau datoriile monetare nete în valute 
vor avea o valoare mai mare exprimat� în RON ca rezultat al acestor mi�c�ri.

Grup

Activele �i datoriile monetare exprimate în RON �i în moned� str�in� la 31 decembrie 2018 sunt prezentate 
mai jos: 

Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 

Active monetare
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 3.675.096 31.594 3.457.822 32.718 7.197.230
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 178.607 0 120.438 0 299.045

Derivative de�inute pentru managementul riscului 0 0 8.620 0 8.620
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost 
amortizat 49.564 20.269 365.239 2.782 437.854
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la 
cost amortizat* 17.177.324 509.076 7.963.168 494.792 26.144.360
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea 
just� prin profit sau pierdere 321.821 0 16.159 42.248 380.228
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat  1.504.258 45.044 783.822 243 2.333.367
Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global  2.541.116 114.577 548.614 0 3.204.307
Instrumente de capital evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global 14.133 33.890 0 0 48.023
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite - contabilitatea de acoperire 0 0 1.124 0 1.124
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 24.980 0 0 0 24.980
Crean�e privind impozitul pe profit curent 0 0 0 0 0
Alte active 183.468 4.505 59.417 695 248.085
Total active monetare 25.670.367 758.955 13.324.423 573.478 40.327.223

Datorii monetare 

Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 11.763 0 6.559 0 18.322

Derivative de�inute pentru managementul riscului 2.620 1.424 1.209 2.225 7.478
Depozite de la b�nci 513.860 2.843 17.983 1.384 536.070
Depozite de la clien�i 20.895.457 1.437.901 10.473.859 243.986 33.051.203
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 31.095 0 778.784 19 809.898
Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire 0 0 1.433 1.433
Obliga�iuni emise 512.458 0 0 0 512.458
Datorii subordonate 0 0 681.759 173.919 855.678

Alte datorii 350.388 57.815 142.712 5.898 556.813
Total datorii monetare 22.317.641 1.499.983 12.104.298 427.431 36.349.353

Pozi�ia valutar� net� 3.352.726 -741.028 1.220.125 146.047 3.977.870

* Pozi�ia Altele include în principal credite �i avansuri acordate clien�ilor în valut� CHF.
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Grup

Activele �i datoriile monetare exprimate în RON �i în moned� str�in� la 31 decembrie 2017 sunt prezentate 
mai jos: 

Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 

Active monetare 
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 4.950.531 30.999 3.447.952 42.495 8.471.977
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 58.745 1.936 25.617 0 86.298
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 23.801 0 11.436 0 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 27.573 6.447 48.866 6.282 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor* 14.431.593 551.862 6.543.078 634.741 22.161.274
Titluri de valoare  4.010.332 156.068 1.083.190 224 5.249.814
Investi�ii în asocia�i �i asocieri în participa�ii 23.911 0 0 0 23.911
Crean�e privind impozitul pe profit current 541 0 0 0 541
Alte active 183.146 1.116 57.885 937 243.084
Total active monetare 23.710.173 748.428 11.218.024 684.679 36.361.304

Datorii monetare 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 15.847 1794 11.650 0 29.291
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 3.407 0 43.317 4.120 50.844
Depozite de la b�nci 478.983 8.126 20.900 280 508.289
Depozite de la clien�i 18.686.237 1.471.388 9.261.366 277.008 29.695.999
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 195.928 0 736.013 17 931.958
Obliga�iuni emise 512.501 0 0 0 512.501
Datorii subordonate 0 0 681.374 167.643 849.017
Alte datorii 258.541 46.219 180.732 5.437 490.929
Total datorii monetare 20.151.444 1.527.527 10.935.352 454.505 33.068.828

Pozi�ia valutar� net� 3.558.729 -779.099 282.672 230.174 3.292.476

* Pozi�ia Altele include în principal credite �i avansuri acordate clien�ilor în valut� CHF. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Banca

Activele �i datoriile monetare exprimate în RON �i în moned� str�in� la 31 decembrie 2018 sunt prezentate 
mai jos: 

Mii RON RON USD EUR ALTELE Total 
Active monetare 
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 3.675.088 31.594 3.457.822 32.718 7.197.222
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 178.488 0 120.438 0 298.926
Derivative de�inute pentru managementul riscului 0 0 8.620 0 8.620
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la 
cost amortizat 48.919 20.269 363.316 2.622 435.126
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la 
cost amortizat * 17.141.450 509.076 7.244.651 494.792 25.389.969
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea 
just� prin profit sau pierdere 310.101 0 16.159 42.248 368.508
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 1.484.694 45.044 778.334 0 2.308.072
Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte 
elemente ale rezultatului global  2.541.116 114.577 548.614 0 3.204.307
Instrumente de capital evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 14.133 33.890 0 0 48.023
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite - contabilitatea de acoperire 0 0 1.124 0 1.124
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 105.349 0 0 0 105.349
Alte active 167.614 4.505 51.232 337 223.688
Total active monetare 25.666.952 758.955 12.590.310 572.717 39.588.934

Datorii monetare
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 11.763 0 6.559 0 18.322
Derivative de�inute pentru managementul riscului 2.620 1.424 1.209 2.225 7.478
Depozite de la b�nci 513.860 2.843 17.983 1.384 536.070
Depozite de la clien�i 20.915.086 1.437.957 10.496.544 243.986 33.093.573
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 72.843 0 35.412 19 108.274
Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire 0 0 1.433 1.433
Obliga�iuni emise 516.179 0 0 0 516.179
Datorii subordonate 0 0 681.759 173.919 855.678
Alte datorii 344.668 57.815 142.712 5.723 550.918
Total datorii monetare 22.377.019 1.500.039 11.383.611 427.256 35.687.925
Pozi�ia valutar� net� 3.289.933 -741.084 1.206.699 145.461 3.901.009

* Pozi�ia Altele include în principal credite �i avansuri acordate clien�ilor în valut� CHF. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Banca

Activele �i datoriile monetare exprimate în RON �i în moned� str�in� la 31 decembrie 2017 sunt prezentate 
mai jos: 

Mii RON RON USD EUR ALTELE Total

Active monetare
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 4.950.405 30.999 3.447.952 42.495 8.471.851
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 59.222 1.936 25.617 0 86.775
Derivative de�inute pentru managementul riscului 23.801 0 11.436 0 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 27.516 6.447 47.698 3.980 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor* 14.323.809 551.862 5.912.521 634.740 21.422.932
Titluri de valoare  3.984.496 156.068 1.069.930 0 5.210.494
Investi�ii în subsidiare, asocia�i �i asocieri în 
participa�ie 105.379 0 0 0 105.379
Crean�e privind impozitul pe profit curent 171.833 1.116 51.655 511 225.115

Alte active 
23.646.461 748.428

10.566.80
9 681.726 35.643.424

Total active monetare

Datorii monetare
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 16.159 1.794 11.650 0 29.603
Derivative de�inute pentru managementul riscului 3.299 0 42.826 4.120 50.245
Depozite de la b�nci 478.983 8.126 20.900 280 508.289
Depozite de la clien�i 18.702.498 1.471.411 9.285.831 277.008 29.736.748
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 163.740 0 76.842 18 240.600
Obliga�iuni emise 516.223 0 0 0 516.223
Datorii subordonate 0 0 681.374 167.643 849.017
Alte datorii 254.016 46.219 179.936 5.975 486.146

Total datorii monetare 20.134.918 1.527.550
10.299.35

9 455.044 32.416.871
Pozi�ia valutar� net� 3.511.543 -779.122 267.450 226.682 3.226.553

* Pozi�ia Altele include în principal credite �i avansuri acordate clien�ilor în valut� CHF. 

Instrumentele financiare derivate folosite de Grup în scopul acoperirii riscului valutar includ �i swap-uri pe 
valute. 

e) Riscul opera�ional 

Riscul opera�ional este riscul înregistr�rii de pierderi directe sau indirecte rezultând dintr-o gam� larg� de 
factori asocia�i cu procesele, personalul, tehnologia sau infrastructura Grupului sau din factori externi al�ii 
decât cei asocia�i riscurilor de credit, pia�� sau lichiditate cum ar fi cei care rezult� din cerin�ele legale �i 
regulatorii sau din standarde general acceptate de politici corporative. Riscul opera�ional provine din toate 
activit��ile Grupului �i apare la nivelul tuturor entit��ilor. Aceast� defini�ie include riscul juridic, dar exclude 
riscul strategic �i reputational. 

Riscul juridic este o component� a riscului opera�ional, ap�rut ca urmare a neaplic�rii �i/sau aplic�rii 
defectuoase a dispozi�iilor legale sau contractuale ca urmare a lipsei de diligen�� în aplicarea legii sau o 
întârziere în a reac�iona la schimb�rile condi�iilor privind cadrul legal. 

Obiectivul Grupului este de a gestiona riscul opera�ional pentru a evita înregistrarea de pierderi financiare cu 
impact negativ asupra reputa�iei Grupului, dar �i de a asigura o eficien�� a costurilor prin evitarea procedurilor 
excesive de control care restric�ioneaz� ini�iativa �i creativitatea. 
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5.  POLITICI DE GESTIONARE A RISCULUI FINANCIAR (continuare) 

Responsabilitatea principal� a dezvolt�rii �i implement�rii controalelor legate de riscul opera�ional revine 
conducerii fiec�rei unit��i. Responsabilitatea este sprijinit� de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului 
de gestionare a riscului opera�ional pe urm�toarele domenii: 

• Cerin�e de separare a responsabilit��ilor, inclusiv autorizarea independent� a tranzac�iilor; 
• Cerin�e privind responsabilizarea angaja�ilor prin introducerea în fi�a postului a unor responsabilit��i 

privind gestiunea riscului opera�ional; 
• Cerin�e de reconcilire �i monitorizare a tranzac�iilor; 
• Alinierea la cerin�ele regulatorii �i legale; 
• Documentarea controalelor �i procedurilor; 
• Cerin�e de analiz� periodic� a riscului opera�ional la care este expus Grupul �i adecvarea controalelor �i 

procedurilor pentru a preveni riscurile identificate; 
• Cerin�e de raportare a pierderilor opera�ionale �i propuneri de remediere a acestora; 
• Dezvoltarea unor planuri contingente; 
• Dezvoltarea �i instruirea profesional�; 
• Stabilirea unor standarde de etic�; 
• Diminuarea riscului, inclusiv asigurarea împotriva acestuia, acolo unde este cazul. 

f) Gestionarea capitalului  

Banca Na�ional� a României (BNR) reglementeaz� �i monitorizeaz� cerin�ele de capital atât la nivel individual 
cât �i la nivel de Grup. 

Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European �i al Consiliului impune men�inerea indicatorului de 
adecvare a capitalului la riscuri la un nivel minim de 4,5% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de baz�, de 
6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 �i de minim 8% pentru rata fondurilor proprii totale. Indicatorul de 
adecvare a capitalului la riscuri se calculeaz� ca raport între fondurile proprii ale Grupului �i totalul activelor 
ponderate la risc (Nota 43). 

Alocarea necesarului de capital
a) Riscul de credit: Începând cu anul 1 iulie 2009 metoda de calcul a activelor ponderate la risc aplicat� de 

Grup este abordarea bazat� pe modele interne de rating pentru portofoliul non-retail al Raiffeisen Bank. 
Începând cu 1 decembrie 2013, Grupul a primit aprobarea B�ncii Na�ionale a României (BNR) pentru 
calcularea cerin�elor de capital pentru riscul de credit pentru portofoliul de retail conform abord�rii bazate 
pe modele interne avansate de rating (AIRB). Pentru portofoliile celorlalte subsidiare se utilizeaz� metoda 
de calcul bazat� pe abordarea standard. 

b) Riscul de pia��: Grupul calculeaz� cerin�a de capital pentru riscul valutar �i pentru portofoliul de 
tranzac�ionare pe baza modelului standard.  

c) Risc opera�ional: Începând cu 2010 Grupul calculeaz� cerin�ele de capital pentru riscul opera�ional 
utilizând abordarea standard. 

Grupul respect� reglement�rile de mai sus privind cerin�ele de capital atât la 31 decembrie 2018 cât �i la 31 
decembrie 2017, indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri fiind peste procentele minime prev�zute de 
legisla�ie. 

6. ESTIM	RI CONTABILE �I RA�IONAMENTE SEMNIFICATIVE 

Grupul face estim�ri �i ipoteze care afecteaz� valoarea activelor �i datoriilor raportate. Estim�rile �i 
ra�ionamentele sunt evaluate continuu �i sunt bazate pe experien�a anterioar� �i pe al�i factori, incluzând 
a�tept�ri cu privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile în circumstan�ele date. 

Pierderi din deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor 

Grupul revizuie�te portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea acestor active lunar. Pentru a determina 
dac� ar trebui înregistrat� o pierdere din depreciere în situa�ia consolidat� a rezultatului global, Grupul emite 
judec��i cu privire la existen�a de date observabile care s� indice o diminuare a fluxurilor de numerar viitoare 
estimate ale unui portofoliu de credite înainte ca diminuarea s� poat� fi identificat� pentru un credit individual. 
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6. ESTIM	RI CONTABILE �I RA�IONAMENTE SEMNIFICATIVE (continuare) 

De exemplu, datele observabile pot fi de tipul schimb�rilor nefavorabile în comportamentul de plat� al unor 
debitori dintr-un grup sau ale condi�iilor economice, na�ionale sau locale care se coreleaz� cu incidente de 
plat� din partea grupului de debitori. 

Conducerea folose�te estim�ri bazate pe experien�a din trecut a pierderilor din credite cu caracteristici 
similare ale riscului de credit atunci când î�i programeaz� fluxurile viitoare de numerar. Metodologia �i 
ipotezele folosite pentru a estima atât suma cât �i data realiz�rii fluxurilor viitoare de numerar sunt revizuite 
regulat pentru a reduce decalajele existente între datele estimate �i valorile actuale. Estimarea pierderilor din 
credite �ine cont de efectele vizibile ale condi�iilor pie�ei actuale asupra estim�rilor individuale/colective a 
pierderilor din deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor. Prin urmare, Grupul a estimat pierderile 
din deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor bazându-se pe metodologia armonizat� cu politicile 
Grupului �i a stabilit c� nu mai sunt necesare �i alte provizioane pentru acoperirea pierderii din deprecierea 
creditelor decât cele prezentate deja în situa�iile financiare. 

Evaluarea pierderilor în cazul activelor contabilizate la cost amortizat se face pe baza politicii contabile 
descrise la paragraful 3(ix). 

Din totalul provizioanelor de depreciere, analiza specific� de contrapartid� se aplic� în cazul unor deprecieri 
identificate la nivel individual �i se bazeaz� pe estimarea optim� de c�tre conducere a valorii actualizate a 
fluxurilor viitoare de numerar. În estimarea acestor fluxuri de numerar conducerea analizeaz� situa�ia 
financiar� a contrapartidei �i valoarea realizabil� net� a garan�iilor. Evaluarea deprecierii fiec�rui activ se 
stabile�te în func�ie de valoarea actual� a acestuia, iar strategia de lucru �i estimarea fluxurilor de numerar 
considerate recuperabile sunt aprobate independent prin func�ia de Risc de Credit.

Ajust�rile pentru depreciere se constituie la nivel colectiv pentru deprecierea unui grup de active omogene din 
punct de vedere al pierderilor care au fost realizate �i pentru care nu exist� un indiciu obiectiv de depreciere 
individual�. Riscul de �ar� este o component� în determinarea ajust�rilor colective. 

În evaluarea colectiv� a deprecierii creditelor conducerea ia în considerare ca factori determinan�i calitatea 
creditului, m�rimea portofoliului, concentr�rile �i factorii economici. Pentru a determina necesarul de 
provizioane, se stabilesc modele de estim�ri cu privire la deprecierile inerente �i la necesarul de parametri 
utiliza�i, modele ce se bazeaz� pe experien�ele anterioare dar �i pe condi�iile economice actuale. 

Nivelul efectiv al provizioanelor este determinat de acurate�ea estim�rii fluxurilor de numerar viitoare în cazul 
componentei individuale de provizioane �i de modelele de estim�ri �i paramentri utiliza�i în evaluarea 
colectiv� a deprecierii. 

Pentru a determina senzitivitatea provizioanelor la varia�iile parametrilor de risc (valoarea ajustat� a garan�iilor 
imobiliare, probabilitatea de nerambursare) ce stau la baza calculelor de provizioane, Grupul a intocmit 
urmatoarele scenarii: 

Scenariul 1 presupune modific�ri ale pierderii în caz de nerambursare pentru portofoliul retail �i ale pre�urilor 
garan�iilor imobiliare pentru întreg portofoliul, �inând cont de o varia�ie de +/-5%. În cadrul acestui scenariu 
provizionul pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 29.721 mii RON (2017: 
majorat cu 31.632 mii RON) sau diminuat cu 23.027 mii RON (2017: diminuat cu 27.027 mii RON). 

Scenariul 2 presupune varia�ia probabilit��ii de nerambursare cu +/-5%. În cadrul acestui scenariu provizionul 
pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 18.411 mii RON (2017: majorat cu 
10.303 mii RON) sau diminuat cu 20.763 mii RON (2017: diminuat cu 10.582 mii RON). 

Scenariul 3 presupune cumularea ipotezelor din scenariile anterioare. În cadrul acestui scenariu provizionul 
pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 12.005 mii RON (2017: majorat cu 
42.355 mii RON) sau diminuat cu 3.547 mii RON (2017: diminuat cu 37.175 mii RON). 

Modific�rile de parametrii cu +/-5% se realizeaz� în raport cu valorile utilizate în calculul provizionului raportat 
la data de 31 decembrie 2018 (31 decembrie 2017). 
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6. ESTIM	RI CONTABILE �I RA�IONAMENTE SEMNIFICATIVE (continuare) 

Valoarea just� a instrumentelor financiare 

Valoarea just� a instrumentelor financiare care nu sunt tranzac�ionate pe o pia�� activ� (spre exemplu, titluri 
de stat, obliga�iuni �i certificate de depozit nelistate) este determinat� folosind tehnici de evaluare. Grupul 
folose�te judec��i pentru a selecta metoda de evaluare �i emite ipoteze bazate în principal pe condi�iile pie�ei 
existente la data întocmirii situa�iei consolidate a pozi�iei financiare. Grupul a folosit analiza fluxurilor de 
numerar actualizate pentru instrumentele de capital care nu au fost tranzac�ionate pe pie�e active. 

Evaluarea instrumentelor financiare 

Grupul m�soar� valoarea just� a instrumentelor financiare folosind una din urm�toarele metode de 
ierarhizare: 
• Nivelul 1: Cota�ii de pe o pia�� activ� pentru instrumente similare; 
• Nivelul 2: Tehnici de evaluare bazate pe date observabile pe pia��. Aceast� categorie include 

instrumente evaluate folosind: cota�ii de pe o pia�� activ� pentru instrumente similare; cota�ii de pia��
pentru instrumente similare pe pie�e care sunt considerate mai pu�in active; sau alte tehnici de evaluare 
unde datele semnificative pot fi direct sau indirect observate în datele de pe pia��; 

• Nivelul 3: Tehnici de evaluare bazate pe date care nu pot fi observate în pia��. Aceast� categorie 
include toate instrumentele a c�ror metod� de evaluare nu include date observabile �i datele 
neobservabile au o influen�� semnificativ� asupra evalu�rii instrumentului. Aceast� categorie include 
instrumente care se evalueaz� pe baza unor cota�ii de pia�� pentru instrumente similare unde ajust�ri 
neobservabile sau presupuneri sunt necesare pentru a reflecta diferen�a dintre instrumente. 

Grupul determin� valoarea just� folosind, în principal, tehnici bazate pe elementele observabile, toate 
elementele semnificative fiind direct sau indirect observabile pe pia��. Tehnicile de evaluare includ modelul 
valorii actualizate nete �i al fluxurilor viitoare de numerar, modelele Black Scholes aplicabile, modelele de 
stabilire a pre�ului op�iunilor dar �i alte modele de evaluare. Ipotezele �i datele folosite în tehnicile de evaluare 
includ rate de dobând� f�r� risc �i rate de referin��, randamente ale obliga�iunilor, cursuri valutare de schimb, 
volatilit��i �i corela�ii de pre�. Scopul tehnicilor de evaluare este de a determina valoarea just� care s� reflecte 
pre�ul instrumentelor financiare la data raport�rii, pre� care ar fi determinat în condi�ii normale de participan�ii 
la pia��. 

Grupul folose�te modele de evaluare cunoscute pentru a determina valoarea just� a instrumentelor financiare 
simple, cum ar fi swap-urile pe rata dobânzii �i swap-uri valutare, tranzac�iile forward �i swap-uri pe curs de 
schimb, care folosesc doar date observabile de pe pia�� �i solicit� foarte pu�ine estim�ri �i analize din partea 
conducerii. 

Pentru obliga�iuni �i derivatele simple extrabursiere, pre�urile �i alte date folosite în evaluare sunt de obicei 
disponibile pe pia��. Disponibilitatea acestora reduce necesitatea estim�rilor �i analizelor conducerii �i 
incertitudinea asociat� determin�rii valorii juste. 

Pentru evaluarea titlurilor cu venit fix, Grupul utilizeaz� pre�uri sau randamente care sunt observabile direct în 
pia��, randamente publicate de Banca Central� sau cota�ii primite la cerere de la contrapartide. 

Pentru instrumente financiare mai complexe, cum ar fi op�iunile pe curs de schimb extrabursiere sau op�iuni 
pe rata dobânzii, Grupul folose�te modele de evaluare dezvoltate de obicei din modele cunoscute de 
evaluare. Aceste modele folosesc, de asemenea, date ce sunt observabile pe pia��. 

