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Principalii indicatori financiari

Situaœii financiare consolidate conform IFRS/IAS

2008* 2007* Modificare
procentualå

EUR ‘000 EUR ‘000

Contul de profit æi pierdere
Venit net din dobânzi 249.102 199.880 25%
Venit net din comisioane 208.603 166.402 25%
Profit din tranzacœionare 111.266 60.161 85%
Cheltuieli administrative 317.269 278.111 14%
Profit/ (pierdere) înainte de impozitare 197.725 118.769 66%
Profitul net al exerciœiului financiar 166.729 95.769 74%
Numår acœiuni ordinare 11.962.586.385 11.962.586.385 0%
Câætiguri pe acœiune (în EUR/acœiune) 0,0139 0,0080 74%
Bilanœ
Credite æi avansuri acordate båncilor 
(incluzând æi plasamente la bånci) 90.327 444.021 -80%
Credite æi avansuri acordate clienœilor  2.750.313 2.431.241 13%
Depozite de la bånci 192.591 108.530 77%
Credite de la bånci 193.727 173.500 12%
Depozite de la clienœi 3.667.092 3.573.603 3%
Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare æi profit) 537.075 434.952 23%
Total bilanœ 4.860.246 4.562.890 7%
Informaœii regulatorii**
Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul de piaœå 3.535.675 2.734.658 29%
Total fonduri proprii 415.792 471.217 -12%
Total cerinœe fonduri proprii 282.854 218.773 29%
Rata de acoperire a excedentului 47,00% 115,39% -59%
Rata capitalului de bazå (Tier 1), inclusiv riscul de piaœå 14,45% 14,85% -3%
Rata fondurilor proprii 11,76% 17,23% -32%
Indicatori de performanœå
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte de impozitare 40,68% 29,50% 38%
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) dupå impozitare 34,31% 23,79% 44%
Rata cost/venit 55,57% 64,44% -14%
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de impozitare 4,20% 2,74% 53%
Rata risc/câætig 21,08% 17,30% 22%
Resurse
Numår angajaœi 7.322 6.388 15%
Unitåœi bancare 574 452 27%

*  Conversie informativå, neauditatå
** Cifrele la 2008 au fost calculate în conformitate cu Basel II, iar la 2007 în conformitate cu Basel I
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Ultimul trimestru al anului 2008 a adus multe turbulenœe în sectorul financiar românesc. Multe bånci se bazau într-o
mare måsurå în activitatea lor de creditare pe finanœare din stråinåtate. Raportul credite/depozite pentru sectorul
bancar românesc era de aproape 130%. Acest lucru nu a reprezentat o problemå atât timp cât finanœarea era
disponibilå æi sprijinea creæterea economiei româneæti. Situaœia s-a schimbat rapid spre sfâræitul anului 2008 ca urmare
a evenimentelor generate de colapsul Lehman Brothers. Lipsa încrederii între bånci æi preocupårile legate de calitatea
creditelor în regiune au determinat o epuizare a finanœårii, practic peste noapte. Creditarea interbancarå, dacå era
disponibilå, era extrem de scumpå. Primele de risc, aæa cum erau determinate de piaœa CDS pentru România, au
crescut la peste 850 puncte de bazå. În acelaæi timp, incertitudinea financiarå i-a determinat pe mulœi deponenœi români
så îæi retragå banii din sistem. O acœiune rapidå æi eficientå din partea Båncii Centrale a stabilizat situaœia, dar
rezultatul imediat a fost o concentrare rapidå pe depozite æi o reducere drasticå a creditårii. Aståzi, piaœa financiarå

din România a redevenit calmå, caracterizatå înså de tendinœa de a creæte depozitele mai
repede decât creditele, pentru a îmbunåtåœi raportul credite/depozite æi a reduce
dependenœa de finanœarea din stråinåtate. Reputaœia noastrå solidå æi poziœia de lichiditate
bunå, datorate bazei mari de clienœi retail, ne-au permis så gestionåm cu succes
dificultåœile întâmpinate la finele anului trecut.

În ciuda evoluœiilor înregistrate în trimestrul al patrulea, 2008 a fost cel mai de succes an
din istoria Raiffeisen Bank. Pentru al æaptelea an consecutiv, am reuæit så realizåm un profit
mai mare decât anul precedent. Acelaæi lucru se poate spune despre raportul cost/venituri
care s-a îmbunåtåœit pânå la 55,6%, deæi numai în 2008 am extins reœeaua cu 122 de
unitåœi. Sunt cu atât mai mândru cu cât rezultate financiare nu au fost deloc influenœate de
situaœii excepœionale, ci se datoreazå rezultatelor solide înregistrate de toate liniile de
afaceri; Corporate, Retail æi Trezorerie. Un determinant important al acestui succes îl
constituie orientarea cåtre o relaœie mai bunå cu clienœii båncii. Strategia noastrå este de
a ne ajuta clienœii så aibå succes prin intermediul unor soluœii locale care acoperå nevoi

financiare multiple æi creeazå relaœii profitabile cu banca. În 2008, acest lucru a avut un efect pozitiv asupra nivelului
æi calitåœii profitului nostru.  

În acelaæi timp, cota noastrå de piaœå din punct de vedere al activelor totale s-a stabilizat. Nu consideråm cota de
piaœå un scop în sine æi am evitat întotdeauna så ne implicåm în afaceri cu marjå mai micå æi risc mai mare doar pentru
a prezenta o creætere a acesteia. Prin urmare, avem o poziœie solidå æi echilibratå. La finele anului 2008, Banca avea
o cotå de piaœå de 5,7% la activele totale, 5,3% la credite, 9,8% la depozite, 10,9% la plåœi. De asemenea, 12% din
utilizatorii de servicii bancare, persoane fizice, desemnau Raiffeisen Bank drept banca preferatå, iar 15,3% din profitul
net pe întregul sistem bancar era generat de noi. Portofoliul nostru de clienœi este bine echilibrat între clienœii corporate
æi retail, în timp ce proporœia dintre EUR æi RON este corespunzåtoare din punct de vedere al riscului. Portofoliul nostru
de credite este bine diversificat, iar nici o industrie nu este predominantå. De exemplu, finanœårile pentru real estate
reprezintå doar 10,5% din portofoliul nostru de credite corporate. 