Tehnicile de evaluare utilizate pentru determinarea valorii juste a creditelor �i depozitelor clien�ilor care nu 
sunt m�surate la valoarea just� �i prezentate în note iau în considerare date neobservabile �i ipoteze cum ar 
fi riscul specific de credit �i caracteristicile contractuale ale portofoliilor, dar �i elemente observabile cum sunt 
ratele dobânzii aferente portofoliilor comparabile originate recent.  
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6. ESTIM	RI CONTABILE �I JUDECA�I SEMNIFICATIVE (continuare) 

Valoarea just� a creditelor nedepreciate a fost determinat� pe baza fluxurilor de numerar pe care acestea se 
estimeaz� c� le vor genera. Aceste fluxuri de numerar au fost actualizate cu dobânda cu care tipurile de 
credite respective ar fi fost acordate în condi�iile curente (oferta disponibil� la data calculului de valoare just�
sau creditele acordate în ultimele 3 luni), cu luarea în calcul a caracteristicilor fiec�rui credit în parte, tipul de 
credit, valut�, termenul pân� la maturitate, tipul de rat� de dobând�, segmentul de clien�i, iar în cazul clientilor 
non-retail, indicatori de risc aferenti industriei in care isi desfasoara activitatea. Pentru produsele care nu mai 
sunt oferite de Grup �i pentru care nu mai este disponibil� o dobând� de pia�� au fost f�cute urm�toarele 
presupuneri: s-a folosit marja de dobând� practicat� la produse similare, ajustat� cu valoarea indexului 
corespunz�tor valutei, punctele de SWAP aferente transform�rii valutare (dac� este cazul) �i maturitatea 
creditelor. 

Pentru portofoliul de credite depreciate valoarea just� a fost determinat� folosind o metodologie similar� de 
actualizare a fluxurilor viitoare de numerar, concluzia fiind aceea c� valoarea net� contabil� este o bun�
aproximare a valorii juste. 

Valoarea just� a portofoliului de depozite de la clien�i a fost determinat� având în vedere diferen�ialul dintre 
ratele de dobând� contractuale ale portofoliului de depozite existent în sold la data situa�iilor financiare �i 
ratele de dobând� pentru depozitele oferite de Banc� în decursul ultimelor 3 luni calendaristice din anul pentru 
care s-a calculat valoarea just�. Pentru depozitele la termen a fost f�cut un calcul de fluxuri de numerar 
actualizate, folosind o rat� de actualizare format� din media ponderat� a dobânzilor la depozitele deschise în 
luna decembrie 2018, care s� reflecte nivelul marjelor aferente origin�rilor din ultimele trei luni inainte de data 
raport�rii, pe termene, valute �i tipuri de clien�i similare structurii portofoliului de depozite supus calculului de 
valoare just� si nivelul actual al randamentului pietei. Valoarea just� pentru conturile curente �i de economii 
de la clien�i este estimat� la nivelul costului amortizat, neexistând niciun indiciu c� sumele din produsele 
respective au caracteristici care s� justifice o valoare diferit� de cea reflectat� de nivelul curent al soldului 
bilan�ier. 

Pentru portofoliul de împrumuturi interbancare �i obliga�iuni emise, a fost f�cut� o analiz� a fluxurilor de 
numerar actualizate pentru a estima valoarea just�. Factorul de actualizare const� în marja origin�rilor 
recente, curba de lichiditate �i rata dobânzii f�r� risc la data evaluarii. 
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7. ACTIVE �I DATORII FINANCIARE 

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 6: 

Grup 

Mii RON Nota Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Total 
Valoare 

contabil�
      

31 Decembrie 2018
Active 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 281.435 17.610 0 299.045 299.045
Din care:: 
Titluri de Datorie  281.435 0 0 281.435 281.435
Swap financiar pe valute  0 11.253 0 11.253 11.253
Swap pe rat� a dobânzii  0 6.357 0 6.357 6.357
Derivative de�inute pentru managementul riscului 19 0 8.620 0 8.620 8.620
Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, 
evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere 27 0 0 380.228 380.228 380.228
Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global 23 2.661.908 516.851 25.548 3.204.307 3.204.307
Instrumente de capital evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 24 0 33.890 14.133 48.023 48.023
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite - contabilitatea de acoperire 28 1.124 0 0 1.124 1.124

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 17 7.197.230 0 0 7.197.230 7.197.230
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la 
cost amortizat 20 437.854 0 0 437.854 437.854
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la 
cost amortizat 21 0 0 26.496.747 26.496.747 26.144.360
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 25 2.334.204 0 243 2.334.447 2.333.367
Alte active 29 0 0 248.086 248.086 248.086

Datorii
Instrumente financiare evaluate la valoarea 
just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 0 18.322 0 18.322 18.322
Derivate de�inute pentru managementul riscului 19 0 7.478 0 7.478 7.478
Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire 28 1.433 0 0 1.433 1.433

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 33 536.070 0 0 536.070 536.070
Depozite de la clien�i 34 0 0 33.022.488 33.022.488 33.051.203
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 35 0 0 808.936 808.936 809.898
Obliga�iuni emise 35 0 527.341 0 527.341 512.458
Datorii subordonate 35 0 0 875.090 875.090 855.678
Alte datorii  0 0 556.812 556.812 556.812



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

92 

7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare)

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 6: 

Grup 

Mii RON 
Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Valoare 
contabil�

31 decembrie 2017 
Active
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 54.594 31.704 0 86.298 86.298
Din care: 

Titluri de Stat  54.594 0 0 54.594 54.594
Swap financiar pe valute  0 18.373 0 18.373 18.373
Swap pe rat� a dobânzii  0 13.330 0 13.330 13.330
Derivative de�inute pentru managementul riscului 19 0 35.237 0 35.237 35.237
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  2.614.464 295.899 16.019 2.926.382 2.926.382
Titluri la valoarea just� prin contul de profit sau 
pierdere  884.880 109.967 9.511 1.004.358 1.004.358

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 17 8.471.977 0 0 8.471.977 8.471.977
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 20 89.168 0 0 89.168 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 21 0 0 22.172.123 22.172.123 22.161.274
Titluri de valoare de�inute pân� la maturitate  1.308.646 0 0 1.308.646 1.297.233
Fonduri mutual  17.589 0 0 17.589 17.589
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.252 4.252 4.252
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 26 0 0 23.911 23.911 23.911
Alte active  0 0 243.079 243.079 243.079

Datorii
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 0 29.291 0 29.291 29.291
Derivative de�inute pentru managementul riscului 19 0 50.844 0 50.844 50.844

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 33 508.289 0 0 508.289 508.289
Depozite de la clien�i 34 0 0 29.698.024 29.698.024 29.695.999
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 35 0 0 931.333 931.333 931.958
Obliga�iuni emise 35 0 527.378 0 527.378 512.501
Datorii subordinate 35 0 0 849.017 849.017 849.017
Alte datorii  0 0 490.927 490.927 490.927
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7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 6: 

Banca 

Mii RON Nota Nivel 1 Nivel 2  Nivel 3 Total 
Valoare 

contabil�
      

31 Decembrie 2018
Active 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 281.316 17.610 0 298.926 298.926
Din care::

Titluri de Datorie  281.316 0 0 281.316 281.316
Swap financiar pe valute  0 11.253 0 11.253 11.253
Swap pe rat� a dobânzii  0 6.357 0 6.357 6.357
Derivative de�inute pentru managementul riscului 19 0 8.620 0 8.620 8.620
Active financiare nedestinate tranzac�ion�rii, 
evaluate obligatoriu la valoarea just� prin profit 
sau pierdere 27 0 0 368.508 368.508 368.508
Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin 
alte elemente ale rezultatului global 23 2.661.908 516.851 25.548 3.204.307 3.204.307
Instrumente de capital evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 24 0 33.890 14.133 48.023 48.023
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite - contabilitatea de acoperire 28 1.124 0 0 1.124 1.124

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 17 7.197.222 0 0 7.197.222 7.197.222
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la 
cost amortizat 20 435.126 0 0 435.126 435.126
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la 
cost amortizat 21 0 0 25.742.352 25.742.352 25.389.969
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 25 2.309.681 0 0 2.309.681 2.308.071
Fonduri mutual  0 0 0 0 0
Alte active 29 0 0 223.689 223.689 223.689

Datorii 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 0 18.322 0 18.322 18.322
Derivate de�inute pentru managementul riscului 19 0 7.478 0 7.478 7.478
Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire 28 1.433 0 0 1.433 1.433

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 33 536.070 0 0 536.070 536.070
Depozite de la clien�i 34 0 0 33.064.858 33.064.858 33.093.573
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 35 0 0 107.311 107.311 108.274
Obliga�iuni emise 35 0 531.163 0 531.163 516.179
Datorii subordonate 35 0 0 875.090 875.090 855.678
Alte datorii  0 0 550.918 550.918 550.918
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7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos analizeaz� instrumentele financiare evaluate la valoarea just� folosind metodele de 
evaluare descrise în Nota 6: 

Banca 

Mii RON 
Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Valoare 
contabil�

31 decembrie 2017 
Active
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18 54.594 32.181 0 86.775 86.775
Din care:

Titluri de Stat  54.594 0 0 54.594 54.594
Swap financiar pe valute  0 18.851 0 18.851 18.851
Swap pe rat� a dobânzii  0 13.330 0 13.330 13.330
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 19 0 35.237 0 35.237 35.237
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  2.614.465 295.899 16.019 2.926.383 2.926.383
Titluri la valoarea just� prin contul de profit 
sau pierdere  884.880 109.967 9.511 1.004.358 1.004.358

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 17 8.471.851 0 0 8.471.851 8.471.851
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 20 85.641 0 0 85.641 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 21 0 0 21.433.782 21.433.782 21.422.932
Titluri de valoare de�inute pân� la maturitate  1.286.769 0 0 1.286.769 1.275.730
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare  0 0 4.023 4.023 4.023
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri 
în participa�ie 26 0 0 105.379 105.379 105.379
Alte active  0 0 225.116 225.116 225.116

Datorii 
Instrumente financiare evaluate la valoarea just�
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18 0 29.603 0 29.603 29.603
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului  19 0 50.245 0 50.245 50.245

Instrumente financiare pentru care valoarea just� este prezentat�
Depozite de la b�nci 33 508.289 0 0 508.289 508.289
Depozite de la clien�i 34 0 0 29.738.773 29.738.773 29.736.748
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 35 0 0 239.975 239.975 240.600
Obliga�iuni emise 35 0 531.223 0 531.223 516.223
Datorii subordonate 35 0 0 849.017 849.017 849.017
Alte datorii  0 0 486.147 486.147 486.147
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7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� categoriile de m�surare pentru instrumente financiare: 

Grup  
Mii RON 

Note Tranzac�ionabile
Evaluate obligatoriu la 

valoarea just� prin 
profit sau pierdere 

Evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 

Evaluate la 
cost 

amortizat 

Valoare 
contabil�

total�
Valoare just�

31 Decembrie 2018 
Active 
Numerar �i disponibilit��i  0 0 0 7.197.230 7.197.230 7.197.230
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 299.045 0 0 0 299.045 299.045
Derivate de�inute pentru managementul riscului 19 8.620 0 0 0 8.620 8.620
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just�
prin profit sau pierdere 27 0 380.228 0 0 380.228 380.228
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost 
amortizat 20 0 0 0 437.854 437.854 437.854
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost 
amortizat 21 0 0 0 26.144.360 26.144.360 26.496.747
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite 0 contabilitatea de acoperire 28 1.124 0 0 0 1.124 1.124
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 23-25 0 0 3.252.330 2.333.367 5.585.697 5.586.777
Alte active 0 0 0 248.086 248.086 248.086
Total active  308.789 380.228 3.252.330 36.360.897 40.302.244 40.655.711

Datorii 
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 18.322 0 0 0 18.322 18.322
Derivate de�inute pentru managementul riscului 19 7.478 0 0 0 7.478 7.478
Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire 28 1.433 0 0 0 1.433 1.433
Depozite de la b�nci 33 0 0 0 536.070 536.070 536.070
Depozite de la clien�i 34 0 0 0 33.051.203 33.051.203 33.022.488
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 35 0 0 0 809.898 809.898 808.936
Obliga�iuni emise 35 0 0 0 512.458 512.458 527.341
Datorii subordonate 35 0 0 0 855.678 855.678 875.090
Alte datorii  0 0 0 556.812 556.812 556.812
Total datorii  27.233 0 0 36.322.119 36.349.352 36.353.970
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7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare)

Tabelul de mai jos prezint� categoriile de m�surare pentru instrumente financiare: 

Grup  

Mii RON 

Nota Tranzac�ionabile 
La valoare 

just�
De�inute pân�
la maturitate 

Credite �i 
avansuri 

Disponibile 
pentru 

vânzare 

De�inute la 
cost amotizat

Valoare 
contabil�

total�

Valoare 
just�

31 decembrie 2017 

Active financiare
Numerar �i disponibilit��i la Banca 
Central� 17 0 0 0 8.471.977 0 0 8.471.977 8.471.977
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18 86.298 0 0 0 0 0 86.298 86.298
Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 19 35.237 0 0 0 0 0 35.237 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 20 0 0 0 89.168 0 0 89.168 89.168
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 21 0 0 0 22.161.274 0 0 22.161.274 22.172.123
Titluri de valoare 22 0 1.021.947 1.297.233 0 2.930.634 0 5.249.814 5.261.227
Alte active  0 0 0 0 0 243.079 243.079 243.079
Total active financiare  121.535 1.021.947 1.297.233 30.722.419 2.930.634 243.079 36.336.847 36.359.109
Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18 29.291 0 0 0 0 0 29.291 29.291
Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 19 50.844 0 0 0 0 0 50.844 50.844
Depozite atrase de la b�nci 28 0 0 0 508.289 0 0 508.289 508.289
Depozite atrase de la clien�i 33 0 0 0 29.695.999 0 0 29.695.999 29.698.024
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 34 0 0 0 931.958 0 0 931.958 931.333
Obliga�iuni emise 35 0 0 0 512.501 0 0 512.501 527.378
Datorii subordonate 35 0 0 0 849.017 0 0 849.017 849.017
Alte datorii 2 0 0 0 0 0 490.927 490.927 490.927
Total datorii financiare  80.135 0 0 32.497.764 0 490.927 33.068.826 33.085.103
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7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� categoriile de m�surare pentru instrumente financiare: 
Banca

Mii RON 
Nota Tranzac�ionabile 

Evaluate obligatoriu 
la valoarea just� prin 

profit sau pierdere 

Evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 

Evaluate la 
cost amortizat

Valoare 
contabil�

total�
Valoare just�

31 decembrie 2018 
Active financiare 
Numerar �i disponibilit��i  0 0 0 7.197.222 7.197.222 7.197.222
Active financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 298.926 0 0 0 298.926 298.926
Derivate de�inute pentru managementul riscului 19 8.620 0 0 0 8.620 8.620
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea just� prin 
profit sau pierdere 27 0 368.508 0 0 368.508 368.508
Credite �i avansuri acordate b�ncilor evaluate la cost 
amortizat 20 0 0 0 435.126 435.126 435.126
Credite �i avansuri acordate clien�ilor evaluate la cost 
amortizat 21 0 0 0 25.389.969 25.389.969 25.742.352
Modific�rile de valoare just� aferente elementelor 
acoperite 0 contabilitatea de acoperire 28 1.124 0 0 0 1.124 1.124
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 23-25 0 0 3.252.330 2.308.071 5.560.401 5.562.011
Alte active 0 0 0 223.689 223.689 223.689
Total active financiare  308.670 368.508 3.252.330 35.554.077 39.483.585 39.837.578

Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru tranzac�ionare 18 18.322 0 0 0 18.322 18.322
Derivate de�inute pentru managementul riscului 19 7.478 0 0 0 7.478 7.478
Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire 28 1.433 0 0 0 1.433 1.433
Depozite de la b�nci 33 0 0 0 536.070 536.070 536.070
Depozite de la clien�i 34 0 0 0 33.093.573 33.093.573 33.064.858
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 35 0 0 0 108.274 108.274 107.311
Obliga�iuni emise 35 0 0 0 516.179 516.179 531.163
Datorii subordonate 35 0 0 0 855.678 855.678 875.090
Alte datorii  0 0 0 550.918 550.918 550.918
Total datorii financiare  27.233 0 0 35.660.692 35.687.925 35.692.643
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7.  ACTIVE �I DATORII FINANCIARE (continuare) 

Tabelul de mai jos prezint� categoriile de m�surare pentru instrumente financiare: 

Banca
Mii RON Nota Tranzac�ionabile

La valoare 
just�

De�inute pân�
la maturitate 

Credite �i 
avansuri 

Disponibile 
pentru vânzare

De�inute la 
cost amotizat 

Valoare 
contabil� total� Valoare just�

31 decembrie 2017 

Active financiare 
Numerar �i disponibilit��i la Banca 
Central� 17 0 0 0 8.471.977 0 0 8.471.977 8.471.977
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18 86.775 0 0 0 0 0 86.775 86.775
Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 19 35.237 0 0 0 0 0 35.237 35.237
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 20 0 0 0 85.641 0 0 85.641 85.641
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 21 0 0 0 21.422.932 0 0 21.422.932 21.433.782
Titluri de valoare 22 0 1.004.358 1.275.730 0 2.930.406 0 5.210.494 5.221.533
Alte active  0 0 0 0 0 225.116 225.116 225.116
Total active financiare  122.012 1.004.358 1.275.730 31.256.154 2.930.406 225.116 35.536.046 35.559.899
Datorii financiare 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18 29.603 0 0 0 0 0 29.603 29.603
Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 19 50.245 0 0 0 0 0 50.245 50.245
Depozite atrase de la b�nci 33 0 0 0 508.289 0 0 508.289 508.289
Depozite atrase de la clien�i 34 0 0 0 29.736.748 0 0 29.736.748 29.738.773
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare 35 0 0 0 240.600 0 0 240.600 239.975
Obliga�iuni emise 35 0 0 0 516.223 0 0 516.223 531.223
Datorii subordonate 35 0 0 0 849.017 0 0 849.017 849.017
Alte datorii  0 0 0 0 0 486.147 486.147 486.147
Total datorii financiare  79.848 0 0 31.850.877 0 486.147 31.930.725 31.947.125
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8.  VENITURI NETE DIN DOBÂNZI 

Grup Banca 
Mii RON 2018 2017 2018 2017 

Venituri din dobânzi: 

Conturi curente, credite �i avansuri acordate b�ncilor 24.098 9.171 27.456 11.106
Credite �i avansuri acordate clien�ilor (i) 1.517.678 1.217.841 1.517.678 1.217.841
Venituri din derivate de�inute pentru acoperirea riscului 0 61 0 61
Investi�ii disponibile pentru vânzare 0 22.896 0 22.896
Titluri de valoare evaluate la valoare just� prin alte elemente 
ale rezultatului global 60.343 0 60.343 0
Investi�ii de�inute pân� la maturitate 0 16.966 0 16.966
Titluri de valoare la cost amortizat 45.743 0 44.764 0
Alte titluri de valoare 0 9.516 0 8.738
Dobânzi negative -17.655 -12.975 -17.655 -12.975
Activitate de leasing 44.912 33.271 0 0

Total venituri din dobânzi 1.675.119 1.296.747 1.632.586 1.264.633

Cheltuieli cu dobânzi:

Depozite de la b�nci -2.276 -1.007 -2.276 -1.007
Depozite de la clien�i -71.435 -40.294 -62.044 -34.102
Obliga�iuni emise -26.710 -26.719 -26.710 -26.912
Credite de la b�nci �i datorii subordonate -41.436 -45.426 -41.583 -45.426
Altele 0 -5.253 0 -5.253

Total cheltuieli cu dobânzi -141.857 -118.699 -132.613 -112.700

Venituri nete din dobânzi 1.533.262 1.178.048 1.499.973 1.151.933

(i) Veniturile din dobânzi generate de credite depreciate sunt în sum� de 38.291 mii RON (31 decembrie 
2017: 47.855 mii RON). 
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9. VENITURI NETE DIN SPEZE �I COMISIOANE 

Grup Banca
Mii RON 2018 2017 2018 2017
Venituri din speze �i comisioane
Opera�iuni de pl��i 637.768 557.359 637.770 557.576
Administrare credite �i emitere de garan�ii 62.326 57.938 62.326 57.938
Comisioane administrare fonduri de investi�ii �i fonduri de 
pensii 48.107 50.171 0 0
Comisioane din colectarea primelor de asigur�ri 63.281 49.325 63.281 49.325
Comisioane din activit��i de leasing 8.559 3.603 0 0
Comisioane din cump�rarea/vânzarea de numerar 1.437 2.503 1.437 2.503
Altele 18.265 39.090 52.851 74.204

Total venituri din speze �i comisioane 839.743 759.989 817.665 741.546

Cheltuieli cu speze �i comisioane
Comisioane din transferuri -191.603 -148.540 -191.598 -148.478
Credite �i garan�ii primite de la b�nci -8.828 -13.195 -8.779 -13.107
Opera�iuni cu valori mobiliare -168 -181 -784 -1.106
Altele -13 -11.756 -13 -10.565

Total cheltuieli cu speze �i comisioane -200.612 -173.672 -201.174 -173.256

Venituri nete din speze �i comisioane 639.131 586.317 616.491 568.290

10. VENITURI NETE DIN TRANZAC�IONARE 

Mii RON Grup Banca 
2018 2017 2018 2017 

Veniturile nete din tranzac�ionare provin din: 
Instrumente financiare pe curs de schimb (i) din care: 357.233 325.710 357.419 325.223
�  Câ�tig/(Pierderea) din tranzac�ii cu instrumente derivate pe 

curs valutar 10.120 -7.792 9.804 -7.792
� Câ�tigul net din reevaluarea activelor monetare �i a 

tranzac�iilor în valut� 347.113 333.502 347.615 333.015

Instrumente financiare pe rata dobânzii (ii) din care: 810 -14.442 569 -14.442
� Venituri nete din tranzac�ionarea titlurilor de stat �i corporative 3.420 -16.641 3.420 -16.641
� Câ�tigul/(Pierderea) din tranzac�ii swap pe rata dobânzii -2.610 2.199 -2.851 2.199

Venit net din tranzac�ionare 358.043 311.268 357.988 310.781

(i) Veniturile nete din tranzac�iile cu instrumente financiare pe curs de schimb includ câ�tiguri �i 
pierderi realizate din contracte spot �i forward, din instrumente ale pie�ei interbancare, din swap-uri 
pe valute �i din translatarea activelor �i datoriilor exprimate în moned�  str�in�. 

(ii) Veniturile nete din instrumentele financiare pe rata dobânzii provin din tranzac�iile cu titluri de stat, 
obliga�iuni corporative �i swap-uri de dobând�. 
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11.  ALTE VENITURI OPERA�IONALE 

Grup Banca 
2018 2017 2018 2017

Mii RON    
Câ�tiguri nete din vânzarea instrumentelor de�inute în 
vederea vânz�rii 0 153 0 153
Venit/cheltuiala cu deprecierea investi�iilor în filiale, 
entit��i asociate �i asocieri în participa�ie  0 1.692 0 0
Reluarea provizioanelor pentru litigii  622 0 622 0
Câ�tiguri din servicii adi�ionale de leasing 2.115 2.203 0 410
Reluarea altor provizioane 9.897 16.826 9.897 16.826
Venit din dividende 2.014 1.778 8.403 6.711
Venituri din servicii informatice 2.530 2.478 2.530 2.478
Venituri din vânzarea activelor preluate în contul 
crean�ei  1.270 4.792 1.270 4.792
Alte venituri 8.081 15.024 9.151 17.193
Total  26.529 44.946 31.873 48.563

12. CHELTUIELI OPERA�IONALE 

 Grup  Banca 
 Mii RON 2018 2017 2018 2017
Cheltuieli cu închirierea spa�iului de birouri  155.723 150.264 154.038 150.494
Repara�ii �i mentenan�a IT 93.282 78.328 91.396 77.063
Depreciere �i amortizare (Nota 31, Nota 32) 117.313 100.603 115.870 99.552
Contribu�ia la Fondul de Garantare a Depozitelor în 
Sistemul Bancar* 11.588 5.147 11.588 5.147
Contribu�ia la Fondul de Rezolu�ie** 15.959 38.433 15.959 38.433
Cheltuieli cu securitatea 95.506 84.959 95.506 84.959
Publicitate  76.100 78.531 74.871 77.530
Constituire provizioane litigii 0 6.697 0 6.697
Cheltuieli cu servicii profesionale (consultan��, audit, 
asisten�� juridic�) 50.244 42.811 49.061 42.299
Po�ta �i telecomunica�ii  34.347 32.550 33.818 32.186
Birotica 29.474 34.241 29.342 34.119
Alte costuri opera�ionale 17.363 40.753 16.449 39.260
Constituirea altor provizioane 20.777 3.449 20.777 3.449
Cheltuieli cu instruirea angaja�ilor 15.328 8.980 14.910 8.700
Cheltuieli cu deplasarea 8.099 10.707 7.813 10.454
Cheltuieli cu mijloacele de transport 5.699 5.464 5.193 5.101
Alte taxe 7.314 5.827 6.063 3.851
Total  754.116 727.744 742.654 719.294

* Banca pl�te�te anual c�tre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare contribu�ia aferent� depozitelor acoperite. 
Depozitul este orice sold creditor, inclusiv dobânda datorat�, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situa�ii 
tranzitorii derivând din opera�iuni bancare curente, conform prevederilor contractuale. Exemple de depozite garantate 
sunt: depozite la termen, conturi curente, conturi de economii, carduri de debit / credit. 
**Banca trebuie s� plateasc� contribu�ia anual� la fondul de rezolu�ie pentru pasivul neacoperit, respectiv pentru 
valoarea datoriilor sale (cu excep�ia fondurilor proprii) minus depozitele acoperite. Datoria cu privire la plata acestor 
taxe este recunoscut� în momentul în care acestea devin implicite. În acest caz, obliga�ia apare anual la 1 ianuarie, 
când Banca efectueaz� activit��i legate de atragerea depozitelor. 
Banca înregistreaza cheltuiala cu contribu�ia la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar �i cheltuiala cu 
contribu�ia la fondul de rezolu�ie în anul în care este facut� plata. 

Grupul: La 31 decembrie 2018 cheltuiala cu auditul statutar al situa�iilor financiare a fost în sum� de 769 
mii RON (31 decembrie 2017: 872 mii RON), cheltuiala cu serviciile de asigurare a fost în sum� de 1.051 
mii RON (31 decembrie 2017: 264 mii RON) �i cheltuiala cu alte servicii a fost în sum� de 1.153 mii RON 
(31 decembrie 2017: 491). 
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12. CHELTUIELI OPERA�IONALE (continuare) 

Banca: La 31 decembrie 2018 cheltuiala cu auditul statutar al situa�iilor financiare a fost în sum� de 663 
mii RON (31 decembrie 2017: 794 mii RON), cheltuiala cu serviciile de asigurare a fost în sum� de 761 
mii RON (31 decembrie 2017: 221 mii RON) �i  cheltuiala cu alte servicii a fost în sum� de 1.153 mii RON 
(31 decembrie 2017: 391). 

13. CHELTUIELI SALARIALE 

Grup Banca 
Mii RON 2018 2017 2018 2017
Cheltuieli cu salariile(i) 549.241 442.945 528.005 428.913

Contribu�ii aferente salariilor(ii) 22.311 100.758 21.663 97.760
Alte cheltuieli de natur� salarial� 26.754 9.652 26.011 9.260
Beneficii pe termen lung acordate angaja�ilor(iii) 1.557 2.451 1.493 2.431

Total 599.863 555.806 577.172 538.364

(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2018 suma de 4.040 mii RON 
reprezentand contributii pentru angaja�i la Pilonul 3 de pensii (31 decembrie 2017: 3.885 mii RON). 

(ii) Guvernul a redus, începând cu 1 ianuarie 2018, num�rul de contribu�ii sociale obligatorii pe care 
trebuie s� le pl�teasc� angajatorii pentru proprii salaria�i, conform OUG nr. 79 privind modificarea 
�i completarea Codului Fiscal publicat� în 10 noiembrie 2017 în Monitorul Oficial, �i a modificat 
cota pentru impozitul asupra veniturilor din salarii. Astfel, contribu�ia la pensii (CAS) �i contribu�ia la 
s�n�tate (CASS) sunt suportate în totalitate de salariat iar contribu�ia asiguratorie pentru munc�
este suportat� doar de angajator. 

(iii) Beneficiile pe termen lung acordate angaja�ilor includ provizionul pentru beneficii post angajare �i 
bonusul de performant� cu plat� amânat�. Din totalul beneficiilor pe termen lung acordate 
angaja�ilor, Grupul a înregistrat la 31.12.2018 suma de 246 mii RON reprezentand cheltuiala 
aferent� programului de fidelizare prin actiuni în Raiffeisen Bank International (31 decembrie 2017: 
563 mii RON). 

Num�rul de angaja�i ai Grupului la 31 decembrie 2018 a fost de 5.075 (31 decembrie 2017: 5.314). 
Num�rul de angaja�i ai B�ncii la 31 decembrie 2018 a fost de 4.968 (31 decembrie 2017: 5.190). 

Tranzac�ii cu plat� pe baz� de ac�iuni 

Directoratul, cu avizul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank Interna�ional, a aprobat înfiin�area 
unui program de stimulare a personalului prin plata pe baz� de ac�iuni (SIP), care putea permite alocarea 
de ac�iuni angaja�ilor eligibili din �ar� sau deta�a�i în str�in�tate pentru o anumit� perioad�. Angaja�ii 
eligibili au fost membrii Directoratului �i personalul executiv selectat al Raiffeisen Bank Interna�ional, 
precum �i personalul executiv al b�ncilor subsidiare �i companiilor afiliate. 

Num�rul ac�iunilor ordinare ale Raiffeisen Bank Interna�ional ce vor fi transferate în final depinde de 
îndeplinirea a dou� criterii de performan��: atingerea rentabilit��ii a�teptate a capitalului (ROE) �i 
randamentul ac�iunilor Raiffeisen Bank Interna�ional AG comparativ cu randamentul total al investi�iei în 
ac�iunile companiilor incluse în indicele DJ EURO STOXX Banks dup� o perioad� de de�inere de 3 ani. 
Participarea la programul de stimulare a personalului prin plata pe baz� de ac�iuni este voluntar�.  

Cheltuielile aferente programului de fidelizare prin ac�iuni sunt recunoscute în cheltuielile cu salariile 
conform IFRS 2 pentru tranzac�iile de plat� pe baz� de ac�iuni decontate în numerar �i datoria aferent�
înregistrat� la valoarea just�. Programul de stimulare a personalului prin plata pe baz� de ac�iuni a fost în 
vigoare pân� la 31 decembrie 2013 �i începând cu 2014 Grupul a anulat aceast� form� de remunerare. 

Num�rul de ac�iuni prezentat mai sus ia în considerare îndeplinirea în totalitate a obiectivelor de 
performan��. Valoarea final� a ac�iunilor Raiffeisen Bank Interna�ional pl�tit� salaria�ilor depinde de 
valoarea ac�iunilor la data pl��ii. Pentru fiecare SIP anual exist� o perioad� de intrare în drepturi de 5 ani. 
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14. CHELTUIELI NETE CU AJUST	RILE PENTRU DEPRECIEREA VALORII ACTIVELOR 
FINANCIARE

Grup 31 Decembrie 2018

Mii RON

Stadiul 1 

colectiv 

Stadiul 2 

colectiv 

Stadiul 3 

colectiv 

Stadiul 3 

individual 

Din care 

POCI 

Stadiul 2 

Din care 

POCI 

Stadiul 3 Total 

Clien�i non-retail       
Credite �i avansuri acordate 

clien�ilor evaluate la cost amortizat 20.671 3.011 0 31.533 955 4.694 55.215 
Garan�ii financiare date �i 

angajamente de creditare date 4.321 267 0 23.951 0 0 28.539 

Pierderi din crean�e neacoperite 

de provizion 150 759 0 4.309 0 0 5.218 
Recuper�ri din creditele �i 

avansurile acordate clien�ilor 0 -148 0 -7.262 0 0 -7.410 

Total client non-retail 25.142 3.889 0 52.531 955 4.694 81.562 

Clien�i retail       

Credite �i avansuri acordate 
clien�ilor evaluate la cost amortizat -1.460 -36.494 173.698 0 -5.130 574 135.744

Garan�ii financiare date �i 

angajamente de creditare date 0 -187 -257 0 0 0 -444

Pierderi din crean�e neacoperite 
de provizion 436 1.052 32.399 0 0 0 33.887

Recuper�ri din creditele �i 
avansurile acordate clien�ilor -7 -98 -74.520 0 0 0 -74.625

Total clien�i retail -1.031 -35.727 131.320 0 -5.130 574 94.562 

Bank 31 Decembrie 2018

Mii RON

Stadiul 1 

colectiv 

Stadiul 2 

colectiv 

Stadiul 3 

colectiv 

Stadiul 

individual 

Din care 
POCI 

Stadiul 2 

Din care 
POCI 

Stadiul 3 Total 

Clien�i non-retail       
Credite �i avansuri acordate 

clien�ilor evaluate la cost amortizat 18.909 2.591 0 31.657 955 4.694 53.157 

Garan�ii financiare date �i 

angajamente de creditare date 4.321 267 0 23.951 0 0 28.539 
Pierderi din crean�e neacoperite 

de provizion 150 759 0 4.309 0 0 5.218 
Recuper�ri din creditele �i 

avansurile acordate clien�ilor 0 -148 0 -6.782 0 0 -6.930 

Total client non-retail 23.380 3.469 0 53.135 955 4.694 79.984 

Clien�i retail       

Credite �i avansuri acordate 

clien�ilor evaluate la cost amortizat -1.460 -36.494 173.698 0 -5.130 574 135.744

Garan�ii financiare date �i 
angajamente de creditare date 0 -187 -257 0 0 0 -444

Pierderi din crean�e neacoperite 
de provizion 436 1.052 32.399 0 0 0 33.887

Recuper�ri din creditele �i 

avansurile acordate clien�ilor -7 -98 -74.520 0 0 0 -74.625

Total clien�i retail -1.031 -35.727 131.320 0 -5.130 574 94.562 
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14. CHELTUIELI NETE CU AJUST	RILE PENTRU DEPRECIEREA VALORII ACTIVELOR 
FINANCIARE (continuare) 

31 Decembrie 2017 
Mii RON Grup Banca

Cheltuieli cu ajust�rile pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor  688.505 679.608
Venituri din ajust�ri pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor  -369.361 -362.485
Cheltuieli cu ajust�rile pentru deprecierea angajamentelor de credit  11.723 11.723
Venituri din ajust�rile pentru deprecierea angajamentelor de credit  -10.438 -10.438
Pierderi din crean�e neacoperite de provizion 150.410 151.085
Recuper�ri din creditele �i avansurile acordate clien�ilor  -225.216 -225.216
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare 245.623 244.277

Suma contractual� datorat� aferent� expunerilor din credite care au fost scoase în afara bilan�ului în 
decursul perioadei la 31 decembrie 2018 �i care fac înc� obiectul activit��ii de punere în aplicare este de 
129.395 mii RON, din care expuneri aferente clien�ilor non-retail în sum� de 65.823 mii RON �i expuneri 
aferente clien�ilor retail în valoare de 63.572 mii RON

15. IMPOZITUL PE PROFIT 

Grup 
Mii RON 2018 2017 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2017: 16%) calculat în conformitate cu 
legisla�ia româneasc�  189.949 97.401
Venit cu impozitul pe profit amânat (Nota 25) -16.413 -2.263

Total 173.536 95.138

Banca 
2018 2017 

Mii RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2017: 16%) calculat în conformitate cu 
legisla�ia româneasc�  184.855 94.350
Venit cu impozitul pe profit amânat (Nota 30) -14.883 -1.767

Total 169.972 92.583

16. RECONCILIEREA PROFITULUI ÎNAINTE DE IMPOZITARE CU IMPOZITUL PE PROFIT DIN 
CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE 

Grup Banca 
2018 2017 2018 2017 

Mii RON 

Profit brut înainte de impozitare 1.068.911 604.038 1.051.059 583.763

Impozit în conformitate cu cota statutara de 16% (2017: 
16%) 171.026 96.646 168.169 93.402

Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 55.519 51.155 53.907 51.106
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile -23.560 -37.628 -24.185 -37.511

Impozitul pe profit înainte de credit fiscal 202.985 110.173 197.891 106.997
Credit fiscal -13.036 -9.982 -13.036 -9.857
Ajust�ri ale impozitului pe venit recunoscute în perioada curent�
aferente perioadelor anterioare 0 -2.790 0 -2.790

Impozit pe profit curent  189.949 97.401 184.855 94.350
Impozitul pe profit amanat -16.413 -2.263 -14.883 -1.767

Cheltuiala cu impozitul pe profit 173.536 95.138 169.972 92.583
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16. RECONCILIEREA PROFITULUI ÎNAINTE DE IMPOZITARE CU IMPOZITUL PE PROFIT DIN 
CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (continuare) 

Principalele venituri neimpozabile provin din reversarea de provizioane nedeductibile �i din dividendele 
primite. Principalele cheltuieli nedeductibile provin din provizioane, sponsoriz�ri, facturi nesosite �i alte 
cheltuieli nedeductibile conform Codului Fiscal. 

Creditul fiscal reprezint� cheltuielile cu sponsorizarea din an conform reglement�rilor fiscale aplicabile. 

17. NUMERAR �I DISPONIBILIT	�I LA BANCA CENTRAL	

Grup Banca 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON     

    
Numerar în casierie  4.235.697 4.516.070 4.235.689 4.515.944
Rezerva minim� obligatorie 2.961.533 3.955.907 2.961.533 3.955.907

Total  7.197.230 8.471.977 7.197.222 8.471.851

Banca men�ine în conturile curente ale B�ncii Na�ionale a României rezerva minim� obligatorie 
constituit� conform Regulamentului nr. 6/2002 emis de Banca Na�ional� a României, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. La 31 decembrie 2018, rata rezervei minime obligatorii pentru fondurile atrase în 
RON �i valut� cu scaden�� rezidual� mai mic� de 2 ani la finele perioadei de observare a fost de 8% (31 
decembrie 2017: 8%). Pentru datoriile cu scaden�� rezidual� mai mare de 2 ani la finele perioadei de 
observare, f�r� clauz� de rambursare, transformare sau retragere anticipat�, rata rezervei minime 
obligatorii a fost stabilit� la 0% (31 decembrie 2017: 0%). 

Rezerva obligatorie poate fi folosit� de c�tre Grup pentru activit��i zilnice cu condi�ia ca soldul mediu 
lunar s� fie men�inut în limitele prev�zute de lege. 

18. ACTIVE �I DATORII FINANCIARE DE�INUTE PENTRU TRANZAC�IONARE 

Grup Banca
31

decembrie 
2018 

31 
decembrie 

2017 

31
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 
Mii RON 
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 
Titluri de datorie 281.435 54.594 281.316 54.594
Instrumente financiare derivate 17.610 31.704 17.610 32.181

Total 299.045 86.298 298.926 86.775

Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 
Instrumente financiare derivate 18.322 29.291 18.322 29.603

Total 18.322 29.291 18.322 29.603
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19. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE�INUTE PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI 

Grup 

31 decembrie 2018 

Mii RON No�ional No�ional Valoare just�
cump�rare vânzare Active Datorii

Produse OTC: 
Swap pe rata dobanzii în valute diferite 169.721 162.987 8.533 277
Swap valutar 730.838 733.775 87 3.649
Swap-uri pe rata dobânzii 275.253 275.253 0 3.552 
Total 8.620 7.478

31 decembrie 2017 

Mii RON No�ional No�ional Valoare just�
cump�rare vânzare Active Datorii

Produse OTC: 
Swap pe rata dobanzii în valute diferite 167.749 160.067 9.144 108
Swap valutar 14.822.764 14.830.813 25.845 49.042
Swap-uri pe rata dobânzii 122.173 122.173 248 1.694 
Total 35.237 50.844

Banca 

31 decembrie 2018 

Mii RON No�ional No�ional Valoare just�
cump�rare vânzare Active Datorii

Produse OTC: 
Swap pe rata dobanzii în valute diferite 169.721 162.987 8.533 277
Swap valutar 730.838 733.775 87 3.649
Swap-uri pe rata dobânzii 275.253 275.253 0 3.552
Total 8.620 7.478

31 decembrie 2017 

Mii RON No�ional No�ional Valoare just�
cump�rare vânzare Active Datorii

Produse OTC: 
Swap pe rata dobanzii în valute diferite 167.749 160.067 9.144 0
Swap valutar 14.822.764 14.830.813 25.845 49.042
Swap-uri pe rata dobânzii 122.173 122.173 248 1.203
Total 35.237 50.245

Contractele de swap valutar sunt utilizate de banc�, în principal, pentru administrarea lichidit��ii. Cu 
ajutorul acestor opera�iuni banca plaseaz� pentru o perioad� de timp lichiditatea disponibil� într-o 
moned� �i ob�ine în schimb lichiditate într-o alt� moned�. 

Grupul a implementat în 2018 contabilitatea de acoperire pentru instrumentele financiare derivate pe curs 
de schimb �i rate de dobând�. 

Valoarea just� a instrumentelor financiare derivate se determin� pe baza cota�iilor existente în pia�� la 
data evalu�rii prin metoda fluxurilor de numerar actualizate. 

Tranzac�iile de schimb valutar sunt evaluate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare care utilizeaz�
ratele de pia�� Reuters �i cota�iile B�ncii Na�ionale a României. 
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20. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE B	NCILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 

Grup  Banca 

Mii RON 31 Decembrie 
2018 

31 Decembrie 
2017  

31 Decembrie 
2018 

31 Decembrie 
2017 

Rambursabile la cerere 44.093 44.243  41.574 40.716 

Depozite la vedere 351.416 2.698  351.207 2.698 

Depozite la termen 42.345 42.227  42.345 42.227 

Total 437.854 89.168  435.126 85.641 

Grup: La 31 decembrie 2018, din totalul depozitelor la termen, depozitele la termen la b�nci comerciale 
sunt în valoare de 41.156 mii RON (31 decembrie 2017: 1.153 mii RON) iar depozitele colaterale sunt în 
sum� de 1.189 mii RON (31 decembrie 2017: 41.074 mii RON. 
Banc�: La 31 decembrie 2018, din totalul depozitelor la termen, depozitele la termen la b�nci comerciale 
sunt în valoare de 41.156 mii RON (31 decembrie 2017: 1.153 mii RON) iar depozitele colaterale sunt în 
sum� de 1.189 mii RON (31 decembrie 2017: 41.074 mii RON. 