În prezent, aspectele legate de lichiditatea pe piaœa localå s-au diminuat. Ratele de dobândå la depozite revin la
niveluri normale atât pentru RON, cât æi pentru EUR, iar pieœele sunt funcœionale. Primele de risc pentru România au
scåzut la niveluri cuprinse între 200 æi 300 puncte de bazå. Sistemul bancar românesc, cu cerinœele sale mari privind
rezerva minimå obligatorie æi reglementårile de credit restrictive ale Båncii Naœionale (BNR), este bine poziœionat så
facå faœå acestei perioade dificile. Toate båncile au fåcut subiectul unor teste de stres efectuate de BNR. Ca urmare a
acestor teste, sunt bucuros så anunœ cå nu au existat solicitåri ca Raiffeisen Bank så îæi consolideze baza de capital. 

Toate acestea ne oferå o poziœie excelentå pentru viitor. Suntem bine ancoraœi pe piaœa bancarå pentru a face faœå
crizei economice, iar viziunea noastrå pe termen lung nu s-a modificat. România este o œarå cu mare potenœial, care
pentru mulœi ani va înregistra o creætere economicå superioarå Europei Occidentale. Având în vedere poziœia solidå æi
istoria noastrå vom putea så ne dezvoltåm în continuare baza de depozite æi så ne creætem afacerile, diminuând în
acelaæi timp dependenœa de finanœarea externå. 

Multe incertitudini råmân pentru 2009 æi anii urmåtori. În perioade dificile apar înså numeroase oportunitåœi.
În continuare ne vom concentra pe dezvoltarea sustenabilå a båncii, pe adecvarea capitalului, lichiditate, nivelul
costurilor, costul riscului æi vom investi în angajaœii noætri, pentru a fi pregåtiœi så maximizåm aceste oportunitåœi.
Ne propunem så fim o bancå mai bunå ca oricând, fårå a compromite echilibrul organizaœiei, iar rezultatele, inclusiv
sub formå de cote de piaœå sau profit durabil, se vor vedea. 

Acestea nu sunt vremuri uæoare pentru cei care activeazå în sectorul bancar. Le mulœumesc angajaœilor, acœionarilor æi
managementului Båncii pentru contribuœia lor importantå nu doar la rezultatele record ale anului 2008, dar æi la
soliditatea pe care a dobândit-o Raiffeisen Bank. Datoritå lor sunt încrezåtor în viitorul nostru.

Reuæim împreunå!

Steven van Groningen
Preæedinte & CEO
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Componenœa Consiliului de Supraveghere:

Herbert Stepic – Preæedinte al Consiliului 
de Supraveghere

Heinz Wiedner – Membru
Martin Grüll – Membru
Aris Bogdaneris – Membru
Peter Lennkh – Membru

Componenœa Directoratului:

Steven van Groningen – Preæedinte
Marinel Burduja – Prim-Vicepreæedinte, 

Corporate Banking
James D. Stewart, Jr. – Vicepreæedinte, 

Trezorerie æi Pieœe de Capital
Råzvan Munteanu – Vicepreæedinte, Retail Banking
Carl Rossey – Vicepreæedinte, Operaœiuni æi IT
Vladimir Kalinov – Vicepreæedinte, Risc

Conducerea Raiffeisen Bank

Structura Raiffeisen Bank, la 30 aprilie 2009
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Pentru Grupul Raiffeisen International, anul 2008 a fost marcat atât de rezultate
record – în contrast cu rezultatele altor grupuri bancare  - cât æi de deteriorarea
mediului economic. În pofida tendinœei generale negative din cea de-a doua parte a
anului, am realizat un profit consolidat de 982 milioane de euro, cu 17% mai mare
decât în 2007.

În mod inevitabil, la acest moment întreaga regiune a Europei Centrale æi de Est (ECE)
este afectatå de criza financiarå globalå æi, pe ansamblu, va înregistra rate negative
de creætere. Cu toate acestea, datoritå faptului cå procesul de reducere a decalajului
economic va continua, analiætii Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB)
anticipeazå cå relansarea acestei regiuni va fi mai pronunœatå decât cea a Europei
Occidentale, iar acest lucru va fi vizibil începând din 2010.

În mod similar, era inevitabil ca Raiffeisen International så fie afectat de evoluœiile economice
globale. Grupul nostru este concentrat exclusiv pe ECE din raœiuni întemeiate: ECE este spaœiul în care
o bancå de încredere poate dezvolta afaceri durabile, iar acest lucru råmâne un adevår valabil atât
pentru prezent, cât æi pentru viitor. Produsele noastre råspund nevoilor tuturor grupurilor de clienœi,
iar cei aproximativ 15 milioane de clienœi ai noætri oferå o bazå solidå, diversificatå, pentru
activitåœile noastre. Acestor clienœi le råmânem fideli, acum mai mult ca oricând. Înœelegem cå sunt
afectaœi de crizå în nenumårate feluri æi îi vom sprijini så o depåæeascå cât mai bine cu putinœå.  

Este evident cå în viitorul apropiat nu vom mai întâlni ratele de creætere din ultimii ani, nici pe pieœele
locale, nici la nivelul Grupului. Totuæi, båncile noastre din regiune au atât mijloacele financiare, cât
æi structurale de a face faœå crizei. Actuala modificare a situaœiei economice globale ne-a determinat
så ne concentråm æi mai mult pe calitatea activelor, pe care vom continua så o îmbunåtåœim la nivelul
întregului Grup. Pentru a îndeplini cât mai bine acest obiectiv, piesa de rezistenœå a planului nostru
de acœiune o constituie o politicå de risc ajustatå la noul mediu. Alte måsuri au în vedere creæterea
eficienœei æi dezvoltarea permanentå a segmentului de retail, în special prin promovarea în
continuare a produselor de economisire.

Må bucur cå am fåcut progrese substanœiale din acest punct de vedere æi sunt încrezåtor cå aceastå
evoluœie se va menœine æi în anul 2009, mulœumitå încrederii pe care ne-o acordå clienœii noætri!

Herbert Stepic
Preæedinte al Consiliului de Supraveghere

Raportul Consiliului de
Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
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Raiffeisen Bank România este subsidiara Raiffeisen International Bank-Holding AG care, la rândul såu,
este subsidiara integral consolidatå a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) cu sediul în Viena.
RZB este compania mamå a Grupului RZB æi entitatea principalå a Grupului Bancar Raiffeisen din
Austria, cel mai mare grup bancar al œårii din punctul de vedere al activelor totale, având cea mai
vastå reœea de distribuœie localå.