21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 

Tabelul de mai jos prezint� valoarea contabil� a expunerilor la riscul de credit �i ajust�rile pentru 
depreciere aferente dup� cum urmeaz�: 

Grup  Banca 

Mii RON 31 Decembrie 

2018 

31 Decembrie 

2017 

31 Decembrie 

2018 

31 Decembrie 

2017 

Clien�i non-retail      

Valoare contabil� brut� 12.119.488 9.193.680  11.710.647 8.760.049 

Ajust�ri pentru depreciere -314.117 -284.671  -291.848 -262.777 

Valoare contabil� net� 11.805.371 8.909.009  11.418.799 8.497.272 

     

Clien�i retail      

Valoare contabil� brut� 15.028.580 14.038.931  14.651.824 13.704.864 

Ajust�ri pentru depreciere -689.591 -786.666  -680.654 -779.204 

Valoare contabil� net� 14.338.989 13.252.265  13.971.170 12.925.660 

     

Total valoare contabil� net� 26.144.360 22.161.274  25.389.969 21.422.932 
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT (continuare) 

Tabelele de mai jos prezint� analiza modific�rilor valorilor contabile brute dup� cum urmeaz�: 

Grup 
Mii RON 2018

Clien�i non-retail
Stadiul 1 
Colectiv 

Stadiul 2 
Colectiv 

Stadiul 3 
Individual 

din care: 
POCI 

stadiul 2 

din care: 
POCI 

stadiul 3 Total 
Valoare contabil� brut� la 1 Ianuarie 
2018 8.451.938 375.640 347.255 0 91.878 9.174.833 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 9.575.630 246.903 99.782 43.956 5.106 9.922.315
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în 
afara bilan�ului) 

-6.634.426 -311.641 -26.907 -1.043 -13.624 -6.972.974 

Transfer în stadiul 1 137.973 -137.973 0 0 0 0 
Transfer în stadiul 2 -451.746 471.369 -19.623 0 0 0 
Transfer în stadiul 3 -9.260 -37.337 46.597 0 0 0 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara bilan�ului 0 0 -28.631 0 0 -28.631 
Ajust�ri din curs de schimb 23.602 272 71 0 11 23.945 
Total valoare contabil� clien�i non-
retail la 31 Decembrie 2018 11.093.711 607.233 418.544 42.913 83.371 12.119.488

      
Clien�i retail       
Valoare contabil� brut� la 1 Ianuarie 
2018 10.931.022 1.901.041 753.691 106.782 127.521 13.585.754 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 5.901.935 126.148 30.484 739 5.387 6.058.567 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în 
afara bilan�ului) 

-3.494.794 -716.850 -245.186 -8.172 -22.975 -4.456.830 

Transfer în stadiul 1 2.432.571 -2.553.541 -8.228 0 0 -129.198 
Transfer în stadiul 2 -3.436.627 3.551.100 -114.473 9.367 -9.367 0 
Transfer în stadiul 3 -16.291 -338.451 354.742 -14.232 14.232 0 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara bilan�ului 0 0 -56.729 0 0 -56.729 
Ajust�ri din curs de schimb 10.973 11.128 4.915 1.477 800 27.016 
Total valoare contabil� clien�i retail 
la 31 Decembrie 2018 12.328.789 1.980.575 719.216 95.961 115.598 15.028.580 
Total valoare contabil� brut� 23.422.500 2.587.808 1.137.760 138.874 198.969 27.148.068
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare) 

Banca 
Mii RON 2018

Clien�i non-retail
Stadiul 1 
Colectiv 

Stadiul 2 
Colectiv 

Stadiul 3 
Individual 

din care: 
POCI 

stadiul 2 

din care: 
POCI 

stadiul 3 Total 
Valoare contabil� brut� la 1 Ianuarie 
2018 7.952.743 333.659 447.265 0 91.878 8.733.667 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 9.380.142 239.566 98.936 43.956 5.106 9.718.644
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în 
afara bilan�ului) 

-6.296.227 -293.851 -147.031 -1.043 -13.624 -6.737.109 

Transfer în stadiul 1 130.363 -130.363 0 0 0 0 
Transfer în stadiul 2 -424.192 443.815 -19.623 0 0 0 
Transfer în stadiul 3 -5.434 -36.252 41.686 0 0 0 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara bilan�ului 0 0 -28.500 0 0 -28.500 
Ajust�ri din curs de schimb 23.602 272 71 0 11 23.945 
Total valoare contabil� clien�i non-
retail la 31 Decembrie 2018 10.760.997 556.846 392.804 42.913 83.371 11.710.647

      
Clien�i retail       
Valoare contabil� brut� la 1 Ianuarie 
2018 10.621.294 1.893.488 744.440 106.782 127.521 13.259.222 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 5.592.207 118.595 21.748 739 5.387 5.732.550 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în 
afara bilan�ului) 

-3.357.091 -707.527 -245.772 -8.172 -22.975 -4.310.390 

Transfer în stadiul 1 2.551.533 -2.549.376 -2.157 0 0 0 
Transfer în stadiul 2 -3.437.637 3.552.110 -114.473 9.367 -9.367 0 
Transfer în stadiul 3 -11.286 -343.456 354.742 -14.232 14.232 0 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara bilan�ului 0 0 -56.729 0 0 -56.729 
Ajust�ri din curs de schimb 10.973 11.128 5.070 1.477 800 27.171 
Total valoare contabil� clien�i retail 
la 31 Decembrie 2018 11.969.993 1.974.962 706.869 95.961 115.598 14.651.824 
Total valoare contabil� brut� 22.730.990 2.531.808 1.099.673 138.874 198.969 26.362.471
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare) 

Tabelele de mai jos prezint� analiza varia�iei în pierderile a�teptate dup� cum urmeaz�: 

Grup
Mii RON 2018

Clien�i non-retail
Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care: 
POCI 

stadiul 2 

din care: 
POCI 

stadiul 3 Total 
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate la 1 
Ianuarie 2018 18.473 10.197 265.728 0 45.382 294.398 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 38.187 3.727 51.695 955 2.214 93.609 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -23.252 -2.010 -49.280 0 -87 -74.542 
Transfer în stadiul 1 2.746 -2.746 0 0 0 0 
Transfer în stadiul 2 -1.048 1.770 -722 0 0 0 
Transfer în stadiul 3 -91 -582 673 0 0 0 
Impactul în ajust�ri pentru pierderi 
a�teptate al expunerilor transferate 
între stadii în cursul anului) 2.077 -4.324 18.273 0 0 16.026 
Unwind of discount 0 1.063 11.892 0 2.480 12.955 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara bilan�ului 0 0 -28.500 0 0 -28.500 
Recuper�ri 0 -148 -7.262 0 0 -7.410 
Sume din write off 150 759 4.309 0 0 5.218 
Ajust�ri din curs de schimb 26 23 122 0 52 171 
Total pierderi a�teptate clien�i 
non-retail la 31 Decembrie 2018 37.118 7.118 269.881 955 50.041 314.117 
Clien�i retail       
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate la 1 
Ianuarie 2018 48.038 244.551 413.641 10.597 32.214 706.230 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 37.935 5.193 12.941 0 511 56.069 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -9.507 -33.516 -124.566 -601 601 -167.589 
Transfer în stadiul 1 250.387 -249.468 -919 0 0 0 
Transfer în stadiul 2 -42.186 112.356 -70.170 3.560 -3.560 0 
Transfer în stadiul 3 -115 -75.376 75.491 -690 690 0 
Impactul în ajust�ri pentru pierderi 
a�teptate al expunerilor transferate 
între stadii în cursul anului -230.701 192.995 157.206 -10.083 -4.942 119.500 
Unwind of discount -1.573 7.549 20.612 2.684 7.274 26.588 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara bilan�ului 0 0 -56.729 0 0 -56.729 
Recuper�ri -7 -98 -74.520 0 0 -74.625 
Sume din write off 436 1.052 32.399 0 0 33.887 
Ajust�ri din curs de schimb 1.069 1.630 2.823 275 441 5.522 
Total pierderi a�teptate clien�i 
retail la 31 Decembrie 2018 53.347 205.914 430.330 5.742 33.229 689.591 
Total ajust�ri pentru pierderi 
a�teptate 90.465 213.032 700.211 6.697 83.270 1.003.708 
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare) 

Banca
Mii RON 2018

Clien�i non-retail
Stadiul 1 
colectiv 

Stadiul 2 
colectiv 

Stadiul 3 
individual 

din care: 
POCI 

stadiul 2 

din care: 
POCI 

stadiul 3 Total 
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate 
la 1 Ianuarie 2018 17.069 9.620 240.474 0 45.382 267.163 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 37.458 3.691 51.692 955 2.214 92.841 
Diminu�ri datorate 
derecunoa�terii -23.056 -1.796 -48.257 0 -87 -73.109 
Transfer în stadiul 1 2.746 -2.746 0 0 0 0 
Transfer în stadiul 2 -1.048 1.770 -722 0 0 0 
Transfer în stadiul 3 -91 -582 673 0 0 0 
Impactul în ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate al expunerilor 
transferate între stadii în cursul 
anului) 2.336 37 17.976 0 0 20.349 
Unwind of discount 0 1.063 11.892 0 2.480 12.955 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara 
bilan�ului 0 0 -28.500 0 0 -28.500 
Recuper�ri 0 -148 -6.782 0 0 -6.930 
Sume din write off 150 759 4.309 0 0 5.218 
Ajust�ri din curs de schimb 27 12 110 0 52 149 
Total pierderi a�teptate clien�i 
non-retail la 31 Decembrie 2018 35.441 11.069 245.338 955 50.041 291.848 

      
Clien�i retail       
Ajust�ri pentru pierderi a�teptate 
la 1 Ianuarie 2018 46.634 243.974 413.641 10.597 32.214 704.249 
Major�ri datorate emiterii sau 
achizi�iei 35.559 5.094 12.941 0 511 53.594 
Diminu�ri datorate 
derecunoa�terii -11.446 -33.523 -124.566 -601 601 -169.535 
Transfer în stadiul 1 250.594 -249.101 -1.493 0 0 0
Transfer în stadiul 2 -42.186 112.356 -70.170 3.560 -3.560 0 
Transfer în stadiul 3 -115 -75.376 75.491 -690 690 0 
Impactul în ajust�ri pentru 
pierderi a�teptate al expunerilor 
transferate între stadii în cursul 
anului -230.701 192.995 157.780 -10.083 -4.942 120.074 
Unwind of discount 49 2.818 20.612 2.684 7.274 23.479 
Diminuarea contului de ajust�ri 
datorat� scoaterii în afara 
bilan�ului 0 0 -56.729 0 0 -56.729 
Recuper�ri -7 -98 -74.520 0 0 -74.625 
Sume din write off 436 1.052 32.399 0 0 33.887 
Ajust�ri din curs de schimb 1.069 1.630 2.823 275 441 5.522 
Total pierderi a�teptate client 
retail la 31 Decembrie 2018 49.457 200.867 430.330 5.742 33.229 680.654 
Total ajust�ri pentru pierderi 
a�teptate 84.898 211.936 675.668 6.697 83.270 972.502
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare)

Tabelele de mai jos prezint� analiza modific�rilor valorilor contabile brute ale expunerilor extrabilan�iere 
dup� cum urmeaz�: 
Grup
Mii RON

2018

Clien�i non-retail Stadiul 1 
Colectiv 

Stadiul 2 
Colectiv 

Stadiul 3 
Individual Total 

Valoare contabil� brut� la 1 Ianuarie 
2018 8.487.717 109.726 104.087 8.701.530 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 6.613.219 12.675 30.611 6.656.505 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în afara 
bilan�ului) 

-5.647.693 -26.732 -36.080 -5.710.505 

Transfer în stadiul 1 38.555 -38.555 0 0 
Transfer în stadiul 2 -184.215 184.436 -221 0 
Transfer în stadiul 3 -16 -49.102 49.118 0 
Ajust�ri din curs de schimb 24.237 153 75 24.465 
Total valoare contabil� brut� clien�i 
non-retail la 31 Decembrie 2018 9.331.804 192.601 147.590 9.671.995 

    
Clien�i retail     
Valoare contabil� brut� la 01 Ianuarie 
2018 1.872.029 567.045 3.554 2.442.628 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 636.712 51.111 371 688.194 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în afara 
bilan�ului) 

-341.940 -2.704 -6.759 -351.403 

Transfer în stadiul 1 573.446 -573.389 -57 0 
Transfer în stadiul 2 -576.448 577.907 -1.459 0 
Transfer în stadiul 3 -989 -5.804 6.793 0 
Ajust�ri din curs de schimb 0 12 0 12 
Total valoare contabil� brut� clien�i 
retail la 31 Decembrie 2018 2.162.810 614.178 2.443 2.779.431 
Total valoare contabil� brut� 11.494.614 806.779 150.033 12.451.426

Banca
Mii RON

2018

Clien�i non-retail Stadiul 1 
Colectiv 

Stadiul 2 
Colectiv 

Stadiul 3 
Individual Total 

Valoare contabil� brut� la 1 Ianuarie 
2018 8.445.176 109.726 104.087 8.658.989 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 6.558.801 12.539 30.611 6.601.951 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în afara 
bilan�ului) 

-5.604.170 -26.732 -36.080 -5.666.982 

Transfer în stadiul 1 38.555 -38.555 0 0 
Transfer în stadiul 2 -184.215 184.436 -221 0 
Transfer în stadiul 3 -16 -49.102 49.118 0 
Ajust�ri din curs de schimb 24.237 153 75 24.465 
Total valoare contabil� brut� clien�i 
non-retail la 31 Decembrie 2018 9.278.368 192.465 147.590 9.618.423 

    
Clien�i retail     
Valoare contabil� brut� la 01 Ianuarie 
2018 1.872.029 567.045 3.554 2.442.628 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 636.712 51.111 371 688.194 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii �i 
ramburs�rii (mai pu�in scoateri în afara 
bilan�ului) 

-341.940 -2.704 -6.759 -351.403 

Transfer în stadiul 1 573.446 -573.389 -57 0 
Transfer în stadiul 2 -576.448 577.907 -1.459 0 
Transfer în stadiul 3 -989 -5.804 6.793 0 
Ajust�ri din curs de schimb 0 12 0 12 
Total valoare contabil� brut� clien�i 
retail la 31 Decembrie 2018 2.162.810 614.178 2.443 2.779.431 
Total valoare contabil� brut� 11.441.178 806.643 150.033 12.397.854
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare)

Tabelele de mai jos prezint� analiza varia�iei în pierderile a�teptate ale expunerilor extrabilan�iere dup�
cum urmeaz�: 

Grup
Mii RON

2018

Non-retail Stadiul 1 
Colectiv 

Stadiul 2 
Colectiv 

Stadiul 3 
Individual Total 

Ajust�ri pentru pierderi a�teptate la 1 
Ianuarie 2018 6.916 812 23.770 31.498 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 5.957 90 6.346 12.393 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -1.008 -250 -5.958 -7.216 
Transfer în stadiul 1 316 -316 0 0 
Transfer în stadiul 2 -309 309 0 0 
Transfer în stadiul 3 0 -751 751 0 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -635 1.185 22.812 23.362 
Ajust�ri din curs de schimb 21 11 59 91 
Total pierderi a�teptate clien�i non-
retail la 31 Decembrie 2018 11.258 1.090 47.780 60.128 

    
Retail     
Ajust�r pentru pierderi a�teptate la 1 
Ianuarie 2018 2.415 4.811 2.494 9.720 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 1.887 1.515 1.192 4.594 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -233 -603 -467 -1.303 
Transfer în stadiul 1 4.827 -4.805 -22 0 
Transfer în stadiul 2 -749 1.449 -700 0 
Transfer în stadiul 3 -2 -119 121 0 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -5730 2.376 -381 -3.735 
Ajust�ri din curs de schimb 0 0 0 0 
Total pierderi a�teptate clien�i retail la 
31 Decembrie 2018 2.415 4.624 2.237 9.276 
Total ajust�ri pentru pierderi a�teptate 13.673 5.714 50.017 69.404

Banca
Mii RON

2018

Non-retail Stadiul 1 
Colectiv 

Stadiul 2 
Colectiv 

Stadiul 3 
Individual Total 

Ajust�ri pentru pierderi a�teptate la 1 
Ianuarie 2018 6.916 812 23.770 31.498 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 5.957 90 6.346 12.393 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -1.008 -250 -5.958 -7.216 
Transfer în stadiul 1 316 -316 0 0 
Transfer în stadiul 2 -309 309 0 0 
Transfer în stadiul 3 0 -751 751 0 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -635 1.185 22.812 23.362 
Ajust�ri din curs de schimb 21 11 59 91 
Total pierderi a�teptate clien�i non-
retail la 31 Decembrie 2018 11.258 1.090 47.780 60.128 

    
Retail     
Ajust�r pentru pierderi a�teptate la 1 
Ianuarie 2018 2.415 4.811 2.494 9.720 
Major�ri datorate emiterii sau achizi�iei 1.887 1.515 1.192 4.594 
Diminu�ri datorate derecunoa�terii -233 -603 -467 -1.303 
Transfer în stadiul 1 4.827 -4.805 -22 0 
Transfer în stadiul 2 -749 1.449 -700 0 
Transfer în stadiul 3 -2 -119 121 0 
Major�ri sau diminu�ri datorate 
modific�rii riscului de credit (net) -5.730 2.376 -381 -3.735 
Ajust�ri din curs de schimb 0 0 0 0 
Total pierderi a�teptate clien�i retail la 
31 Decembrie 2018 2.415 4.624 2.237 9.276 
Total ajust�ri pentru pierderi a�teptate 13.673 5.714 50.017 69.404
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare) 

Ajust�rile pentru deprecierea creditelor �i avansurilor acordate clien�ilor pot fi analizate dup� cum 
urmeaz�: 

31 decembrie 2017
Mii RON Grup Banca

Clien�i retail, din care: 
Ajust�ri pentru depreciere evaluate individual 
Sold la începutul perioadei  556.320 556.320
Efectul în contul de profit sau pierdere privind provizioanele de 
depreciere 
 Cheltuiala anului  464.377 459.346
 Venituri din reluarea provizioanelor -126.172 -122.581
Utiliz�ri de ajust�ri pentru depreciere -274.783 -280.146
Efectul varia�iei de curs de schimb -3.507 -3.465
Sold la sfâr�itul anului 616.235 609.474

Ajust�ri pentru depreciere evaluate colectiv 

Sold la începutul anului 247.324 247.324
Efectul în contul de profit sau pierdere privind provizioanele de 
depreciere  
 Cheltuiala anului  103.125 103.448
 Venituri din reluarea provizioanelor  -179.166 -179.705
Efectul varia�iei de curs de schimb -1.337 -1.337
Alte ajust�ri 485 0
Sold la sfâr�itul anului 170.431 169.730
Total clien�i retail 786.666 779.204

Clien�i corporativi, din care:
Ajust�ri pentru depreciere evaluate individual 

Sold la începutul perioadei  390.888 390.888
Efectul în contul de profit sau pierdere privind provizioanele de 
depreciere 
 Cheltuiala anului  96.689 93.597
 Venituri din reluarea provizioanelor -34.365 -31.620
Utiliz�ri de ajust�ri pentru depreciere -210.690 -228.468
Efectul varia�iei de curs de schimb 3.527 3.262
Sold la sfâr�itul anului 246.049 227.659

Ajust�ri pentru depreciere evaluate colectiv

Sold la începutul anului 40.529 40.529
Efectul în contul de profit sau pierdere privind provizioanele de 
depreciere  
 Cheltuiala anului  24.314 23.217
 Venituri din reluarea provizioanelor  -29.658 -28.579 
Efectul varia�iei de curs de schimb -41 -49
Alte ajust�ri 3.478 0
Sold la sfâr�itul anului 38.622 35.118

Total clien�i corporativi 284.671 262.777
Total ajust�ri pentru depreciere 1.071.337 1.041.981
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare) 
Urm�torul tabel prezint� expunerea neperformant� definit� conform regulamentului EBA/ITS/2013/03/rev1 din 
24 iulie 2014 actualizat cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:

Grup Banca 

Mii RON 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Epunere brut� 1.333.656 1.714.857 1.297.909 1.678.681
 din care retail: 905.581 1.225.751 905.225 1.225.721
 din care non-retail:  428.075 489.106 392.684 452.960

Ajustarea pentru deprecierea creditelor 725.246 861.106 700.625 836.462
 din care retail: 455.376 607.640 455.287 607.639
 din care non-retail: 269.870 253.466 245.338 228.823

Expunere net�  608.410 853.751 597.284 842.219
din care retail: 450.205 618.111 449.938 618.082

 din care non-retail: 158.205 235.640 147.346 224.137

Tabelele urm�toare prezint� expunerea restructurat� �i ajust�rile pentru pierderi a�teptate aferente: 
31 decembrie 2018

Grup Banca

Mii RON
Expunere brut�

restructurat� retail 

Expunere brut�

restructurat� non-retail 

Expunere brut�

restructurat� retail 

Expunere brut�

restructurat� non-retail 

Modific�ri de termeni �i condi�ii 73.955 90.996  74.016 88.355 

Refinan�are 23.553 2.310  23.553 2.310 

Expuneri performante cu 

m�suri de restructurare 97.508 93.306 97.569 90.665

Modific�ri de termeni �i condi�ii 507.606 227.297  507.606 207.929 

Refinan�are 24.646 700  24.646 0 

Expuneri neperformante cu 

m�suri de restructurare 532.252 227.997 532.252 207.929

Total expuneri restructurate 629.760 321.303 629.821 298.594

31 decembrie 2018

Grup Banca

Mii RON

Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 

din expuneri brute 

restructurate retail 

Ajust�ri pentru pierderi 

a�teptate din expuneri 

brute restructurate 

non-retail 

Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate 

din expuneri brute 

restructurate retail 

Ajust�ri pentru 

pierderi a�teptate din 

expuneri brute 

restructurate non-retail 

Modific�ri de termeni �i condi�ii -8.762 -4.892  -8.896 -4.758 

Ajust�ri pentru pierderi 

a�teptate din expuneri 

performante restructurate -8.762 -4.892 -8.896 -4.758

Modific�ri de termeni �i condi�ii -188.742 -139.626  -188.742 -123.762 

Refinan�are -10.803 -775  -10.803 0 

Ajust�ri pentru pierderi 

a�teptate din expuneri 

neperformante cu m�suri de 

restructurare -199.545 -140.401 -199.545 -123.762

Ajust�ri pentru pierderi 

a�teptate din expuneri 

restructurate -208.307 -145.293 -208.441 -128.520
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21. CREDITE �I AVANSURI ACORDATE CLIEN�ILOR EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
(continuare) 