RZB æi Raiffeisen International au confirmat în repetate rânduri reputaœia de promotori în Europa
Centralå æi de Est, înfiinœând prima subsidiarå bancarå în Ungaria încå din 1986, cu trei ani înainte
de cåderea Cortinei de Fier. În cei peste 20 de ani de prezenœå pe piaœå, au fost fondate 10 bånci
æi cumpårate alte 10. Reœeaua astfel formatå acoperå regiunea cu bånci universale, care deservesc
peste 14,7 milioane de clienœi în peste 3.200 unitåœi bancare, pe urmåtoarele 15 pieœe:

Albania Raiffeisen Bank Sh.a.
Belarus Priorbank, OAO
Bosnia æi Herœegovina Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Bulgaria Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Croaœia Raiffeisenbank Austria d.d.
Kosovo Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Polonia Raiffeisen Bank Polska S.A.
Republica Cehå Raiffeisenbank a.s. æi eBanka, a.s.
România Raiffeisen Bank S.A.
Rusia ZAO Raiffeisenbank 
Serbia Raiffeisen banka a.d.
Slovacia Tatra banka, a.s.
Slovenia Raiffeisen banka d.d.
Ucraina VAT Raiffeisen Bank Aval
Ungaria Raiffeisen Bank Zrt.

Raiffeisen International este compania care coordoneazå toate aceste bånci, deœinând majoritatea
acœiunilor (în cele mai multe cazuri 100% sau aproape 100%). Mai mult, din Grupul Raiffeisen
International fac parte numeroase companii de leasing financiar (inclusiv una în Kazahstan æi una în
Moldova). RZB deœine aproximativ 70% din acœiunile Raiffeisen International. Restul de acœiuni se
tranzacœioneazå liber, fiind deœinut de investitori instituœionali sau privaœi. Acœiunile sunt
tranzacœionate la Bursa de Valori din Viena.

Raiffeisen International a înregistrat la finalul anului 2008 încå un rezultat record: profitul consolidat
al Grupului (dupå impozitare æi interese minoritare) a crescut cu 17% pânå la 982 milioane EUR (în
comparaœie cu aceeaæi perioadå a anului 2007). Bilanœul total a fost de 85,4 miliarde EUR la
sfâræitul anului, înregistrând de asemenea o creætere de 17%. La data întocmirii bilanœului, aproape
63.400 de angajaœi din peste 3.200 de unitåœi deserveau peste 14,7 milioane clienœi.

Scurtå prezentare a Grupului RZB
æi a Raiffeisen International

www.raiffeisen.ro
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Fondat în 1927, RZB oferå o gamå completå de servicii bancare comerciale æi de investiœii. Ocupå
locul trei pe piaœa bancarå din Austria. La 31 decembrie 2008, bilanœul total al Grupului RZB era de
156,9 miliarde EUR, cu 14% mai mult faœå de decembrie 2007. În timp ce profitul operaœional a
atins încå un record, efectele pieœei financiare æi ale crizei bancare au atras dupå sine scåderi de
profit. Ca urmare, profitul înainte de impozitare a scåzut cu 60% pânå la 597 milioane EUR. La
data raportårii, Grupul avea 66.650 de angajaœi în toatå lumea.

Pe lângå operaœiunile bancare – la care se adaugå æi o reprezentanœå în Rusia (Moscova) – RZB
coordoneazå în Europa Centralå æi de Est æi câteva companii specializate ce oferå servicii în
domeniul fuziunilor æi achiziœiilor (M&A), dezvoltårii de proiecte imobiliare, managementului de
fonduri æi creditelor ipotecare.

În Europa Occidentalå æi în SUA, RZB este prezentå printr-o sucursalå la Londra æi reprezentanœe la
Bruxelles, Frankfurt, Madrid, Milano, Paris, Stockholm æi New York. La acestea, se adaugå o
companie financiarå la New York (cu reprezentanœe la Chicago, Houston æi Los Angeles) æi o bancå
subsidiarå în Malta. În Asia, RZB are sucursale la Beijing (cu reprezentanœe în Harbin æi Zhuhai),
Xiamen æi Singapore æi reprezentanœe la Ho Chi Minh City, Hong Kong, Mumbai æi Seul. Aceastå
prezenœå internaœionalå ilustreazå clar strategia Grupului privind pieœele în dezvoltare.

RZB are urmåtoarele calificative (la aprilie 2009):

Standard & Poor’s Termen scurt A-1
Termen lung A

Moody’s Termen scurt P-1
Termen lung A1

www.rzb.at
www.ri.co.at
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Ianuarie
n Raiffeisen Bank introduce în portofoliul de produse creditul fårå garanœii materiale destinat

finanœårii rapide a activitåœii curente a întreprinderilor mici æi mijlocii.

Februarie
n Raiffeisen Bank deschide alte trei centre „Raiffeisen Bank - Casa Ta” specializate în credite

imobiliare destinate persoanelor fizice la Craiova, Râmnicu Vâlcea æi Târgu Mureæ.
n O nouå politicå de preœuri pentru creditele garantate cu ipotecå intrå în vigoare începând din

aceastå lunå. Clienœii beneficiazå de dobåndå fixå pe un an, având posibilitatea de a opta
pentru dobândå revizuibilå la fiecare aniversare a creditului.

Martie
n În premierå pe piaœa bancarå româneascå, Raiffeisen Bank, în colaborare cu Poliœia

Municipiului Bucureæti, lanseazå un program pentru prevenirea fraudelor, educarea æi
informarea clienœilor båncii asupra fenomenului de fraudå.

n Raiffeisen Bank încheie un parteneriat pe trei ani cu Federaœia Românå de Fotbal, devenind
sponsor oficial al echipei naœionale de fotbal. 

Aprilie
n Raiffeisen Bank lanseazå un pachet financiar destinat dezvoltårii activitåœii segmentului de

profesii liberale, punând la dispoziœia clienœilor nu doar produse æi servicii financiar-bancare
de calitate, ci æi consultanœå de specialitate prin personal dedicat.

n Banca obœine premiul „Cel mai de succes program co-branded” în cadrul galei No-Cash
2008, pentru cardul de credit dezvoltat în parteneriat cu Vodafone în cursul anului precedent.

Mai
n Raiffeisen Bank oferå gratuit serviciul de Internet Banking pentru IMM, fårå taxå de activare æi

fårå abonament lunar.
n Prima unitate Raiffeisen Bank din mediul rural, destinatå cu precådere clienœilor persoane

fizice, este inauguratå în comuna Remetea din judeœul Harghita.

Iunie
n Raiffeisen Asset Management obœine autorizarea pentru „Raiffeisen Acumulare”, fond de

pensii facultative (pilonul III) care îæi propune creæterea pe termen lung a capitalului investit, în
condiœiile asumårii unui nivel de risc moderat.

n Raiffeisen Bank se alåturå unui proiect unic æi inovativ – Omul de lângå tine – care
promoveazå în Bucureæti accesul la culturå, ideea de spaœiu urban, de comunicare æi
apropiere între oameni. Expoziœia de fotografie monumentalå semnatå de artistul Dan Hayon
este evenimentul central al proiectului.  

Iulie
n Raiffeisen Capital & Investment primeæte de la The Banker premiul „Tranzacœia Anului 2007”

pentru intermedierea ofertei publice iniœiale de acœiuni Transgaz.
n Dr. Herbert Stepic, preæedintele Raiffeisen International, este decorat la Bucureæti cu Ordinul

„Meritul Industrial æi Comercial” în rang de Comandor, prin decret prezidenœial.

Repere 2008
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August
n 11 tineri cu rezultate universitare de excepœie, care îæi finalizeazå studiile la universitåœi de

prestigiu din stråinåtate, sunt câætigåtorii celei de-a cincea ediœii a Bursei Raiffeisen.

Septembrie
n Raiffeisen Bank extinde programul „Puncte de colecœie” destinat deœinåtorilor de carduri, prin

încheierea unor noi parteneriate cu companii de top de pe piaœa româneascå.
n Reœeaua de bancomate a Raiffeisen Bank atinge un nou prag: 1.000 de ATM-uri puse la

dispoziœia posesorilor de carduri. 
n Raiffeisen Art Proiect, program dedicat promovårii anuale a valorilor artistice româneæti,

susœine expoziœia „Pictor printre stele” a talentatului pictor Emil Ciocoiu.

Octombrie
n Ca urmare a acordului încheiat între Raiffeisen Bank æi Ministerul Apårårii Naœionale,

pensionarii militari îæi pot încasa începând din aceastå lunå pensiile în contul propriu deschis
la orice unitate Raiffeisen Bank.

n Clienœii Raiffeisen Bank au acum posibilitatea de a constitui depozite în lei pe termen de trei
luni, beneficiind astfel de una dintre cele mai mari trei dobânzi de pe piaœå.

n Programul Raiffeisen Trainee - 14 absolvenœi de învåœåmânt superior se alåturå echipei
Raiffeisen Bank, începându-æi activitatea în zone cheie din bancå sau din subsidiarele
acesteia: retail, risc, leasing.

n Raiffeisen Bank sprijinå prima ediœie a Maratonului Internaœional Bucureæti, eveniment sportiv
de mare amploare, care adunå la linia de start atleœi profesioniæti æi amatori.
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Decorarea Dr. Herbert Stepic 
la Bucureæti - iulie

Vernisaj Raiffeisen Art Proiect - septembrie
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Noiembrie
n Are loc a treia ediœie a conferinœei „Raiffeisen CerealExpert - Prima opœiune în finanœarea

afacerilor cu cereale”, având ca scop prezentarea soluœiilor integrate, dezvoltate de bancå,
pentru finanœarea produselor agricole în diferite stadii.

n Raiffeisen Bank este sponsor principal al Festivalului Internaœional de Muzicå de Camerå
SoNoRo, o platformå de excepœie pentru promovarea celei mai profunde forme de comunicare
muzicalå, care are loc la Bucureæti, Timiæoara æi Cluj. 

n Primul numår al revistei interne „Staff Only”, instrument util de comunicare a experienœelor
profesionale æi personale din cadrul organizaœiei, ajunge la toœi membrii echipei Raiffeisen
Bank.

Decembrie
n Raiffeisen Bank sprijinå apariœia primului manual æi a unui caiet de educaœie financiar-

bancarå, „Banii pe înœelesul copiilor”, care explicå pe înœelesul celor mici ce sunt banii, cum
pot fi aceætia înmulœiœi sau ce este un card.  

n Pentru a doua oarå consecutiv, Raiffeisen Bank este desemnatå „Banca Anului”, pentru cele
mai bune investiœii din sistemul bancar, de cåtre publicaœia Business Press.

n Reœeaua Raiffeisen Bank atinge 574 de unitåœi la sfâræitul lui 2008, din care 122 deschise pe
parcursul anului. Dintre acestea, o parte sunt spaœii dedicate serviciilor strategice ale båncii:
16 unitåœi Raiffeisen Exclusive, 21 unitåœi Mortgage Center, 51 unitåœi Mortgage Corner,
7 Centre Operaœionale de Afaceri æi 8 Centre Regionale Corporatiste.
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Climatul economic

Ritmul de creætere economicå a råmas ridicat în 2008, Produsul Intern Brut (PIB) real avansând cu
7,1% faœå de 2007. Totuæi, evoluœiile înregistrate în prima æi a doua parte a anului au fost complet
diferite.

Activitatea economicå a råmas intenså în primele douå trimestre ale anului în ciuda amplificårii
crizei pe pieœele externe. PIB-ul fårå agriculturå (indicator care reflectå cel mai bine dinamica
activitåœii economice în România) a crescut cu 9,1% în termeni reali în perioada ianuarie-iunie
2008 comparativ cu aceeaæi perioadå din 2007. În acelaæi interval de timp, investiœiile au crescut
cu 31,1%, în timp ce avansul cheltuilelilor populaœiei s-a situat la 14,4%.