Crean�e din leasing financiar 

Grupul ac�ioneaz� ca locator în contracte de leasing financiar pentru autovehicule, bunuri imobile �i 
echipament; dar �i în calitate de creditor în contractele de împrumut. Contractele de leasing �i contractele 
de împrumut sunt exprimate în EUR sau RON �i se desfa�oar� pe perioade cuprinse între un an �i opt ani 
în cazul contractelor având ca obiect autovehicule �i echipamente, �i între un an �i zece ani în cazul 
contractelor având ca obiect bunuri imobile. Transferarea dreptului de proprietate asupra activului are loc la 
terminarea contractului de leasing. Dobânda aplicabil� este variabil� sau fix� �i se percepe pe toat�
perioada contractului. Crean�ele rezultate sunt garantate cu activul care face obiectul contractului, precum 
�i prin alte garan�ii. Creditele �i avansurile acordate clien�ilor Grupului includ urm�toarele crean�e din 
leasing financiar: 

Mii RON 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie

2017 

Investi�ia brut� în leasing financiar: 983.829 959.870
 Venituri amânate:  -60.924 -57.666
Investi�ia net� în leasing financiar 922.905 902.204

Investi�ia brut� în leasing financiar, cu 
scaden�e reziduale  
Sub un an 52.589 89.606
Între un an �i cinci ani 862.713 805.846
Peste cinci ani 68.527 64.418

983.829 959.870

Investi�ia net� în leasing financiar împar�it�
pe scaden�e reziduale
Sub un an 51.818 87.992
Între un an �i cinci ani 809.103 756.648
Peste cinci ani 61.983 57.564

922.905 902.204
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22.  TITLURI DE VALOARE 

Grup Banca

Mii RON
31 decembrie 

2018
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2018
31 decembrie 

2017
Titluri de valoare la valoare just� prin contul 
de profit sau pierdere 
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 0 610.812 0 610.812 
Obliga�iuni emise de Guvernul României (ii) 0 235.032 0 235.032 
Obliga�iuni emise de sectorul public  0 149.003 0 149.003 
Obliga�iuni emise de b�nci multilaterale de 
dezvoltare 0 9.511 0 9.511 
Unit��i de fond 0 17.589 0 0 

    
Total investi�ii la valoare just� prin 
contul de profit sau pierdere 0 1.021.947 0 1.004.358 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare
Obliga�iuni emise de sectorul public  0 289.003 0 289.003
Certificate de trezorerie emise de Guvernul 
României (i) 0 629.583 0 629.583
Obliga�iuni emise de Guvernul României (ii) 0 1.893.110 0 1.893.111
Titlurile de capital necotate (iii) 0 4.252 0 4.023
Titluri de capital cotate 0 29.522 0 29.522
Obliga�iuni emise de b�nci multilaterale de 
dezvoltare 0 85.164 0 85.164

    
Total titluri de valoare disponibile pentru 
vânzare 0 2.930.634 0 2.930.406

Titluri de valoare de�inute pân� la maturitate
Obliga�iuni emise de sectorul privat 0 5.155 0 0
Obliga�iuni emise de Guvernul României (ii) 0 1.292.078 0 1.275.730

Total titluri de valoare de�inute pân� la 
maturitate 0 1.297.233 0 1.275.730

Total titluri de valoare 0 5.249.814 0 5.210.494

(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 rat� fix� de dobând�. 

(ii) Obliga�iunile emise de Guvernul României includ titluri de valori emise de Ministerul de Finan�e în 
RON, EUR �i USD purt�toare de rate fixe de dobând� între 1,25% p.a �i 6,75 % p.a. La 31 
decembrie 2017, obliga�iunile emise de Guvernul României în sum� de 59.880 mii sunt gajate în 
vederea respect�rii reglement�rilor pruden�iale ale B�ncii Na�ionale a României pentru decontarea 
opera�iunilor inter-bancare. 

(iii) Titlurile de capital necotate la burs� reprezint� instrumente de capitaluri proprii pentru care nu 
exist� o pia�� activ� pentru un instrument identic �i a c�ror valoare just� nu poate fi determinat� în 
mod credibil. Orice evaluare la valoarea just� necesit� judec��i semnificative din partea 
managementului ca urmare a dificult��ilor în ob�inerea de informa�ii ce ar putea fi utilizate în 
evaluare. Prin urmare, aceste titluri de capital sunt de�inute la cost mai pu�in eventuale deprecieri. 

La 31 decembrie 2017 valoarea contabil� a instrumentelor de capitaluri proprii necotate la burs� de�inute 
de Grup este în sum� de 4.252 mii RON. În ceea ce prive�te aceste instrumente nu au fost recunoscute 
pierderi din depreciere. 

Grup: Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare just� prin 
profit sau pierdere la 2017 sunt în sum� de 5.921 mii RON. 
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22. TITLURI DE VALOARE (continuare) 

Banc�: Veniturile nete din alte instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare just� prin 
profit sau pierdere la 2017 sunt în sum� de 6.128 mii RON. 

Adoptarea dispozi�iilor IFRS 9 a condus la modific�ri referitoare la clasificarea �i m�surarea 
instrumentelor financiare, astfel categoria �Titluri de valoare� prezentat� la 31 decembrie 2017 este 
împ�rtit� în urm�toarele categorii începand cu 1 ianuarie 2018: 

- Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global; 
- Instrumente de capital evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global; 
- Titluri de datorie evaluate la cost amortizat. 

23. TITLURI DE DATORIE EVALUATE LA VALOAREA JUST	 PRIN ALTE ELEMENTE ALE 
REZULTATULUI GLOBAL 

Categoria �Investi�ii la valoare just� prin contul de profit �i pierdere� �i categoria �Titluri de valoare 
disponibile pentru vânzare� devin �Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global�. 

Grup Banca 

Mii RON
31 Decembrie 

 2018 
31 Decembrie 

 2017 
31 Decembrie 

 2018 
31 Decembrie 

 2017 

Titluri de datorie evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global din care:

Obliga�iuni emise de sectorul public 496.021 0 496.021 0
Obliga�iuni emise de Guvernul României 2.588.347 0 2.588.347 0
Obliga�iuni emise de b�nci multilaterale de 
dezvoltare 79.101 0 79.101 0
Obliga�iuni emise de institu�ii de credit 40.838 0 40.838 0

Total titluri de datorie evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului 
global 3.204.307 0 3.204.307 0

Obliga�iunile emise de Guvernul României includ titluri de valori emise de Ministerul de Finan�e în RON, 
EUR �i USD purt�toare de rate fixe de dobând� între 1,25% p.a �i 6,75 % p.a. 
Ajustarea de depreciere la 31 decembrie 2018 este în sum� de 1.316 mii RON. 

24. INSTRUMENTE DE CAPITAL EVALUATE LA VALOAREA JUST	 PRIN ALTE ELEMENTE ALE 
REZULTATULUI GLOBAL 

Grup Banca 

Mii RON
31 Decembrie 

 2018 
31 Decembrie 

 2017 
31 Decembrie 

 2018 
31 Decembrie 

 2017 

Instrumente de capital evaluate la valoarea just� prin alte elemente ale rezultatului global din care:

Titlurile de capital necotate 14.133 0 14.133 0
Titluri de capital cotate 33.890 0 33.890 0

Total instrumente de capital evaluate la 
valoarea just� prin alte elemente ale 
rezultatului global 48.023 0 48.023 0

IFRS 9 elimin� excep�ia de a evalua instrumentele de capitaluri proprii necotate la cost, atunci când 
valoarea just� nu poate fi determinat� în mod fiabil. La recunoa�terea initial�, Grupul a facut o alegere 
irevocabil� de a prezenta instrumentele de capitaluri, altele decât investi�ii în filiale, asocieri în participa�ie 
�i entit��i asociate, ca instrumente de capitaluri la FVOCI f�r� reciclarea câ�tigurilor sau a pierderilor în 
profit sau pierdere la derecunoa�tere.
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24. INSTRUMENTE DE CAPITAL EVALUATE LA VALOAREA JUST	 PRIN ALTE ELEMENTE ALE 
REZULTATULUI GLOBAL (continuare) 

Câ�tigurile �i pierderile aferente acestor instrumente de capitaluri nu sunt niciodat� reciclate în contul de 
profit sau pierdere. Dividendele sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere ca alte venituri 
opera�ionale, exceptând cazul în care Banca beneficieaz� de acestea ca de o recuperare a unei p�r�i a 
costului investi�iei, caz în care astfel de câ�tiguri sunt înregistrate în OCI. Grupul a primit dividende la 31 
decembrie 2018 în valoare de 4.493 mii RON. 
Instrumentele de capitaluri proprii la FVOCI nu fac obiectul unei evalu�ri de depreciere. 

25. TITLURI DE DATORIE EVALUATE LA COST AMORTIZAT 
Categoria �Titluri de valoare de�inute pân� la maturitate� devine �Titluri de datorie evaluate la cost 
amortizat�. 

Grup  Banca 

Mii RON
31 Decembrie 

 2018 
31 Decembrie 

 2017  
31 Decembrie 

 2018 
31 Decembrie 

 2017 
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat din care:

Obliga�iuni emise de institu�ii de credit 3.850 0 0 0
Obliga�iuni emise de Guvernul României cotate 2.158.305 0 2.142.347 0
Obliga�iuni emise de Guvernul României 
necotate 171.212 0 165.724 0

Total titluri de datorie evaluate la cost 
amortizat 2.333.367 0 2.308.071 0

La 31 decembrie 2018 Grupul are o singura rela�ie de acoperire iar instrumentul acoperit este un titlu de 
datorie evaluat la cost amortizat. Valoarea contabil� instrumentului acoperit este în sum� de 29.505 mii 
RON. 
La 31 decembrie 2018, obliga�iunile emise de Guvernul României în sum� de 101.393 mii sunt gajate în 
vederea respect�rii reglement�rilor pruden�iale ale B�ncii Na�ionale a României pentru decontarea 
opera�iunilor inter-bancare. 

26. INVESTI�II ÎN FILIALE ENTIT	�I ASOCIATE �I ASOCIERI ÎN PARTICIPA�IE  

 Entit��i asociate �i asocieri în participa�ie 

 Grup  Banca 
Mii RON 2018 2017 2018 2017 

Sold la 1 ianuarie 38.990 85.893 166.524 123.799
  

Intr�ri 0 0 0 42.725
Ie�iri 0 0 -30 0
Reclasific�ri 0 -47.969 0 0
Alte elemente ale rezultatului global 42 -419 0 0
Partea Grupului din câ�tigul/ (pierderea) entit��ilor 
asociate 1.027 1.485 0 0
Total 40.059 38.990 166.494 166.524

Provizion pentru depreciere -15.079 -15.079 -61.145 -61.145

Sold la 31 decembrie 24.980 23.911 105.349 105.379
In martie 2017 Banca a ob�inut controlul asupra Raiffeisen Leasing IFN S.A �i asupra ICS Raiffeisen 
Leasing S.R.L. prin achizi�ia participa�iei adi�ionale în procent de 49,99% în Raiffeisen Leasing IFN S.A. 
Contractul a fost semnat în data de 8 august 2016 �i toate aprobarile/condi�iile contractuale au fost 
ob�inute/îndeplinite în martie 2017. Suma pl�tita în cadrul contractului a fost de 9.378 mii EURO (42.724 
mii RON) �i valoarea de pia�� a grupului Raiffeisen Leasing a fost în sum� de 47.969 mii RON, generand 
astfel un fond comercial negativ în sum� de 5.245 mii RON. 
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26. INVESTI�II ÎN FILIALE, ENTIT	�I ASOCIATE �I ASOCIERI ÎN PARTICIPA�IE (continuare) 

Interesul Grupului în entit��ile asociate �i asocieri în participa�ie nelistate este urm�torul: 

Investi�ii în entit��i asociate 

Mii RON Active Datorii Venituri
Venituri din 

dobânzi
Cheltuieli cu 

dobânzile
Impozit pe 

profit Profit
Active 

nete
Participa�ie 

de�inut�%
% din Active 

nete
Valoare 

contabil�
31 decembrie 2018

Fondul de Garantare a Creditului 
Rural IFN SA 740.712 687.986 32.310 2.112 -787 -2.054 2.779 52.726 33,33% 17.574 17.861

31 decembrie 2017

Fondul de Garantare a Creditului 
Rural IFN SA 734.525 683.711 22.060 761 -318 -205 4.092 50.814 33,33% 16.936 16.934

Asocieri în participa�ie
Mii RON

Active Datorii Venituri
Venituri din 

dobânzi
Cheltuieli cu 

dobânzile
Impozit pe 

profit Profit
Active 

nete
Participa�ie 

de�inut�%
% din Active 

nete
Valoare 

contabil�
31 decembrie 2018
Raiffeisen Banca pentru Locuin�e 
S.A. 513.637 447.003 23.197 19.525 -7.965 -83 301 66.634 33,33% 22.206 7.406

31 decembrie 2017
Raiffeisen Banca pentru Locuin�e 
S.A. 625.246 559.048 28.247 23.014 -10.956 -411 -5.140 66.198 33,33% 22.060 6.981
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27. ACTIVE FINANCIARE EVALUATE OBLIGATORIU LA VALOAREA JUST	 PRIN PROFIT SAU 
PIERDERE 

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea just�
prin profit sau pierdere la 31 decembrie 2018: 

Grup Banca
In mii RON 2018 2017 2018 2017

Credite �i avansuri acordate clien�ilor 368.508 0 368.508 0
Instrumente de capital 11.720 0 0 0

Total 380.228 0 368.508 0

Grup: Câ�tigurile nete aferente activelor financiare nedestinate tranzac�ion�rii, evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere la 2018 sunt în sum� de 38.811 mii RON.

Banc�: Câ�tigurile nete aferente activelor financiare nedestinate tranzac�ion�rii, evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere la 2018 sunt în sum� de 38.481 mii RON. 

28. MODIFIC	RILE DE VALOARE JUST	 AFERENTE ELEMENTELOR ACOPERITE - 
CONTABILITATEA DE ACOPERIRE

Grupul aplic� contabilitatea de acoperire micro a valorii juste impotriva riscurilor �i la 31 decembrie 2018 are 
o rela�ie de acoperire. Banca utilizeaz� ca instrumente de acoperire a riscului un swap pe rata dobânzii cu 
valoarea nominala în sum� de 27.983 mii RON. Valoarea contabil� a elementului acoperit, un titlu de 
datorie evaluate la cost amortizat, este de 29.505 mii RON. Valoarea total� cumulat� a ajust�rilor valorii 
juste a elementului de acoperit �i a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor este prezentat� în 
situa�ia pozi�iei financiare pe linia Modific�ri de valoare just� aferente elementelor acoperite - contabilitatea 
de acoperire, respectiv Instrumente derivate � contabilitatea de acoperire. Câ�tigul net rezultat din rela�ia de 
acoperire la 31 decembrie 2018 este de 145 mii RON.

29. ALTE ACTIVE 

Grup Banca

Mii RON
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Cheltuieli înregistrate în avans 52.939 41.646 51.210 40.871
Valori de recuperat (i) 101.130 136.053 101.130 136.053
Crean�e din vânzarea creditelor acordate 
clien�ilor 

4.843 3.078 4.843 3.078

Debitori diver�i (ii) 85.931 49.457 92.984 57.994
Stocuri  3.449 2.893 3.449 2.893
Active preluate în contul crean�ei  31.240 29.297 24.902 28.977
Altele 23.407 25.404 25 0
Total 302.939 287.828 278.543 269.866
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29. ALTE ACTIVE (continuare) 

i) Valorile de recuperat includ tranzac�ii în curs de decontare la data de 31 decembrie, astfel: tranzac�ii 
cu cardurile în sum� de 96.878 mii RON (31 decembrie 2017: 129.553 mii RON), opera�iunile de 
vânzare - cump�rare numerar în sum� de 2.177 mii RON (31 decembrie 2017: 412 mii RON), 
tranzac�iile de tipul Western Union ce urmeaz� a fi decontate în sum� de 7.236 mii RON (31 
decembrie 2017: 5.943 mii RON) �i altele.  

ii) Grup: Soldul debitorilor diver�i este prezentat la valoare net� contabil�, respectiv valoarea brut� în 
sum� de 126.177 mii RON (2017: 88.178 mii RON) diminuat� cu ajust�ri pentru depreciere în sum� de 
40.246 mii RON (2017: 38.721 mii RON). 
Banc�: Soldul debitorilor diver�i este prezentat la valoare net� contabil�, respectiv valoarea brut� în 
sum� de 133.230 mii RON (2017: 97.382 mii RON) diminuat� cu ajust�ri pentru depreciere în sum� de 
40.246 mii RON (2017: 39.388 mii RON). 

În tabelele de mai jos este prezentat� împ�r�irea altor active în func�ie de calitatea acestora: 

Grup Banca

Mii RON

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 

Active financiare 190.564 204.350 172.504 186.388
Active nefinanciare 112.375 83.478 106.039 83.478

Total 302.939 287.828 278.543 269.866

Din care:  

Grup Banca

Mii RON

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 

Nici restante nici depreciate 187.072 203.222 169.012 185.259
Restante dar nedepreciate 0 2 0 2
Depreciate 3.492 1.126 3.492 1.127

Total 190.564 204.350 172.504 186.388

30. IMPOZITUL AMÂNAT 

Crean�ele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2018 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
urm�tor: 

Grup

Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.005 74.332 -73.327 -11.732
Alte datorii 106.010 802 105.208 16.833
Rezerv� din evaluarea activelor financiare (AFVOCI) 4.080 31.374 -27.294 -4.367
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 171.144 291 170.853 27.337

Total 282.239 106.799 175.440 28.071
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30. IMPOZITUL AMÂNAT (continuare) 

Banca Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.005 74.332 -73.327 -11.732
Alte datorii 106.010 802 105.208 16.833
Rezerv� din evaluarea activelor financiare (AFVOCI) 4.080 31.374 -27.294 -4.367
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 160.979 291 160.688 25.710

Total 272.074 106.799 165.275 26.444

Crean�ele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2017 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul 
urm�tor: 

Grup Crean�e Datorii Net 
Crean�e/ datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.174 89.313 -88.139 -14.103
Alte datorii 107.900 2.586 105.314 16.850
Rezerv� din evaluarea activelor financiare de�inute în 
vederea vânz�rii 17.270 8.588 8.682 1.389
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 81.732 291 81.441 13.031

Total 208.076 100.778 107.298 17.167

Banca Crean�e Datorii Net 
Crean�e/datorii 

privind impozitul 
amânat 

Mii RON

Imobiliz�ri corporale �i necorporale 1.174 89.313 -88.139 -14.102
Alte datorii 107.900 2.586 105.314 16.850
Rezerv� din evaluarea activelor financiare de�inute 
în vederea vânz�rii 17.270 8.588 8.682 1.389
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 80.999 291 80.708 12.913

Total 207.343 100.778 106.565 17.050

Cheltuielile �i veniturile privind impozitul amânat la 31.12.2018 sunt atribuibile elementelor detaliate în 
tabelul urmator: 

Grup Banca
Mii RON 2018 2017 2018 2017
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri în 
participa�ie 0 0 0 267
Imobiliz�ri corporale �i necorporale 2.371 -2.510 2.370 -2.777
Rezerv� din evaluarea activelor financiare 43 0 43 0
Alte datorii -307 5.185 -327 4.696
Provizioane pentru riscuri �i cheltuieli 14.306 -412 12.797 -419
Venitul privind impozitul amânat 16.413 2.263 14.883 1.767

Impozitul amânat aferent elementelor recunoscute în Alte elemente ale rezultatului global în timpul anului 
provine din câ�tiguri nerealizate din active financiare (AFVOCI) în anul 2018 �i active financiare disponibile 
pentru vânzare în anul 2017. 
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31. IMOBILIZ	RI CORPORALE 

Grup 

Mii RON 
Terenuri �i 
construc�ii

Mobilier �i 
calculatoare

Ma�ini Mijloace fixe 
în curs Total 

Cost
Sold la 1 ianuarie 2017 202.386 470.757 33.396 29.773 736.312
Intr�ri 0 9.339 1.943 44.288 55.570
Transferuri 6.133 42.464 5.398 -53.995 0
Ie�iri -5.154 -39.610 -5.926 -1.180 -51.870
Schimbare în consolidare 39 158 754 0 951 

Sold la 31 decembrie 2017 203.404 483.108 35.565 18.886 740.963

Sold la 1 ianuarie 2018 203.404 483.108 35.565 18.886 740.963
Intr�ri 0 4.968 1.653 51.504 58.125
Transferuri 6.116 37.105 0 -43.221 0
Ie�iri -9.454 -119.458 -2.470 -14.964 -146.346

Sold la 31 decembrie 2018 200.066 405.723 34.748 12.205 652.742

Amortizare �i pierderi din depreciere

Sold la 1 ianuarie 2017 155.354 328.709 16.157 0 500.220
Cheltuiala anului 8.773 46.372 5.296 0 60.441
Ie�iri -4.916 -31.123 -4.741 0 -40.780

Sold la 31 decembrie 2017 159.211 343.958 16.712 0 519.881

Sold la 1 ianuarie 2018 159.211 343.958 16.712 0 519.881
Cheltuiala anului 7.815 41.061 5.590 0 54.466
Ie�iri -8.898 -113.864 -2.117 0 -124.879

Sold la 31 decembrie 2018 158.128 271.155 20.185 0 449.468

Valoare contabil� net�

La 1 ianuarie 2017 47.032 142.048 17.239 29.773 236.092

La 31 decembrie 2017 44.193 139.150 18.853 18.886 221.082

La 1 ianuarie 2018 44.193 139.150 18.853 18.886 221.082

La 31 decembrie 2018 41.938 134.568 14.563 12.205 203.274
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31. IMOBILIZ	RI CORPORALE (continuare) 

Banca 

Mii RON
Terenuri �i 
construc�ii

Mobilier �i 
calculatoare

Ma�ini Mijloace fixe 
în curs Total 

Cost

Sold la 1 ianuarie 2017 202.386 470.745 32.660 29.773 735.564
Intr�ri 0 8.328 1.205 44.288 53.821
Transferuri 6.133 42.464 5.398 -53.995 0
Ie�iri -5.137 -38.368 -5.359 -1.180 -50.044

Sold la 31 decembrie 2017 203.382 483.169 33.904 18.886 739.341

Sold la 1 ianuarie 2018 203.382 483.169 33.904 18.886 739.341
Intr�ri 0 4.879 349 51.504 56.732
Transferuri 6.116 37.105 0 -43.221 0
Ie�iri -9.454 -119.115 -1.388 -14.964 -144.921

Sold la 31 decembrie 2018 200.044 406.038 32.865 12.205 651.152

Amortizare �i pierderi din depreciere

Sold la 1 ianuarie 2017 155.354 328.705 15.826 0 499.885
Cheltuiala anului 8.756 46.550 4.794 0 60.100
Ie�iri -4.984 -29.258 -5.887 0 -40.129

Sold la 31 decembrie 2017 159.126 345.997 14.733 0 519.856

Sold la 1 ianuarie 2018 159.126 345.997 14.733 0 519.856
Cheltuiala anului 7.815 40.941 5.042 0 53.798
Ie�iri -8.898 -113.610 -1.111 0 -123.619

Sold la 31 decembrie 2018 158.043 273.328 18.664 0 450.035

Valoare contabil� net�
47.032 142.040 16.834 29.773 235.679

La 1 ianuarie 2017
44.256 137.172 19.171 18.886 219.485

La 31 decembrie 2017

La 1 ianuarie 2018 44.256 137.172 19.171 18.886 219.485

La 31 decembrie 2018 42.001 132.710 14.201 12.205 201.117

Grup: Achizi�iile de terenuri �i construc�ii, mobilier �i calculatoare în cursul anului 2018 au însumat 58.125 
mii RON (2017: 55.570 mii RON).  