Tendinœa s-a inversat înså în trimestrul al treilea, când criza pe pieœele internaœionale s-a accentuat.
Situaœia economicå s-a deteriorat considerabil în trimestrul al patrulea dupå falimentul båncii
Lehman Brothers æi dupå ce pieœele internaœionale ale creditului au încetat så mai funcœioneze. Astfel,
activitatea a încetinit în toate sectoarele economice (industrie, servicii, construcœii) ca urmare a
deteriorårii rapide a cererii interne (consum æi investiœii) æi a celei externe. Consumul æi investiœiile au
suferit datoritå accesului mai dificil la credite, a scumpirii acestora, dar æi datoritå creæterii
incertitudinii privind perspectivele economice în urmåtorii ani. Ca urmare, PIB-ul fårå agriculturå a
crescut numai cu 3,5% în a doua jumåtate a lui 2008 comparativ cu perioada similarå din 2007.
Industria a fost cea mai afectatå de crizå. Dupå o creætere anualå de 6% în prima jumåtate a lui
2008, avansul anual s-a redus la numai la 2,5% în trimestrul al treilea, iar în trimestrul al patrulea s-
a înregistrat o scådere de 10,4%. Diminuarea cererii externe a afectat cel mai puternic industria
metalurgicå, chimicå æi pe cea constructoare de maæini, companiile din aceste sectoare decizând
så reducå sau chiar så opreascå producœia în ultimele luni ale lui 2008. De fapt, rezultatele de la
sfâræitul lui 2008 sugereazå perspectivele negative pentru anul 2009.

Rata inflaœiei a crescut în prima jumåtate a
lui 2008 æi a atins o valoare maximå de
9% în iulie. Factorii determinanœi ai creæterii
ratei inflaœiei în aceastå perioadå au fost
creæterea preœurilor bunurilor alimentare (ca
urmare a unei producœii agricole slabe în
2007) æi a preœului combustibililor (ca
urmare a creæterii rapide a preœului
petrolului æi deprecierii leului). Rata inflaœiei
a început înså så scadå în luna august
(dupå ce influenœa negativå a acestor
factori a început så se disipeze) æi s-a situat
la 6,3% la sfâræitul lui 2008 (în afara œintei

de inflaœie a BNR de 3,8% cu un interval de variaœie de +/-1%).

Confruntându-se cu o creætere a ratei inflaœiei æi cu o deteriorare a sentimentului investitorilor stråini
faœå de România, BNR a trebuit så creascå rata dobânzii de politicå monetarå æi så adopte un
management ferm al lichiditåœii din piaœa monetarå. Astfel, BNR a crescut rata dobânzii de politicå
monetarå de æase ori consecutiv de la 7,5% la sfâræitul lui 2007, pânå la 10,25% în august 2008,
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nivel la care a stagnat pânå la sfâræitul anului. Creæterea ratelor dobânzii din piaœa monetarå a fost
înså mult mai amplå, fapt evidenœiat, de exemplu, de creæterea ratei ROBOR la 1 lunå de la 8,3% în

ianuarie, la 15,4% în decembrie 2008. În
luna octombrie, ca urmare a unui deficit
de lichiditate în piaœå, ratele dobânzii din
piaœa monetarå au crescut temporar chiar
pânå la 50%.

În 2008 s-a înregistrat o creætere a
volatilitåœii nu doar în piaœa monetarå, ci æi
în cea valutarå. Creæterea aversiunii la risc
pe pieœele internaœionale a avut un impact
puternic asupra cursului de schimb al
leului. Sentimentul investitorilor stråini faœå
de România s-a deteriorat chiar mai mult
decât în cazul altor œåri emergente,
datoritå dezechilibrelor macroeconomice
interne mari (în special deficitul ridicat al
contului curent), iar acest lucru a generat

presiuni de depreciere a leului. Deæi cursul de schimb a fost relativ stabil în prima jumåtate a lui
2008 (cotaœia EUR/RON fluctuând între 3,56 æi 3,77), în cea de-a doua jumåtate a anului
volatilitatea a crescut, iar leul a intrat începând cu septembrie pe o tendinœå clarå de depreciere.
Pariurile pe deprecierea leului au devenit mai numeroase (asociate cu riscurile mari ale României
datorate dependenœei ridicate de finanœarea externå într-un moment de crizå pe pieœele internaœionale
ale creditului) iar nerezidenœii au început så-æi construiascå poziœii valutare speculative scurte pe leu.
Aceste acœiuni au determinat creæterea foarte rapidå a cotaœiei EUR/RON pânå la un nivel apropiat
de 4,0 în luna octombrie. În acel moment Banca Centralå a intervenit în piaœa valutarå vânzând
valutå æi a refuzat så injecteze lichiditate în piaœa monetarå. Intervenœia valutarå æi deficitul de
lichiditate au determinat jucåtorii din piaœå så închidå poziœiile speculative scurte pe leu, iar rata de
schimb EUR/RON a revenit din nou la nivelul de 3,65 la sfâræitul lui octombrie. Totuæi, presiunile de
depreciere au continuat så se manifeste în continuare, iar cotaœia EUR/RON a ajuns din nou la
nivelul de 4,0 pânå la sfâræitul lunii decembrie æi apoi a crescut la 4,3 în primele såptåmâni ale lui
2009. Limitarea æi controlul deprecierii leului au reprezentat o preocupare majorå a Båncii Centrale
pe tot parcursul anului 2008, dat fiind impactul såu asupra stabilitåœii financiare æi a inflaœiei.

Deficitul contului curent s-a adâncit rapid în ultimii ani ajungând la 13,5% din PIB la sfâræitul lui
2007. Creæterea deficitului balanœei comerciale a reprezentat factorul determinant al deteriorårii
contului curent. Creæterea importurilor a devansat-o pe cea a exporturilor, pânå în 2007 fiind
susœinutå de avansul rapid al cererii agregate interne (consum æi investiœii). Situaœia s-a schimbat înså
în 2008, iar ritmul de creætere al exporturilor (13,8% an la an) l-a devansat pe cel al importurilor
(9,4% an la an). Ca urmare, deficitul balanœei comerciale s-a redus de la 14,4% din PIB în 2007 la
13,3% din PIB în 2008. În acelaæi timp, deficitul contului curent a scåzut la 12,3% din PIB în 2008.
Totuæi, deficitul contului curent este încå foarte ridicat æi atunci când este adåugat la serviciul
datoriei externe evidenœiazå un grad ridicat de dependenœå a României de finanœarea externå.
Astfel, finanœarea deficitului contului curent genereazå riscuri în contextul unor condiœii adverse pe
pieœele internaœionale ale creditului.

www.raiffeisen.ro
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Politica fiscalå a råmas pro-ciclicå în 2008. Guvernul a continuat så cheltuiascå sume importante
pentru achiziœia de bunuri æi servicii æi a acordat creæteri salariale foarte mari personalului din
sectorul public. Mai mult, decelerarea rapidå a activitåœii economice în ultimele luni ale anului a
determinat deteriorarea încasårilor bugetare. Ca urmare, deficitul bugetar s-a adâncit de la 3,1%
din PIB în 2007 la 4,9% din PIB în 2008, pe metodologia naœionalå. Pentru a finanœa deficitul
bugetar, Guvernul a crescut volumul împrumuturilor de pe piaœa internå contractate prin emisiunea
de titluri de stat. De asemenea, Guvernul a emis æi eurobonduri în valoare de 750 milioane euro,
sumele obœinute fiind înså în cea mai mare parte utilizate pentru plata unor eurobligaœiuni ajunse la
scadenœå (600 milioane EUR). În condiœiile în care se utilizeazå metodologia Comisiei Europene,
deficitul bugetar s-a situat la 5,4% din PIB în 2008, fapt ce evidenœiazå riscuri importante pentru
declanæarea procedurii de buget excesiv de cåtre Comisia Europeanå.