Banc�: Achizi�iile de terenuri �i construc�ii, mobilier �i calculatoare în cursul anului 2018 au însumat 56.732 
mii RON (2017: 53.821 mii RON). 
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32.  IMOBILIZ	RI NECORPORALE 

Grup 

Aplica�ii 
informatice 

achizi�ionate 

Active în 
curs de 

construc�ie 
Total 

Mii RON 

Cost
Sold la 1 ianuarie 2017 388.388 44.577 432.965
Intr�ri 518 81.270 81.788
Transferuri 45.536 -45.536 0
Schimbare în consolidare 1.956 84 2.040
Ie�iri -17.950 -705 -18.655

Sold la 31 decembrie 2017 418.448 79.690 498.138

Sold la 1 ianuarie 2018 418.448 79.690 498.138
Intr�ri 932 81.580 82.512
Transferuri 82.941 -82.941 0
Ie�iri -4.919 -713 -5.632

Sold la 31 decembrie 2018 497.402 77.616 575.018

Amortizare �i pierderi din depreciere
Sold la 1 ianuarie 2017 313.551 0 313.551

Cheltuiala anului 40.162 0 40.162
Ie�iri -17.693 0 -17.693

  
Sold la 31 decembrie 2017 336.020 0 336.020

Sold la 1 ianuarie 2018 336.020 0 336.020
Cheltuiala anului 62.847 - 62.847
Ie�iri -4.964 - -4.964

Sold la 31 decembrie 2018 393.903 0 393.903

Valoare contabil� net�

La 1 ianuarie 2017 74.837 44.577 119.414

La 31 decembrie 2017 82.428 79.690 162.118
  

La 1 ianuarie 2018 82.428 79.690 162.118

La 31 decembrie 2018 103.499 77.616 181.115
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32. IMOBILIZ	RI NECORPORALE (continuare) 

Banca 

Aplica�ii 
informatice 

achizi�ionate 

Active în 
curs de 

construc�ie 
Total 

Mii RON    
   

Cost 387.816 44.171 431.987
Sold la 1 ianuarie 2017 0 80.909 80.909
Intr�ri 45.536 -45.536 0
Transferuri 
Ie�iri -14.835 -439 -15.274

   
Sold la 31 decembrie 2017 418.517 79.105 497.622

   
Sold la 1 ianuarie 2018 418.517 79.105 497.622
Intr�ri 0 100.226 100.226
Transferuri 82.941 -82.941 0
Ie�iri -4.865 -19.789 -24.654

Sold la 31 decembrie 2018 496.593 76.601 573.194
   

Amortizare �i pierderi din depreciere

Sold la 1 ianuarie 2017 312.751 0 312.751
Cheltuiala anului 39.452 0 39.452 
Ie�iri -14.578 0 -14.578 

   
Sold la 31 decembrie 2017 337.625 0 337.625

   
Sold la 1 ianuarie 2018 337.625 0 337.625
Cheltuiala anului 62.072 0 62.072 
Ie�iri -4.964 0 -4.964 

Sold la 31 decembrie 2018 394.733 0 394.733
   

Valoare contabil� net�    
75.065 44.171 119.236

La 1 ianuarie 2017
80.892 79.105 159.997

La 31 decembrie 2017

La 1 ianuarie 2018 80.892 79.105 159.997

La 31 decembrie 2018 101.860 76.601 178.461

Grup: Cump�r�rile de active necorporale în anul 2018 au fost în valoare de 82.512 mii RON (2017: 81.788
mii RON). 

Banc�: Cump�r�rile de active necorporale în anul 2018 au fost în valoare de 100.226 mii RON (2017: 
80.909 mii RON). 
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33. DEPOZITE ATRASE DE LA B	NCI 

Grup Banca

Mii RON

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 

31
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 

Rambursabile la cerere 389.456 428.517 389.456 428.517
Depozite la vedere 34.000 60.000 34.000 60.000
Depozite la termen 112.614 19.772 112.614 19.772
Total 536.070 508.289 536.070 508.289

34.  DEPOZITE ATRASE DE LA CLIEN�I 

Grup Banca

Mii RON
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 
Rambursabile la cerere 
Clien�i retail 13.990.884 11.495.876 13.990.884 11.495.876
Clien�i non-retail 6.382.265 6.329.519 6.424.635 6.370.268

20.373.149 17.825.395 20.415.519 17.866.144
Depozite la termen 
Clien�i retail 9.159.442 9.263.462 9.159.442 9.263.462
Clien�i non-retail 3.517.463 2.605.958 3.517.463 2.605.958

12.676.905 11.869.420 12.676.905 11.869.420

Conturi de economii 
Clien�i retail 1.149 1.184 1.149 1.184

1.149 1.184 1.149 1.184

Total 33.051.203 29.695.999 33.093.573 29.736.748

35.  TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 

Grup Banca

Mii RON
31 decembrie

2018 
31 decembrie

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

B�nci comerciale 543,915 576.317 0 0
B�nci multilaterale de dezvoltare 193,010 191.900 35.301 76.859
Alte institu�ii financiare  72.973 163.741 72.973 163.741
Total credite de la b�nci �i alte 
institu�ii financiare 809.898 931.958 108.274 240.600

Creditele primite de la b�nci �i alte institu�ii financiare sunt denominate în EUR, CHF �i RON, având o 
maturitate final� ce variaz� între mai 2019 �i decembrie 2026. 

Grup Banca
31 decembrie 

2018 
31 decembrie

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON
Credite de la b�nci �i alte institu�ii 
financiare cu rang prioritar 

809.898 931.958 108.274 240.600

 Din care negarantate 616.882 739.880 72.966 163.565
Obliga�iuni emise 512.458 512.501 516.179 516.223
Datorii subordonate  855.678 849.017 855.678 849.017
Total 2.178.034 2.293.476 1.480.131 1.605.840
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35.  TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (continuare)

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2018: 

Grup 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON 
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 
cu rang prioritar 

322.977 486.921 809.898

Din care negarantate 239.495 377.387 616.882
Obliga�iuni emise 512.458 0 512.458
Datorii subordonate  5.519 850.159 855.678

Total 840.954 1.337.080 2.178.034

Banca 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON

Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 
cu rang prioritar 

63.545 44.729 108.274

 Din care negarantate 36.719 36.247 72.966
Obliga�iuni emise 516.179 0 516.179
Datorii subordonate  5.519 850.159 855.678

Total 585.243 894.888 1.480.131

În tabelul de mai jos este prezentat� împ�r�irea datoriilor totale pe termen lung la 31 decembrie 2017: 

Grup 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare cu 
rang prioritar 

410.517 521.441 931.958

 Din care negarantate 287.814 452.066 739.880
Obliga�iuni emise 16.613 495.888 512.501
Datorii subordonate  122.274 726.743 849.017

Total 549.404 1.744.072 2.293.476

Banca 

Sub 1 an Peste 1 an Total
Mii RON
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare cu 
rang prioritar 

127.301 113.299 240.600

 Din care negarantate 85.271 78.294 163.565
Obliga�iuni emise 16.734 499.489 516.223
Datorii subordonate  122.274 726.743 849.017

Total 266.309 1.339.531 1.605.840

Datoriile pe termen lung includ obliga�iunile emise cu rang prioritar, împrumuturi cu rang prioritar �i 
împrumuturi subordonate. Datoriile cu rang prioritar au rang superior în structura datoriilor fa�� de 
împrumuturile subordonate �i instrumentele de capital a�a cum este reglementat de legisla�ia în domeniul 
insolven�ei. 
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35.  TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (continuare)

La 31 decembrie 2018 Banca are datorii pe termen lung constând în emisiune de obliga�iuni care sunt 
tranzac�ionate pe Bursa de Valori din Bucure�ti (BVB). 

Grup: Soldul obliga�iunilor emise la 31 decembrie 2018, inclusiv datoriile ata�ate, este de 512.458 mii RON 
(31 decembrie 2017: 512.501 mii RON). 

Banc�: Soldul obliga�iunilor emise la 31 decembrie 2018, inclusiv datoriile ata�ate, este de 516.179 mii 
RON (31 decembrie 2017: 516.223 mii RON). 

Grupul ia toate m�surile necesare pentru a fi îndeplinite clauzele contractuale ata�ate împrumuturilor primite 
de la b�nci �i alte institu�ii financiare. În perioada analizat� nu au existat înc�lc�ri ale clauzelor contractuale 
la împrumuturi de la b�nci �i alte institu�ii financiare. 

Soldul creditelor subordonate la 31 decembrie 2018 este în valoare de 145.000 mii EUR �i 42.000 mii CHF 
(31 decembrie 2017: 145.000 mii EUR �i 42.000 mii CHF). Soldul datoriilor subordonate în echivalent RON 
la 31 decembrie 2018, incluzând datoria ata�at� este de 855.678 mii RON (31 decembrie 2017: 849.017 mii 
RON). 

La 31 decembrie 2018 Banca are angajamente primite de la institu�ii de credit în valoare de 50.000 mii EUR 
(31 decembrie 2017: 150.000 mii EUR ).  

36  ALTE DATORII 

Grup Banca
31 decembrie

2018 
31 decembrie

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
Mii RON 

Sume datorate bugetului de stat privind 
contribu�iile sociale 34.560 25.989 34.292 25.721
Beneficii ale angaja�ilor pe termen scurt 71.852 63.255 71.852 62.545
Datorii c�tre furnizori 116.593 97.695 116.444 97.407
Sume în tranzit (i) 210.398 214.262 210.398 214.262
Venit amânat 45.295 46.342 45.295 46.342
Alte datorii (ii) 120.718 88.284 115.241 84.770

Total 599.416 535.827 593.522 531.047

i) Sumele în tranzit includ în principal sume în curs de decontare la data de 31 decembrie 2018 ce provin din 
tranzac�ii cu alte b�ncii în sum� de 178.406 mii RON (2017: 170.657 mii RON) �i cu conturile curente în sum� de 
31.983 mii RON (2017: 43.447 mii RON).  

ii) Alte datorii includ tranzac�ii cu carduri de credit în sum� de 42.246 mii RON (2017: 28.447 mii RON), depunerile 
de capital social de c�tre clien�ii Grupului în cazul deschiderii de societ��i în sum� de 29.973 mii RON (2017: 
15.610 mii RON) �i încas�ri din garan�ii primite în sum� de 8.896 mii RON (2017: 10.379 mii RON). 
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37.  PROVIZIOANE 
Grup Banca

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017  

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Mii RON 

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri poten�iale 27.291 32.525  26.973 32.525 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate  69.405 25.542  69.405 25.542 
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 3.621 4.118  3.621 4.118 
Provizioane pentru concedii neefectuate 10.934 9.875  10.707 9.666 
Provizioane pentru programul de fidelizare prin 
ac�iuni  0 1.586  0 1.586 
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor la 
terminarea contractului de munc� 5.313 4.177  5.102 4.000 
Alte provizioane 17.117 2.641  15.500 600 

     
Total 133.681 80.464  131.308 78.037 

În 2018 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Grup 

Mii RON Sold ini�ial Constituiri Revers�ri Impact IFRS 9 Sold final 
Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 32.525 0 -5.234 0 27.291 
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 25.542 68.641 -40.454 15.676 69.405 

Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.118 0 -497 0 3.621 
Provizioane pentru concedii neefectuate 9.875 1.268 -209 0 10.934 
Provizioane pentru programul de fidelizare 
prin ac�iuni 1.586 0 -1.586 0 0 
Provizioane pentru beneficii ale angaja�ilor la 
terminarea contractului de munc� 4.177 5.350 -4.214 0 5.313 
Alte provizioane 2.641 24.426 -9.950 0 17.117 

  
TOTAL 80.464 99.685 -62.144 15.676 133.681 

În 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Grup 

Mii RON Sold ini�ial Constituiri Revers�ri Utiliz�ri FX 
Schimbare în
consolidare Sold final

Provizioane pentru litigii �i alte riscuri 
poten�iale 31.943 6.697 0 -6.583 468 0 32.525 
Provizioane pentru angajamente de 
credit neutilizate 24.286 11.723 -10.438 0 -29 0 25.542 
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.487 0 -369 0 0 0 4.118 
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 979 -59 0 0 209 9.875 
Provizioane pentru programul de 
fidelizare prin ac�iuni 2.513 312 -1.282 0 43 0 1.586 
Provizioane pentru beneficii ale 
angaja�ilor la terminarea contractului de 
munc� 42 3.958 0 0 0 177 4.177 
Alte provizioane 5.118 3.545 -5.290 -2.672 0 1.940 2.641 

   
TOTAL 77.135 27.214 -17.438 -9.255 482 2.326 80.464 



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

132 

37.  PROVIZIOANE (continuare) 

În 2018 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Banca 

Mii RON Sold ini�ial Constituiri Revers�ri Impact IFRS 9 Sold final
Provizioane pentru litigii �i alte riscuri poten�iale 32.525 0 -5.552 0 26.973
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 25.542 68.641 -40.454 15.676 69.405

Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.118 0 -497 0 3.621
Provizioane pentru concedii neefectuate 9.666 1.041 - 0 10.707
Provizioane pentru programul de fidelizare prin 
ac�iuni 1.586 0 -1.586 0 0
Provizioane pentru beneficii ale angaja�ilor la 
terminarea contractului de munc� 4.000 5.102 -4.000 0 5.102
Alte provizioane 600 15.500 -600 0 15.500

TOTAL 78.037 90.284 -52.689 15.676 131.308

În 2017 provizioanele pot fi analizate în detaliu dup� cum urmeaz�: 

Banca 

Mii RON Sold ini�ial Constituiri Revers�ri Utiliz�ri FX Sold final

    
Provizioane pentru litigii �i alte riscuri poten�iale 31.943 6.697 0 -6.583 468 32.525
Provizioane pentru angajamente de credit 
neutilizate 24.286 11.723 -10.438 0 -29 25.542
Provizioane pentru beneficiile angaja�ilor 4.487 0 -369 0 0 4.118
Provizioane pentru concedii neefectuate 8.746 979 -59 0 0 9.666
Provizioane pentru programul de fidelizare prin 
ac�iuni 2.513 312 -1.282 0 43 1.586
Provizioane pentru beneficii ale angaja�ilor la 
terminarea contractului de munc� 42 3.958 0 0 0 4.000
Alte provizioane 5.118 3.444 -5.290 -2.672 0 600

TOTAL 77.135 27.113 -17.438 -9.255 482 78.037

Provizioanele pentru beneficiile angaja�ilor reprezint� obliga�ia Grupului de a acorda la momentul 
pension�rii un num�r de salarii compensatorii în func�ie de vechimea în munc�. Grupul a calculat la 31 
decembrie 2017 provizioane pentru compensa�ii acordate angaja�ilor la pensionare folosind indicatori 
precum: num�rul de ani r�ma�i pân� la pensionare, probabilitatea ca angajatul va r�mâne în cadrul 
Grupului pân� la pensionare, salariul curent, num�rul mediu de salarii de pl�tit ca �i beneficiu post-
angajare, vârst�, sexul, vârsta medie de pensionare conform legisla�iei în vigoare.  
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37.  PROVIZIOANE (continuare) 

Provizionul pentru litigii reprezint� suma estimat� a unor pierderi probabile din dispute juridice. Timpul 
estimat pentru ie�irea fluxurilor de numerar nu poate fi determinat pentru fiecare caz în parte, acesta 
depinzând de diver�i factori. Având în vedere complexitatea �i ineren�a incertitudinilor legate de rezultatul 
scenariilor pentru provizioanele pentru litigii, estim�rile Grupului pot diferi de obliga�iile reale rezultate din 
finalizarea disputelor legale din perioadele viitoare. 

La data de 31 decembrie 2018, provizioane pentru litigiile cu consumatorii sunt în sum� de 16.910 mii RON 
(2017: 24.634 mii RON). Aceste litigii sunt datorate ca urmare a unor clauze contractuale considerate 
abuzive de c�tre client �i pot genera pierderi. Provizioanele constituite sunt atât pentru litigiile în derulare, 
cât �i pentru eventuale litigii care nu sunt, la 31 decembrie 2018 pe rol, dar care pot ajunge în instan�� �i pot 
genera pierderi, în urma unor poten�iale decizii nefavorabile ale Cur�ii.  

Prin Decizia Nr. 602/2016, Curtea Constitu�ional� a solu�ionat într-unul dintre dosarele b�ncii excep�ia de 
neconstitu�ionalitate a prevederilor art. 12-13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din 
contractele încheiate între profesioni�ti �i consumatori. Curtea Constitutional� a respins excep�ia de 
neconstitu�ionalitate invocat� de care Raiffeisen Bank. De asemenea, a statuat c� dispozi�iile legale care 
prev�d dreptul instan�ei judec�tore�ti de a dispune înl�turarea din toate contractele încheiate de 
profesioni�ti a clauzelor abuzive nu vizeaz� plati pentru trecut, ci numai pentru viitor, ca urmare a desfiin��rii 
unei clauze abuzive, astfel încât presta�iile deja efectuate nu pot fi afectate. 

Prin urmare, întrucât dup� intrarea în vigoarea a OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori, institu�iile de credit �i-au adaptat contractele la noile cerin�e, Decizia nr. 602/2016 a Cur�ii 
Constitutionale va avea un impact redus, având o importan�� mai mare pe t�râmul teoriei prin explicarea 
conceptului de aplicare retroactiv� sau nu, la un contract aflat în executare. 

Provizioanele pentru angajamente extrabilan�iere sunt calculate multiplicând expunerea net� (expunere 
brut� minus valoarea colateralului) cu rata pierderilor istorice pentru fiecare categorie de risc �i ajustat� cu 
factorul standard de conversie în credit (a�a cum este definit de Basel) �i cu pierderea datorat�
neramburs�rii aferent� expunerii neacoperite cu garan�ii. 

Prezum�iile statistice folosite pentru calculul provizioanelor în anul 2018 sunt consecvente cu cele utilizate 
pentru finalul anului 2017, revizuite conform informa�iilor disponibile în anul curent. 
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38. CAPITALUL SOCIAL �I AC�IUNI DE TREZORERIE

La 31 decembrie 2018 num�rul de ac�iuni al Grupului este de 12.000 �i nu au avut loc modific�ri în structura 
ac�iunilor. 

Capitalul social al b�ncii în valoare de 1.200.000.000 RON este împ�r�it într-un num�r de 12.000 ac�iuni cu 
o valoare nominal� de 100.000 RON/ac�iune. 