La sfâræitul lui 2008, douå dintre cele trei mari agenœii internaœionale de rating au scåzut ratingul
României la treapta „non-investment”. Pe 27 octombrie 2008, Standard & Poor’s a redus ratingul
de œarå al României cu o treaptå de la ”BBB-” la ”BB+”. Pe 10 noiembrie 2008, Fitch a redus
ratingul de œarå cu douå trepte de la ”BBB” la ”BB+”. Ambele agenœii au atribut ratingului o
perspectivå negativå. Agenœiile de rating æi-au manifestat îngrijoråri în legåturå cu dependenœa
ridicatå a României de finanœarea externå æi în legåturå cu politicile inadecvate ale autoritåœilor
pentru limitarea dezechilibrelor macroeconomice. Cele douå agenœii au avertizat asupra riscurilor
unei încetiniri rapide a activitåœii economice în România. 

România: Principalii indicatori economici

2004 2005 2006 2007 2008

Produsul Intern Brut – PIB (mld. euro) 61,0 79,7 97,8 123,7 136,8
PIB pe locuitor (în EUR) 2816 3688 4530 5743 6364
Creæterea realå a PIB-ului (% an la an) 8,5 4,2 7,9 6,2 7,1
Volumul producœiei industriale (% an la an) 5,3 2,0 7,1 5,4 0,9
Rata æomajului înregistrat (medie, %) 6,7 5,8 5,4 4,3 4,0
Salariul mediu brut lunar (în EUR) 204 267 326 422 473
Preœurile producœiei industriale (medie, % an la an) 19,1 10,6 11,6 8,1 15,8
Preœurile de consum (medie, % an la an) 11,9 9,0 6,6 4,8 7,9
Preœurile de consum (sf. an, % an la an) 9,3 8,6 4,9 6,6 6,3
Soldul bugetului public consolidat (% din PIB) -1,5 -0,8 -1,5 -3,1 -4,9
Datoria publicå (% din PIB) 18,7 15,8 12,4 12,7 14,0
Soldul contului curent (% din PIB) -8,4 -8,6 -10,4 -13,5 -12,3
Datorie externå (% din PIB) 35,2 38,8 42,1 47,3 53,0
Investiœii stråine directe –fluxuri nete (% din PIB) 8,4 6,6 8,9 5,7 6,6
Rezervele valutare ale BNR (mld. euro) 10,8 16,8 21,3 25,3 26,2
RON/EUR, curs mediu 4,05 3,62 3,52 3,34 3,68
RON/EUR, curs la sfâræitul perioadei 3,97 3,68 3,38 3,61 3,99
RON/USD, curs mediu 3,26 2,91 2,81 2,44 2,52
RON/USD, curs la sfâræitul perioadei 2,91 3,11 2,57 2,46 2,83
EUR/USD, curs mediu 1,24 1,24 1,25 1,37 1,46
EUR/USD, curs la sfâræitul perioadei 1,36 1,18 1,32 1,47 1,41

Sursa: Banca Naœionalå a României, Institutul Naœional de Statisticå, Raiffeisen RESEARCH
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Evoluœii ale sistemului bancar
La sfâræitul anului 2008, în România existau 42 de bånci cu active totalizând 79 miliarde EUR.
Sistemul bancar românesc este dominat de bånci cu capital majoritar stråin, activele acestora
reprezentând 88,1% din totalul activelor bancare în decembrie 2008. Cota de piaœå a båncilor cu
capital de stat era de numai 5,3% la sfâræitul lui 2008. Competiœia în sistemul bancar a råmas
puternicå, båncile continuând så îæi extindå rapid reœeaua de unitåœi. Numårul unitåœilor bancare se
situa la 6.549 în decembrie 2008, în creætere cu 19,5% faœå de sfâræitul lui 2007.

Ritmul de creætere a creditului neguvernamental a råmas ridicat în 2008 (+25,8% în termeni reali în
decembrie 2008) chiar dacå s-a înjumåtåœit comparativ cu cel din 2007 (+50,5%). Ponderea în PIB
a creditului neguvernamental a crescut de la 35,9% în 2007 la 39,3% în 2008. De asemenea,
activele instituœiilor de credit au crescut de la 63,1% din PIB în 2007 la 67,4% din PIB în 2008.
Totuæi, gradul de intermediere financiarå din România (måsurat prin ponderea activelor bancare în
PIB) råmâne cel mai scåzut dintre œårile membre ale Uniunii Europene.

Dinamica creditårii a råmas ridicatå pânå în septembrie, înså a frânat rapid în ultimul trimestru al
anului, atunci când piaœa internaœionalå a creditului s-a blocat (iar capacitatea båncilor locale de a
atrage fonduri din exterior a scåzut). Începând cu luna octombrie, aversiunea faœå de risc a
båncilor a crescut, iar acestea au început så îæi restricœioneze condiœiile de creditare. De asemenea,
creæterea primei de risc pentru România a determinat o creætere a costului de finanœare externå a
båncilor æi a ratelor dobânzii la creditele în valutå, în timp ce dispariœia excesului de lichiditate din
piaœa internå a determinat creæterea ratelor dobânzii pentru creditele în lei. Ca urmare, soldul
creditelor acordate de cåtre bånci a scåzut în ultimele luni ale anului.

În cea de-a doua jumåtate a lui 2008, båncile æi-au concentrat atenœia în principal cåtre atragerea
de depozite. Acestea au crescut agresiv ratele dobânzii plåtite pentru depozitele atrase de la
populaœie æi companii, atât în monedå naœionalå, cât æi în valutå. Creæterile ratelor dobânzii plåtite
la depozite au fost mai mari decât creæterile ratelor dobânzii solicitate la credite æi aceasta a
început så punå presiuni de scådere asupra marjei nete din dobânzi în ultimul trimestru al anului.
De asemenea, interesul båncilor pentru plasamente în titluri de stat a crescut, deoarece acestea
reprezintå un stoc de lichiditate æi le permit båncilor så obœinå rapid lichiditate de la Banca
Centralå prin apel la facilitatea permanentå de creditare.

Banca Centralå a råmas preocupatå de expansiunea rapidå a creditului, în special în prima
jumåtate a anului. În februarie, BNR a decis så introducå måsuri prudenœiale suplimentare prin
creæterea gradului de provizionare în cazul creditelor în valutå acordate debitorilor neacoperiœi la
riscul valutar. De asemenea, BNR a decis så introducå o procedurå de „stress test” pentru creditele
nou acordate. Båncile au fost obligate så adopte noi reguli de creditare æi så implementeze aceastå
procedurå începând cu luna octombrie. În principiu, noile reguli de creditare au presupus o
diminuare a capacitåœii de îndatorare a populaœiei neacoperite la riscul valutar, datoritå reducerii
nivelului maxim acceptat pentru ponderea în venitul disponibil al serviciului datoriei debitorului (cu
aproximativ 10-15 puncte procentuale de la 65%-70% iniœial). BNR a permis båncilor så renunœe la
procedura de „stress test” în cazul creditelor ipotecare æi a celor garantate cu ipoteci la începutul lui
2009, dupå ce dinamica creditului a decelerat rapid.

www.raiffeisen.ro
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Tabelul urmåtor prezintå principalele evoluœii înregistrate la nivelul bilanœului monetar agregat al
instituœiilor de credit (bånci comerciale, bånci de economisire æi creditare în domeniul locativ,
cooperative de credit) æi fondurilor de piaœå monetarå din România în anul 2008.

Bilanœul monetar agregat al instituœiilor de credit æi al fondurilor de piaœå monetarå

2008 2008 2008/2007 2007 2007
(mld. (% din total (modificare (% din total (% din total
RON) active) anualå, în inflatate) active)

termeni reali 
în %)

Active
Credite æi plasamente la alte bånci æi BNR 81,0 23,8 2,1 79,3 28,7

- din care rezerve minime obligatorii 73,2 21,6 13,6 64,5 23,3
Credite acordate rezidenœilor 204,3 60,1 26,6 161,4 58,3

- populaœie 99,2 29,2 30,5 76,0 27,5
- companii 98,9 29,1 21,3 81,5 29,5
- sector public 6,3 1,8 61,8 3,9 1,4

Deœineri de titluri, din care: 12,3 3,6 59,6 7,7 2,8
- emise de cåtre administraœia publicå 11,0 3,2 75,0 6,3 2,3

Active externe 6,9 2,0 7,1 6,5 2,3 
Active imobilizate 10,3 3,0 15,2 9,0 3,2
Alte active 25,0 7,4 96,2 12,7 4,6
Total active 339,8 100,0 22,8 276,7 100,0
Pasive
Depozite ale båncilor æi altor instituœii 
financiar-monetare rezidente 7,2 2,1 -31,4 10,4 3,8
Depozite ale rezidenœilor 161,9 47,6 11,7 145,0 52,4

- populaœie 82,9 24,4 15,8 71,6 25,9
- companii 68,6 20,2 4,5 65,6 23,7
- sector public 10,4 3,1 33,8 7,8 2,8

Titluri de debit emise 1,2 0,3 -63,0 3,2 1,1
-  din care deœinute de nerezidenœi 0,9 0,3 -69,7 2,8 1,0

Pasive externe 103,2 30,4 37,2 75,3 27,2
Capital æi rezerve 36,3 10,7 30,8 27,7 10,0
Alte pasive 30,1 8,9 99,6 15,1 5,5
Total pasive 339,8 100,0 22,8 276,7 100,0

Sursa: Datele folosite au fost preluate din buletinul lunar al BNR din luna decembrie 2008 æi de pe pagina de internet a Båncii Centrale Europene. Pentru

realizarea comparaœiilor, datele pentru anul 2007 au fost ajustate cu rata inflaœiei din 2008 de 6,3%.
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Rezultate financiare ale Grupului
Raiffeisen în România
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31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007 2008 2007

RON ‘000 RON ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Neauditat Neauditat

Active
Numerar æi echivalente de numerar 5.947.596 4.824.755 1.492.421 1.336.423
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 44.806 41.275 11.243 11.433
Derivative deœinute pentru managementul riscului 52.077 1.770 13.068 490
Credite æi avansuri acordate båncilor 359.973 1.603.003 90.327 444.021
Credite æi avansuri acordate clienœilor 10.960.548 8.777.265 2.750.313 2.431.241
Titluri de valoare 1.197.530 569.413 300.494 157.723
Participaœii 44.099 44.400 11.066 12.298
Imobilizåri corporale 373.703 310.321 93.773 85.957
Imobilizåri necorporale 104.758 103.886 26.287 28.776
Impozit amânat, activ 6.864 - 1.722 -
Creanœe privind impozitul pe profit 747 1.203 187 333
Alte active 276.354 195.654 69.345 54.195
Total active 19.369.055 16.472.945 4.860.246 4.562.890
Datorii
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare 3.306 2.315 830 641
Derivative deœinute pentru managementul riscului 105.386 32.191 26.444 8.917
Depozite de la bånci 767.514 391.815 192.591 108.530
Depozite de la clienœi 14.614.094 12.901.422 3.667.092 3.573.603
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare 772.040 626.371 193.727 173.500
Datorii subordonate 351.694 318.273 88.250 88.159
Provizioane 49.026 33.789 12.302 9.359
Datorie privind impozitul curent 70.188 56.529 17.612 15.658
Datorie privind impozitul amânat 517 14.772 130 4.092
Alte datorii 494.936 525.200 124.193 145.479
Total datorii 17.228.701 14.902.677 4.323.171 4.127.938
Capitaluri proprii
Capital social 1.196.259 1.196.259 300.175 331.355
Rezultat reportat / (Pierdere cumulatå) 879.885 351.960 220.788 97.490
Alte rezerve 64.210 22.049 16.112 6.107
Total capitaluri proprii 2.140.354 1.570.268 537.075 434.952
Total datorii æi capitaluri proprii 19.369.055 16.472.945 4.860.246 4.562.890

Bilanœul contabil consolidat
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Detalii privind evoluœia activelor

Activele totale ale Grupului Raiffeisen în
România au crescut în 2008 cu 2,9
miliarde RON, reprezentând o creætere de
17,58% faœå de 2007. Creditele æi
avansurile acordate clienœilor au crescut cu
25%, creæterea datorându-se în proporœie
de 45% segmentului de clienœi corporate æi
55% segmentului de clienœi retail.
Creæterea a fost susœinutå de continuarea
dezvoltårii reœelei de unitåœi (122 de unitåœi
noi) æi de specializarea ei (la sfâræitul
anului existând 21 de unitåœi Mortgage
Center).