Dividendele pl�tite de c�tre Raiffeisen Bank S.A. în cursul anului 2018 au fost în sum� de 252.000.000 
RON din profitul anului trecut (valoarea dividendelor pe ac�iune este în sum� de 21.000 RON/ac�iune). 

Ac�ionarii Grupului sunt urm�torii: 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

% %
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH 99,925 99,925
Al�i ac�ionari  0,075 0,075

Total 100 100

39. ALTE REZERVE 

Grup Banca

Mii RON
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Rezerva legal� (i) 242.128 242.128 240.000 240.000
Pierderi din valoarea just� recunoscute în 
capital (nete de impozit) din instrumente 
financiare disponibile pentru vânzare 0 -7.929 0 -5.889
Pierderi din valoarea just� recunoscute în 
capital (nete de impozit) din instrumente 
financiare FVOCI 20.801 0 22.674 0

Total 262.929 234.199 262.674 234.111

Rezerva pentru activele financiare FVOCI  

Grup Banca
2018 2017 2018 2017

Mii RON  

La 1 ianuarie -7.929 4.254 -5.889 5.873
Impact din adoptarea IFRS 9 3.630 0 3.630 0
Modificarea rezervei de valoare just�
(pentru activele financiare disponibile 
pentru vânzare) 0 -12.183 0 -11.762
Modificarea rezervei de valoare just�
(pentru activele financiare FVOCI) 25.100 0 24.933 0

La 31 decembrie 20.801 -7.929 22.674 -5.889
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE 

Grupul a desf��urat o serie de tranzac�ii bancare cu Raiffeisen Bank Interna�ional AG, societatea mam�
care controleaz� în ultim� instan�� Grupul �i subsidiarele sale în cursul activit��ii normale. Aceste tranzac�ii 
au avut loc în termeni comerciali �i la pre�uri de pia��. 

Tranzac�iile/Soldurile cu p�r�ile aflate în rela�ii speciale sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Grup 

 2018  

Mii RON 
Societatea 

mam�
Entit��i 

asociate 
Asocieri în 
participa�ie 

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate 

Total 

      
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 8.072 0 0 0 0 8.072
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 8.621 0 0 0 0 8.621
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 14.210 0 0 0 156 14.366
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 0 0 0 7.139 195.458 202.597
Investi�ii în filiale, asocieri în participa�ie �i 
entit��i asociate 0 0 0 0 7.180 7.180
Alte active 153 0 263 0 1.366 1.782
Crean�e în sold 31.056 0 263 7.139 204.160 242.618

0
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 6.939 0 0 0 0 6.939
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 8.911 0 0 0 0 8.911
Depozite de la b�nci 83.270 0 794 0 11.115 95.179
Depozite de la clien�i 0 13.091 0 13.006 102.441 128.538
Obliga�iuni emise 0 0 0 0 4.568 4.568
Datorii subordonate 855.678 0 0 0 0 855.678
Alte datorii  0 0 0 0 0 0
Datorii în sold  954.798 13.091 794 13.006 118.124 1.099.813

Angajamente de creditare date 0 0 12.000 0 14.294 26.294
Garan�ii financiare date 88.774 0 0 0 48.139 136.913
Angajamente de creditare primite 233.195 0 0 0 0 233.195
Garan�ii financiare primite 152.564 0 0 0 54.687 207.251
Valoarea no�ionala a instrumentelor 
derivate 4.824.045 0 0 0 0 4.824.045
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare)

 2017  

Mii RON 
Societatea 

mam�
Entit��i 

asociate 
Asocieri în 
participa�ie 

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate 

Total 

      
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 7.127 0 0 0 0 7.127
Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 9.391 0 0 0 0 9.391
Depozite la b�nci 48.757 0 0 0 292 49.049
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 0 0 0 7.244 155.893 163.137
Titluri de valoare 0 0 0 0 2.233 2.233
Alte active 27.309 0 92 3 4.516 31.920
Crean�e în sold 92.584 0 92 7.247 162.934 262.857

Derivative de�inute pentru managementul 
riscului 1.203 0 0 0 0 1.203
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 23.417 0 0 0 0 23.417
Depozite de la b�nci 115.356 0 7 0 17.143 132.506
Depozite de la clien�i 0 0 1.500 12.747 262.043 276.290
Obliga�iuni emise 0 0 0 0 4.570 4.570
Datorii subordonate 849.020 0 0 0 0 849.020
Alte datorii  74.295 0 0 0 5.353 79.648
Datorii în sold  1.063.291 0 1.507 12.747 289.109 1.366.654

Angajamente de creditare date 87.841 0 12.000 69 175.841 275.751
Garan�ii financiare date 53.638 0 0 0 25.270 78.908
Angajamente de creditare primite 698.955 0 0 0 0 698.955
Garan�ii financiare primite 112.895 0 0 0 32.135 145.030
Valoarea no�ionala a instrumentelor 
derivate 18.662.212 0 0 0 0 18.662.212
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare)

Banca 

  2018 

Mii RON 
Societatea 

mam� Subsidiare
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie 

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

� �   � � �

Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 8.072 0 0 0 0 0 8.072
Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 8.621 0 0 0 0 0 8.621
Credite �i avansuri acordate 
b�ncilor evaluate la cost 
amortizat 14.210 0 0 0 0 156 14.366
Credite �i avansuri acordate 
clien�ilor evaluate la cost 
amortizat 0 171.426 0 0 7.139 195.457 374.022
Investi�ii în filiale,entit��i asociate 
�i asocieri în participa�ie 

0 91.884 6.069 7.396 0 7.180 112.529

Alte active 153 7.701 0 263 0 1.367 9.484
Crean�e în sold 31.056 271.011 6.069 7.659 7.139 204.160 527.094
� � � � �

Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 6.939 0 0 0 0 0 6.939
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 

8.911 0 0 0 0 0 8.911

Depozite de la b�nci 83.270 0 0 794 0 11.115 95.179
Depozite de la clien�i 0 54.723 13.091 0 13.006 102.441 183.261
Obliga�iuni emise 0 3.720 0 0 0 4.578 8.288
Datorii subordonate 855.678 0 0 0 0 0 855.678
Alte datorii  0 0 0 0 0 0 0
Datorii în sold  954.798 58.443 13.091 794 13.006 118.124 1.158.256
�

Angajamente de creditare date 0 0 0 12.000 0 14.294 26.294
Garan�ii financiare date 88.774 0 0 0 0 48.139 136.913
Angajamente de creditare 
primate 233.195 0 0 0 0 0 233.195
Garan�ii financiare primite 152.564 0 0 0 0 54.687 207.251
Valoarea no�ional� a 

instrumentelor derivate 4.824.045 3.381 0 0 0 0 4.827.426
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

2017

Mii RON 
Societatea 

mam� Subsidiare
Entit��i 

asociate 
Asocieri în  
participa�ie 

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

       
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 7.127 478 0 0 0 0 7.605 
Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 9.391 0 0 0 0 0 9.391 
Depozite la b�nci 48.757 0 0 0 0 292 49.049 
Credite �i avansuri acordate 
clien�ilor 0 133.781 0 0 7.244 155.893 296.918 
Titluri de valoare 0 91.914 6.069 7.396 0 2.233 107.612 
Alte active 27.309 9.366 0 92 3 4.516 41.286 
Crean�e în sold 92.584 235.539 6.069 7.488 7.247 162.934 511.861 

Derivative de�inute pentru 
managementul riscului 1.203 0 0 0 0 0 1.203 
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 

23.417 0 0 0 0 0 23.417 

Depozite de la b�nci 115.356 0 0 7 0 17.143 132.506 
Depozite de la clien�i 0 49.701 0 1.500 12.747 262.043 325.991 
Obliga�iuni emise 0 3.722 0 0 0 4.570 8.292 
Datorii subordonate 849.020 0 0 0 0 0 849.020 
Alte datorii  74.295 0 0 0 0 5.353 79.648 
Datorii în sold  1.063.291 53.423 0 1.507 12.747 289.109 1.420.077 

Angajamente de creditare date 87.841 15.000 0 12.000 69 175.841 290.751 
Garan�ii financiare date 53.638 2.779 0 0 0 25.270 81.687 
Angajamente de creditare primate 698.955 0 0 0 0 0 698.955 
Garan�ii financiare primite 112.895 0 0 0 0 32.135 145.030 

Valoarea no�ional� a 
instrumentelor derivate 18.662.212 43.571 0 0 0 0 18.705.783 
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Grup 

 2017 

Mii RON
Societatea 

mam�
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total 

Venituri din dobânzi 124 0 0 193 4.021 4.338
Cheltuieli cu dobânzile -49.613 0 0 -24 -1.175 -50.812
Venituri din speze �i comisioane 1.950 0 185 4 996 3.135
Cheltuieli cu speze �i comisioane -7.099 0 0 0 -14.020 -21.119
Venituri nete din tranzac�ionare -17.069 0 0 0 0 -17.069
Cheltuieli opera�ionale -31.838 0 0 0 -44.527 -76.365
Cheltuieli salariale 0 0 0 -32.358 0 -32.358
Alte venituri opera�ionale 233 0 1.182 0 1.953 3.368

În cheltuieli de exploatare sunt incluse în principal cheltuieli IT, cheltuieli judiciare �i de consultan�� precum 
�i cheltuieli cu spa�iile cum ar fi chirie, între�inere �i altele. 

� �

 2018 
� �

Mii RON
Societatea 

mam�
Entit��i 

asociate
Asocieri în  
participa�ie

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

� � � � �

Venituri din dobânzi 2.512 0 2 183 4.526 7.223
Cheltuieli cu dobânzile -55.672 0 -8 0 -950 -56.630
Venituri din speze �i 
comisioane 

701 0 101 1 30 833

Cheltuieli cu speze �i 
comisioane 

-3.091 0 0 0 -9.591 -12.682

Venituri nete din 
tranzac�ionare 

34.331 0 0 0 0 34,331

Cheltuieli opera�ionale -43.801 0 0 0 -36.203 -80.004
Cheltuieli salariale 0 0 0 -33.754 0 -33.754 
Alte venituri opera�ionale 0 0 0 0 26 26
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Banca 

  2017 

Mii RON
Societatea 

mam� Subsidiare
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

Venituri din dobânzi 124 2.132 0 0 193 4.021 6.470
Cheltuieli cu dobânzile -49.613 -193 0 0 -24 -1.175 -51.005
Venituri din speze �i 
comisioane 1.950 37.386 0 185 4 996 40.521
Cheltuieli cu speze �i 
comisioane 

-7.099 0 0 0 0 -14.020 -21.119

Venituri nete din 
tranzac�ionare 

-17,069 560 0 0 0 0 -16.509

Cheltuieli opera�ionale -31.838 0 0 0 0 -44.527 -76.365
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -32.358 0 -32.358
Venituri din dividende 0 4.938 0 0 0 0 4.938
Alte venituri opera�ionale 233 7.116 0 1.182 0 1.953 10.484

� �

2018
� �

Mii RON
Societatea 

mam� Subsidiare 
Entit��i 

asociate
Asocieri în 
participa�ie

Personal 
cheie 

Alte p�r�i 
afiliate Total  

�
� � � �Venituri din dobânzi 2.512 3.583 0 2 183 4.526 10.806

Cheltuieli cu dobânzile -55.672 0 0 -8 0 950 -56.630
Venituri din speze �i 
comisioane 701 34.747 0 101 1 30 35.580
Cheltuieli cu speze �i 
comisioane -3.091 0 0 0 0 -9.591 -12.682
Venituri nete din 
tranzac�ionare 34.331 0 0 0 0 0 34.331
Cheltuieli opera�ionale -43.801 0 0 0 0 -36.203 -80.004
Cheltuieli salariale 0 0 0 0 -33.754 0 -33.754 
Venituri din dividende 0 6.389 0 0 0 0 6.389
Alte venituri opera�ionale 0 1.194 0 0 0 26 1.220
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40.  TRANZAC�II CU P	R�I AFLATE ÎN RELA�II SPECIALE (continuare) 

Tranzac�ii cu persoane care de�in func�ii-cheie 

Persoanele care de�in functii-cheie cuprind membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului �i alte 
persoane cu func�ii cheie a�a cum sunt acestea definite de Regulamentul B�ncii Na�ionale a României nr. 
5/20.12.2013 privind cerin�e pruden�iale pentru institu�iile de credit modificat prin Regulamentul nr. 
5/17.12.2014.  

Tranzac�iile cu persoanele care de�in functii-cheie sunt desf��urate în cursul normal al activit��ii, 
reprezentând: credite acordate, depozite atrase, tranzac�ii de schimb valutar �i garan�ii emise. 

Volumul tranzac�iilor cu persoanele care de�in functii-cheie este prezentat în tabelele de mai jos: 

Grup Banca
Mii RON 2018 2017 2018 2017

Credite �i avansuri acordate clien�ilor 7.139 7.244  7.139 7.244
Venituri din dobânzi �i comisioane 184 197 184 197

Depozite 13.006 12.747 13.006 12.747
Cheltuieli cu dobânzi 0 -24 0 -24

Compensa�iile totale acordate persoanelor care de�in func�ii-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 
contabilit��ii de angajamente �i în concordan�� cu principiile standardelor care stau la baza IAS 19 �i IFRS 
2. 

Compensarea persoanelor care de�in func�ii-cheie
Mii RON Grup Banca

2018 2017 2018 2017
Beneficii pe termen scurt ale angaja�ilor 29.856 29.053 29.856 29.053
Alte beneficii pe termen lung 4,145 2.742 4,145 2.742
Plat� pe baz� de ac�iuni -247 563 -247 563
Total compensa�ii 33.754 32.358 33.754 32.358

Beneficiile pe termen scurt ale angaja�ilor prezentate în tabelul de mai sus cuprind salariile �i presta�iile în 
natur�, alte beneficii �i acele p�r�i ale bonusurilor care devin scadente pe termen scurt. În plus, se includ �i 
eventualele modific�ri care pot s� apara datorit� diferen�elor dintre bonusul estimat �i bonusul acordat 
ulterior. 

Alte beneficii pe termen lung cuprind plata bonusului referitoare la partea de provizion amânat� în numerar 
�i partea re�inut� pl�tibil� în instrumente. Pentru acestea din urm�, sunt luate în considerare schimb�rile din 
reevaluare datorate fluctua�iilor valutare. 
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41.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE �I DATORII CONTINGENTE 

(i)  Angajamente referitoare la credite 

Garan�ii �i acreditive 

Banca emite scrisori de garan�ie �i acreditive pentru clien�ii s�i. Scrisorile de garan�ie �i acreditivele 
reprezint� asigur�ri irevocabile asupra faptului c� Grupul va efectua plata în cazul în care un client nu î�i 
poate îndeplini obliga�iile fa�� de un ter�. Principalul scop al acestor acreditive este de a asigura un client de 
disponibilitatea fondurilor la cerere. 

Angajamente de creditare 

Angajamentele de creditare reprezint� partea netras� a sumelor aprobate ca �i facilit��i de creditare. 
Sumele contractuale ale angajamentelor de credit, garan�iilor emise �i acreditivelor sunt prezentate în 
urm�torul tabel: 

Grup Banca

Mii RON

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017  

31 
decembrie 

2018 

31 
decembrie 

2017 
  
Angajamente de credit 9.701.101 8.747.935 9.646.547 8.707.230
Garan�ii emise 2.147.781 1.872.210 2.147.781 1.872.210
Acreditive 602.544 522.177 602.544 522.177
Total 12.451.426 11.142.322 12.396.872 11.101.617

Tabelele de mai jos prezint� împar�irea angajamentelor  referitoare la credite pe stadii �i clase de rating: 
  
Grup 
Clien�i non-retail: garan�ii financiare date 

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating
Stadiul 1
colectiv

Stadiul 2
colectiv

Stadiul 3
individual

Total

Excelent 0 0 0 0
Foarte bun 755.761 21.972 0 777.733
Bun 859.858 2.920 0 862.778
Satisf�c�tor 937.509 30.504 0 968.013
Substandard 4.003 4.002 0 8.005
Depreciat 0 0 111.683 111.683
F�r� rating 0 0 0 0
Total 2.557.131 59.398 111.683 2.728.212

Grup 
Clien�i non-retail: angajamente de creditare date 

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating
Stadiul 1
colectiv

Stadiul 2
colectiv

Stadiul 3
individual

Total

Excelent 303.886 0 0 303.886
Foarte bun 2.363.406 0 0 2.363.406
Bun 2.191.446 49.107 0 2.240.553
Satisf�c�tor 1.825.386 75.953 0 1.901.339
Substandard 13.445 10.644 0 24.089
Depreciat 0 0 35.907 35.907
F�r� rating 74.085 518 0 74.603
Total 6.771.654 136.222 35.907 6.943.783
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41.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE �I DATORII CONTINGENTE (continuare) 
Banca 
Clien�i non-retail: garan�ii financiare date 
In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating
Stadiul 1
colectiv

Stadiul 2
colectiv

Stadiul 3
individual

Total

Excelent 0 0 0 0
Foarte bun 755.761 21.972 0 777.733
Bun 859.858 2.920 0 862.778
Satisf�c�tor 937.509 30.504 0 968.013
Substandard 4.003 4.002 0 8.005
Depreciat 0 0 111.683 111.683
F�r� rating 0 0 0 0
Total 2.557.131 59.398 111.683 2.728.212

Banca 
Clien�i non-retail: angajamente de creditare date 

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating
Stadiul 1
colectiv

Stadiul 2
colectiv

Stadiul 3
individual

Total

Excelent 303.886 0 0 303.886
Foarte bun 2.363.406 0 0 2.363.406
Bun 2.184.698 48.971 0 2.233.669
Satisf�c�tor 1.797.874 75.953 0 1.873.827
Substandard 10.503 10.644 0 21.147
Depreciat 0 0 35.907 35.907
F�r� rating 57.851 518 0 58.369
Total 6.718.218 136.086 35.907 6.890.211

Grup 
Clien�i Retail: garan�ii financiare date 

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
individual

Total

Excelent 0 0 0 0
Foarte bun 0 10.999 0 10.999
Bun 0 447 0 447
Satisf�c�tor 0 0 0 0
Substandard 0 0 0 0
Depreciat 0 0 0 0
F�r� rating 0 10.667 0 10.667
Total 0 22.113 0 22.113

Grup 
Clien�i Retail: angajamente de creditare date

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
individual

Total

Excelent 887 0 0 887
Foarte bun 950.504 271.553 0 1.222.057
Bun 735.447 252.951 0 988.398
Satisf�c�tor 133.213 35.043 0 168.256
Substandard 29.670 19.579 0 49.249
Depreciat 0 0 2.443 2.443
F�r� rating 316.029 9.973 26 326.028
Total 2.165.750 589.099 2.469 2.757.318
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41.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE �I DATORII CONTINGENTE (continuare)
Banca 
Clien�i retail: garan�ii financiare date

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
individual Total

Excelent 0 0 0 0
Foarte bun 0 10.999 0 10.999
Bun 0 447 0 447
Satisf�c�tor 0 0 0 0
Substandard 0 0 0 0
Depreciat 0 0 0 0
F�r� rating 0 10.667 0 10.667
Total 0 22.113 0 22.113

Banca 
Clien�i retail: angajamente de creditare date 

In mii RON 31 Decembrie 2018

Clase interne de rating Stadiul 1 
colectiv

Stadiul 2 
colectiv

Stadiul 3 
individual

Total

Excelent 887 0 0 887
Foarte bun 950.504 271.553 0 1.222.057
Bun 735.447 252.951 0 988.398
Satisf�c�tor 132.231 35.043 0 167.274
Substandard 29.670 19.579 0 49.249
Depreciat 0 0 2.443 2.443
F�r� rating 316.029 9.973 26 326.028
Total 2.164.768 589.099 2.469 2.756.336

(ii)  Datorii contingente aferente leasingului opera�ional 

Datoriile contingente aferente leasingului opera�ional, care reprezint� pl��ile minime viitoare cu privire la 
contractele de leasing opera�ional, se prezint� în felul urm�tor: 

Grup Banca

Mii RON
31 decembrie 

 2018 
31 decembrie 

 2017 
31 decembrie 

 2018 
31 decembrie 

 2017 
Sub 1 an 93.657 100.696 92.624 99.539
1 � 5 ani 255.313 284.488 251.278 280.402
Peste 5 ani 98.157 123.615 93.866 118.268
Total 447.127 508.799 437.768 498.209

Tabelul de mai jos prezint� pl��ile minime viitoare cu privire la contractele de subînchiriere de leasing 
operational: 

Banca 

Mii RON
31 decembrie 

 2018 
31 decembrie 

 2017 
Sub 1 an 1.008 1.016
1 � 5 ani 4.036 4.060
Peste 5 ani 4.291 5.346
Total 9.335 10.422
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41.  ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE, ACTIVE �I DATORII CONTINGENTE (continuare) 

(iii)  Alte datorii contingente  

La data de 20 octombrie 2017, Banca a primit de la Autoritatea Na�ional� pentru Protec�ia Consumatorilor 
(numit� în continuare �ANPC�) un ordin care prevede încetarea unor presupuse practici incorecte constând 
în presupusa neinformare a clien�ilor cu privire la evolutia viitoare a dobanzilor fa�� de cele aplicabile la data 
acord�rii creditelor. 

Pe lâng� amenda în valoare de 50.000 RON, ordinul prevede aducerea contractelor la momentul anterior 
practicii, inclusiv prin emiterea unui nou grafic de rambursare, cu condi�iile contractuale de la momentul 
semn�rii acestora. Acest lucru este îns� în contradic�ie cu efectele unui ordin de încetare a practcilor care 
prive�te viitorul, nu o ac�iune în anulare care ar fi avut efecte retrospective. La data acestor situa�ii 
financiare, ordinul este suspendat definitiv, iar un litigiu privind valabilitatea acestuia este în curs de 
desf��urare. 

În luna noiembrie 2017, Banca a fost notificat� de c�tre Autoritatea Na�ional� de Administrare Fiscal� (în 
continuare denumit� �ANAF�) asupra unei inspec�ii fiscale avand ca obiect impozitul pe profit, perioada 
supus� inspec�iei fiind 1 ianuarie 2011 � 31 decembrie 2016. Inspec�ia fiscal� anterioar� a vizat perioada 1 
ianuarie 2005 - 31 decembrie 2009 �i a avut ca obiectiv revizuirea impozitelor �i a contribu�iilor datorate 
bugetului consolidat. În cursul anului 2018, inspec�ia a fost extins� la impozitul cu re�inere la surs�, perioada 
auditat� fiind 2013-2016. La data acestor situa�ii financiare, inspec�ia nu a fost finalizat�. Ca urmare, Banca 
nu a înregistrat datorii contingente la data de 31 decembrie 2018. 

În luna decembrie 2017, Banca a facut obiectul unei inspec�ii de la Consiliul Concuren�ei. Obiectul inspec�iei 
a vizat asocia�ia de leasing bancar. Pan� la data acestor situa�ii financiare, Banca nu a primit raportul de 
inspec�ie. Apreciem îns� c� ac�iunea de inspec�ie nu vizeaz� în mod principal activitatea b�ncii. 

În luna august 2018, ANPC a demarat o inspec�ie privind creditele acordate de Banc� �i ulterior vândute 
altor entit��i. Inspectia nu este finalizata la data acestor situa�ii financiare. 
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42.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR �I DATORIILOR 

Tabelul de mai jos prezint� o analiz� a activelor �i datoriilor în func�ie de momentul în care se a�teapt� s�
fie recuperate sau decontate. 
Grup 

2018 2017 

Mii RON
Pân� în
 12 luni

Peste 12 
luni Total

Pân� în
 12 luni

Peste 12 
luni Total

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 7.197.230 0 7.197.230 8.471.977 0 8.471.977
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 437.854 0 437.854 89.168 0 89.168
Derivate de�inute pentru managementul 
riscului 8.620 0 8.620 35.237 0 35.237
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 299.045 0 299.045 86.298 0 86.298
Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 114.367 265.861 380.228 0 0 0
Titluri de valoare 0 0 0 1.992.378 3.257.436 5.249.814
Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 1.446.401 1.757.906 3.204.307 0 0 0
Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului 
global 0 48.023 48.023 0 0 0
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri 
în participa�ie 0 24.980 24.980 0 23.911 23.911
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 9.992.963 16.151.397 26.144.360 7.388.855 14.772.419 22.161.274
Modific�rile de valoare just� aferente 
elementelor acoperite - contabilitatea de 
acoperire 0 1.124 1.124 0 0 0
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 460.724 1.872.643 2.333.367 0 0 0
Crean�e privind impozitul pe profit curent 0 0 0 541 0 541
Alte active 282.850 20.089 302.939 274.003 13.825 287.828
Crean�e privind impozitul amânat 0 28.071 28.071 0 17.167 17.167
Imobiliz�ri corporale 0 203.274 203.274 0 221.082 221.082
Imobiliz�ri necorporale 0 181.115 181.115 0 162.118 162.118
Total active 20.240.054 20.554.483 40.794.537 18.338.457 18.467.958 36.806.415

Mii RON
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18.322 0 18.322 29.291 0 29.291
Derivate de�inute pentru managementul 
riscului 7.478 0 7.478 50.844 0 50.844
Depozite de la b�nci 536.070 0 536.070 500.439 7.850 508.289
Depozite de la clien�i 32.839.571 211.632 33.051.203 29.449.598 246.401 29.695.999
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 379.011 430.887 809.898 410.517 521.441 931.958
Instrumente derivate � contabilitatea de 
acoperire 1.433 0 1.433 0 0 0
Datorie privind impozitul pe profit curent 84.677 0 84.677 21.582 0 21.582
Alte datorii 575.917 23.499 599.416 511.797 24.030 535.827
Obliga�iuni emise 512.458 0 512.458 16.613 495.888 512.501
Datorii subordonate 5.519 850.159 855.678 122.274 726.743 849.017
Provizioane 106.709 26.972 133.681 44.742 35.722 80.464

Total datorii 35.067.165 1.543.149 36.610.314 31.157.697 2.058.075 33.215.772
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42.  ANALIZA PE SCADENTE A ACTIVELOR �I DATORIILOR (continuare) 
Banca 

2018 2017 

Mii RON
Pân� în
 12 luni

Peste 12 
luni Total

Pân� în
 12 luni

Peste 12 
luni Total

Numerar �i disponibilit��i la Banca Central� 7.197.222 0 7.197.222 8.471.851 0 8.471.851
Credite �i avansuri acordate b�ncilor 
evaluate la cost amortizat 435.126 0 435.126 85.641 0 85.641
Derivate de�inute pentru managementul 
riscului 8.620 0 8.620 35.237 0 35.237
Active financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 298.926 0 298.926 86.775 0 86.775
Active financiare evaluate obligatoriu la 
valoarea just� prin profit sau pierdere 102.647 265.861 368.508 0 0 0
Titluri de valoare 0 0 0 1.958.763 3.251.731 5.210.494
Titluri de datorie evaluate la valoarea just�
prin alte elemente ale rezultatului global 1.446.401 1.757.906 3.204.307 0 0 0
Instrumente de capital evaluate la valoarea 
just� prin alte elemente ale rezultatului global 0 48.023 48.023 0 0 0
Investi�ii în filiale, entit��i asociate �i asocieri 
în participa�ie 0 105.349 105.349 0 105.379 105.379
Credite �i avansuri acordate clien�ilor 
evaluate la cost amortizat 9.661.346 15.728.623 25.389.969 7.064.297 14.358.635 21.422.932
Modific�rile de valoare just� aferente 
elementelor acoperite - contabilitatea de 
acoperire 0 1.124 1.124 0 0 0
Titluri de datorie evaluate la cost amortizat 451.733 1.856.338 2.308.071 0 0 0
Crean�e privind impozitul pe profit curent 0 0 0 0 0 0
Alte active 258.454 20.089 278.543 256.041 13.825 269.866
Crean�e privind impozitul amânat 0 26.444 26.444 0 17.050 17.050
Imobiliz�ri corporale 0 201.117 201.117 0 219.485 219.485
Imobiliz�ri necorporale 0 178.461 178.461 0 159.997 159.997
Total active 19.860.475 20.189.335 40.049.810 17.958.605 18.126.102 36.084.707

Mii RON
Datorii financiare de�inute pentru 
tranzac�ionare 18.322 0 18.322 29.603 0 29.603
Derivate de�inute pentru managementul 
riscului 7.478 0 7.478 50.245 0 50.245
Depozite de la b�nci 536.070 0 536.070 500.439 7.850 508.289
Depozite de la clien�i 32.881.941 211.632 33.093.573 29.490.347 246.401 29.736.748
Credite de la b�nci �i alte institu�ii financiare 63.546 44.728 108.274 127.301 113.299 240.600
Instrumente derivate � contabilitatea de 
acoperire 1.433 0 1.433 0 0 0
Datorie privind impozitul pe profit curent 84.048 0 84.048 21.544 0 21.544
Alte datorii 570.023 23.499 593.522 507.017 24.030 531.047
Obliga�iuni emise 516.179 0 516.179 16.734 499.489 516.223
Datorii subordonate 5.519 850.159 855.678 122.274 726.743 849.017
Provizioane 104.336 26.972 131.308 42.315 35.722 78.037

Total datorii 34.788.895 1.156.990 35.945.885 30.907.819 1.653.534 32.561.353



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2018 

148 

43.  CAPITAL 

Managementul capitalului Grupului este definit prin strategia de men�inere a nivelurilor de capital care este 
aprobat� �i revizuit� cel pu�in anual de c�tre directoratul b�ncii. 

Obiectivul principal definit prin managementul capitalului este asigurarea unui nivel al fondurilor proprii care 
s� fie adecvat nu numai în conformitate cu cerin�ele de capital reglementate, cât �i cu limitele stabilite intern 
prin strategia de men�inere a nivelurilor de capital. 

Directoratul administreaz� în mod activ structura capitalului �i urm�re�te men�inerea unui nivel mai ridicat al 
capitalului decât cel reglementat, care s� asigure o pozi�ie confortabil� pentru implementarea strategiei de 
afaceri.  

Fa�� de anul anterior, nu s-au înregistrat modific�ri majore cu privire la obiectivele �i politicile referitoare la 
managementul nivelului de capital. 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European �i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerin�ele pruden�iale pentru institu�iile de credit �i firmele de investi�ii �i de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.648/2012 impune men�inerea indicatorului de adecvare a capitalului la riscuri la un nivel minim de 4.5 % 
pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 de baz�, de 6% pentru rata fondurilor proprii de nivel 1 �i de minim 
8%. 

Conform raportului de supraveghere, Grupului i-a fost solicitat prin scrisoare oficial� s� men�in� capital 
suplimentar pentru a acoperi riscurile care nu sunt acoperite sau care nu sunt considerate în mod adecvat 
în cadrul pilonului I. Grupul trebuie s� men�in� de asemenea amortizorul de conservare al capitalului �i 
amortizorul de capital aferent altor institu�ii de importan�� sistemic� (O-SII). Grupul îndepline�te toate 
cerin�ele men�ionate mai sus. 

Grup Banca

Mii RON 2018 2017 2018 2017

Fonduri proprii de nivel 1 3.472.661 2.868.693 3.410.236 2.807.777
Fonduri proprii de nivel 2 485.091 523.761 485.552 510.458
Total fonduri proprii 3.957.752 3.392.454 3.895.788 3.318.235

Active ponderate la risc 23.692.198 21.823.975 22.673.473 20.849.004
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baz� 14,66% 13,14% 15,04% 13,47%
Rata fondurilor proprii de nivel 1 14,66% 13,14% 15,04% 13,47%
Indicator de solvabilitate 16,70% 15,54% 17,18% 15,92%

Fondurile proprii sunt formate din fondurile proprii de nivel 1 �i fondurile proprii de nivel 2. Fondurile proprii 
de nivel 1 cuprind capitalul social, primele de emisiune, rezultatul reportat (excluzând profitul anului curent) 
�i deducerile conform legilatiei în vigoare. Fondurile proprii de nivel 2 includ datorii subordonate pe termen 
lung �i deducerile conform legisla�iei în vigoare. 

44. CONSOLIDARE PE SEGMENTE  

Principalele decizii luate de directorii opera�ionali legate de alocarea resurselor c�tre fiecare segment sunt 
luate pe baza pozi�iei financiare �i a profitabilit��ii acestora. 

Grupul î�i urm�re�te performan�ele financiare �i administreaz� activitatea pe dimensiunile de segmente �i 
produse. Clientela este împ�r�it� în acest sens între clien�i corporativi, retail, institu�ii financiare �i angaja�ii 
proprii. Segmentul corporativ cuprinde persoanele juridice cu cifra de afaceri ce dep��e�te 5 milioane EUR, 
segmentul retail cuprinde persoanele fizice �i persoanele juridice cu o cifr� de afaceri sub 5 milioane EUR 
(IMM), în timp ce segmentul institu�iilor financiare (parte a Diviziei Trezorerie) cuprinde brokeri, b�nci, 
companii de asigurare, companii de leasing, fonduri de pensii �i investi�ii, precum �i companii de 
administrare a activelor. 
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44. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Grupul ofer� o gam� larg� de servicii, adaptate nevoilor în continu� schimbare ale clien�ilor, dar în acela�i 
timp acordând o aten�ie sporit� activit��ilor bancare de baz�. 

Segmentele de clien�i aduc mai mult de 85% din veniturile opera�ionale ale Grupului, cu urm�toarele 
men�iuni: segmentul de clien�i coporativi aduce în principal venituri din activitatea de creditare, urmat� de 
comisioane din pl�ti, servicii de administrare a conturilor, tranzac�ii de schimb valutar �i activit��i specifice 
b�ncilor de investi�ii. 

Acelea�i surse de venit pot fi men�ionate �i în ceea ce prive�te clien�ii IMM, în timp ce particularit��ile 
afacerilor lor sunt eviden�iate printr-o activitate tranzac�ionala mai intens�, fapt ce determina ca o propor�ie 
mai mare din venituri s� provin� din speze �i comisioane. 

Clien�ii persoane fizice ofer� surse diversificate de venit pentru Grup, generate în principal din produsele de 
credite de consum, carduri de credit, facilit��i de descoperit de cont, dar �i din credite ipotecare, produse de 
economisire, pl�ti, schimburi valutare �i servicii de administrare a activelor, precum �i activit��i de brokeraj 
bursier. Grupul continua s� promoveze utilizarea canalelor alternative în rândul clientelei �i prin aceasta s�
furnizeze servicii de mai bun� calitate cu avantaje reciproce. O alt� surs� de venituri o reprezint� creditele �i 
depozitele acordate propriilor angaja�i. 

În afar� de segmentele de clien�i, performan�a Grupului este influen�at� de rezultatele Diviziei Trezorerie 
(f�r� partea de institu�ii financiare) �i a segmentului �Altele� (f�r� componenta aferent� angaja�iilor proprii). 
Divizia Trezorerie asigur� venituri din activit��i de tranzac�ionare interbancar�, venituri nete din instrumente 
financiare la valoarea just� prin contul de profit sau pierdere �i de asemenea din dobânzi. Segmentul 
�Altele� înregistreaz� în principal venituri din transferuri între segmente (inclusiv aferent capitalului) �i 
venituri generate din participa�ii. 

Referitor la împ�r�irea pe arii geografice, Grupul î�i desf��oar� activitatea în principal în zona geografic� a 
României. 
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44. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Grup 2018

Mii RON 
Clien�i 

corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total

Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea 
creditelor 9.770.125 13.685.563 2.531.901 12.640.620 3.170.036 41.798.245
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -264.735 -591.838 -127.385 -1.156 -18.594 -1.003.708
Total active 9.505.390 13.093.725 2.404.516 12.639.464 3.151.442 40.794.537
Total datorii 7.825.650 18.835.666 5.299.381 3.587.444 1.062.174 36.610.315
Capitaluri proprii 0 0 0 0 4.184.225 4.184.225
Venituri nete din dobânzi 284.251 841.468 210.248 102.551 94.744 1.533.262
Venituri nete din speze �i comisioane 126.965 310.155 187.074 14.780 157 639.131
Venituri nete din tranzac�ionare 50.493 140.354 60.513 105.958 725 358.043
Câ�tiguri aferente activelor financiare nedestinate 
tranzac�ion�rii, evaluate obligatoriu la valoarea just� prin 
profit sau pierdere 2.958 36.058 -1.960 331 1.424 38.811
Câ�tiguri nete din derecunoa�terea activelor financiare  
evaluate la valoare just� prin alte elemente ale 
rezultatului global 0 0 0 480 0 480

Câ�tiguri din contabilitatea de acoperire 0 0 0 145 0 145
Alte venituri opera�ionale 0 4.664 0 0 21.865 26.529
Venituri opera�ionale 464.667 1.332.699 455.875 224.245 118.915 2.596.401
Cheltuieli opera�ionale -109.650 -432.979 -147.301 -20.461 -43.725 -754.116
Cheltuieli salariale -84.482 -359.948 -134.134 -14.058 -7.241 -599.863
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -40.969 -94.016 -46.538 -1.029 6.428 -176.124
Fond comercial negativ 0 0 0 0 0 0
Câ�tiguri din investi�ii în entit��i ascociate �i asocieri în 
participa�ie 

0 0 0 0 1.027 1.027

Profit înainte de impozitare 229.566 445.756 127.902 188.697 75.404 1.067.325
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -173.536 -173.536
Profit net al exerci�iului financiar 229.566 445.756 127.902 188.697 -98.132 893.789



RAIFFEISEN BANK SA 
Note la situa�iile financiare consolidate �i separate 
Pentru exerci�iul financiar încheiat la  
31 decembrie 2017 

151 

44. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Grup 

2017
Mii RON Clien�i corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total

Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea creditelor 7.986.177 12.518.169 2.237.849 11.839.557 3.296.000 37.877.752
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -247.019 -709.262 -97.354 -27 -17.675 -1.071.337
Total active 7.739.158 11.808.907 2.140.495 11.839.530 3.278.325 36.806.415
Total datorii 6.911.572 16.870.211 4.857.492 3.643.690 932.807 33.215.772
Capitaluri proprii 0 0 0 0 3.590.643 3.590.643
Venituri nete din dobânzi 214.933 732.355 163.393 49.834 17.533 1.178.048
Venituri nete din speze �i comisioane 128.175 272.265 174.125 11.402 350 586.317
Venituri nete din tranzac�ionare 45.519 119.018 57.171 88.591 969 311.268
Venituri nete din investi�ii financiare -409 0 0 6.128 202 5.921
Alte venituri opera�ionale -5 -1 0 -1 44.953 44.946
Venituri opera�ionale 388.213 1.123.637 394.689 155.954 64.007 2.126.500
Cheltuieli opera�ionale -111.929 -405.164 -140.178 -17.711 -52.762 -727.744
Cheltuieli salariale -77.619 -335.991 -121.167 -13.649 -7.380 -555.806
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -65.397 -163.979 -4.015 -22 -12.210 -245.623
Fond comercial negativ 0 0 0 0 5.245 5.245
Câ�tiguri din investi�ii în entit��i ascociate �i asocieri în 
participa�ie 0 -1.692 0 0 3.177 1.485
Profit înainte de impozitare 133.268 216.811 129.329 124.572 77 604.057
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -95.138 -95.138
Profit net al exerci�iului financiar 133.268 216.811 129.329 124.572 -95.061 508.919
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44. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Banca
2018 

Mii RON 
Clien�i 

corporativi Persoane fizice IMM Trezorerie Al�ii Total

Total active înainte de ajust�rile pentru deprecierea 
creditelor 9.485.189 13.665.057 2.148.575 12.561.976 3.161.515 41.022.312
Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -246.503 -591.719 -112.469 -1.156 -20.655 -972.502
Total active 9.238.686 13.073.338 2.036.106 12.560.820 3.140.860 40.049.810
Total datorii 7.821.353 18.835.450 5.294.490 2.932.217 1.062.375 35.945.885
Capitaluri proprii 0 0 0 0 4.103.925 4.103.925
Venituri nete din dobânzi 269.214 840.223 185.770 111.632 93.134 1.499.973
Venituri nete din speze �i comisioane 124.484 295.676 180.908 15.266 157 616.491
Venituri nete din tranzac�ionare 50.493 140.354 60.513 105.905 723 357.988
Câ�tiguri aferente activelor financiare nedestinate 
tranzac�ion�rii, evaluate obligatoriu la valoarea just� prin 
profit sau pierdere 2.958 36.058 -1.960 0 1.425 38.481
Câ�tiguri nete din derecunoa�terea activelor financiare  
evaluate la valoare just� prin alte elemente ale 
rezultatului global 0 0 0 480 0 480

Câ�tiguri din contabilitatea de acoperire 0 0 0 145 0 145
Alte venituri opera�ionale 0 4.664 0 0 27.209 31.873
Venituri opera�ionale 447.149 1.316.975 425.231 233.428 122.648 2.545.431
Cheltuieli opera�ionale -107.620 -428.946 -142.034 -20.461 -43.593 -742.654
Cheltuieli salariale -80.079 -353.077 -122.717 -14.058 -7.241 -577.172
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii 
activelor financiare -65.126 -91.120 -23.698 -1.029 6.427 -174.546
Profit înainte de impozitare 194.324 443.832 136.782 197.880 78.241 1.051.059
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -169.972 -169.972
Profit net al exerci�iului financiar 194.324 443.832 136.782 197.880 -91.731 881.087
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44. CONSOLIDARE PE SEGMENTE (continuare) 

Banca
2017

Mii RON 
Clien�i 

corporativi
Persoane 

fizice IMM Trezorerie Al�ii Total

Total active înainte de ajust�rile pentru 
deprecierea creditelor

7.694.15
3 12.492.268

1.889.19
3 11.759.079

3.291.99
5 37.126.688

Ajust�ri pentru deprecierea creditelor -233.788 -709.226 -85.047 -27 -13.893 -1.041.981

Total active 
7.460.36

5 11.783.042
1.804.14

6 11.759.052
3.278.10

2 36.084.707

Total datorii 
6.907.63

6 16.870.133
4.853.29

5 2.996.846 933.443 32.561.353

Capitaluri proprii 0 0 0 0
3.523.35

4 3.523.354
Venituri nete din dobânzi 206.670 730.906 149.077 50.141 15.139 1.151.933
Venituri nete din speze �i comisioane 126.479 260.006 169.195 12.261 349 568.290
Venituri nete din tranzac�ionare 45.519 119.018 57.171 88.105 968 310.781
Venituri nete din investi�ii financiare 0 0 0 6.128 0 6.128
Alte venituri opera�ionale 0 0 0 0 48.563 48.563
Venituri opera�ionale 378.668 1.109.930 375.443 156.635 65.019 2.085.695
Cheltuieli opera�ionale -110.298 -401.892 -136.961 -17.507 -52.636 -719.294
Cheltuieli salariale -74.589 -330.171 -112.912 -13.649 -7.043 -538.364
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare -59.697 -164.187 -8.161 -22 -12.210 -244.277
Profit înainte de impozitare 134.084 213.680 117.409 125.457 -6.870 583.760
Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 0 0 0 -92.583 -92.583
Profit net al exerci�iului financiar 134.084 213.680 117.409 125.457 -99.453 491.177