Detalii privind evoluœia pasivelor

Depozitele atrase de la clienœi depåæeau
14,6 miliarde RON la sfâræitul anului
2008, cu 13% mai mult decât în
decembrie 2007. Din aceastå sumå
depozitele la termen ale clienœilor
reprezintå 65%, pe când depozitele la
vedere 35%. Segmentul retail are o
pondere de 40% din totalul resurselor
atrase de la clienœi æi segmentul corporate
60%. 

Numerar æi echivalente de numerar

2007 2008

Credite æi avansuri acordate clienœilor
Alte active

Credite æi avansuri acordate båncilor
Titluri de valoare

Structura activelor
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Structura pasivelor æi capitalului propriu
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Contul de profit æi pierdere consolidat

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007 2008 2007

RON ‘000 RON ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
Neauditat Neauditat

Venituri din dobânzi 1.581.454 1.059.184 429.429 317.378
Cheltuieli cu dobânzile (664.091) (392.127) (180.327) (117.498)
Venituri nete din dobânzi 917.363 667.057 249.102 199.880
Venituri din speze æi comisioane 836.800 606.746 227.225 181.807
Cheltuieli cu speze æi comisioane (68.579) (51.411) (18.622) (15.405)
Venituri nete din speze æi comisioane 768.221 555.335 208.603 166.402
Venituri nete din tranzacœionare 409.758 200.776 111.266 60.161
Cheltuieli nete din alte instrumente financiare 
la valoare justå prin contul de profit æi pierdere (39.449) (4.490) (10.712) (1.345)
Alte venituri operaœionale 46.640 21.643 12.665 6.485
Venituri operaœionale 2.102.533 1.440.321 570.924 431.583
Cheltuieli operaœionale (662.182) (511.660) (179.809) (153.316)
Cheltuieli salariale (506.223) (416.478) (137.460) (124.795)
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare (193.357) (115.378) (52.504) (34.572)
Pierderi din participaœii în entitåœi asociate (12.617) (438) (3.426) (131)
Profit înainte de impozitare 728.154 396.367 197.725 118.769
Cheltuiala cu impozitul pe profit (114.149) (76.758) (30.996) (23.000)
Profitul exerciœiului financiar 614.005 319.609 166.729 95.769
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Structura veniturilor operaœionale
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Venitul net

Veniturile operaœionale au crescut cu 46% faœå de anul precedent, veniturile nete din dobânzi având
o pondere de 44%, iar cele din comisioane 37% în sumå totalå. 

Cheltuielile cu personalul au înregistrat o creætere de 22%, iar cele administrative au crescut cu
29%, dezvoltarea reœelei fiind factorul principal. Cu toate acestea, raportul venituri/cheltuieli s-a
îmbunåtåœtit, ajungând la 56%.

În 2008 Grupul Raiffeisen în România a înregistrat un profit net cu 92% mai mare faœå de anul
precedent.
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Succesul unei organizaœii æi gradul de competitivitate al acesteia sunt reflectate în primul rând de
angajaœi, iar politica de resurse umane reprezintå cheia pentru identificarea, motivarea æi
dezvoltarea lor.

Numårul de angajaœi a crescut cu 934 la sfâræitul anului 2008, comparativ cu anul anterior, iar ca
efect al extinderii reœelei cu peste 120 de noi unitåœi bancare, numårul poziœiilor de execuœie æi de
middle management a crescut æi el. La sfâræitul anului 2008, Raiffeisen Bank avea 7.322 angajaœi,
media de vârstå a acestora fiind de 33 de ani. 

Preocuparea constantå pentru
îmbunåtåœirea performanœei æi eficienœei
angajaœilor båncii a condus la
implementarea unui proces de recrutare,
selecœie æi angajare de înaltå calitate,
guvernat de respectarea valorilor
organizaœiei æi desfåæurat în conformitate
cu etica generalå solidå a Grupului
Raiffeisen. În anul 2008, Departamentul
de recrutare a finalizat un numår de
2.284 procese de recrutare, dintre care
285 interne. Decizia de angajare a fost
privitå pe termen lung, criteriile cheie
utilizate în procesul de selecœie fiind atât
compatibilitatea cu profilul cåutat, cât æi
potenœialul de evoluœie a candidatului în
cadrul båncii æi al grupului.

Formarea profesionalå

Anul 2008 a debutat cu o nouå iniœiativå, un nou concept de formare profesionalå – {coala
Raiffeisen – o continuare fireascå a ceea ce a reprezentat pânå în acel moment activitatea de
instruire teoreticå pentru personalul aflat în linia întâi de interacœiune cu clientul.

Æcoala æi-a propus ca obiectiv principal dezvoltarea abilitåœilor tehnice æi practice ale angajaœilor,
ca suport în atingerea obiectivelor cantitative æi calitative ale båncii, poziœionându-se astfel ca un
partener real al business-ului. Acest demers devine cu atât mai util cu cât contextul actual al pieœei
financiar-bancare, în care clienœii au nevoi din ce în ce mai complexe, ne obligå så creætem nivelul
de profesionalism.

Pe lângå programele de formare iniœialå dedicate noilor veniœi în organizaœie, au fost dezvoltate
module de pregåtire personalizate pentru personalul existent, ca råspuns la nevoia de formare
profesionalå ulterioarå æi dezvoltare continuå de competenœe. Modulele au fost create împreunå cu
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managerii de produs æi adaptate nevoilor strategice de formare ale organizaœiei, cu impact în
creæterea activitåœii.

În anul 2008, aproximativ 1.000 de angajaœi au fost pregåtiœi pe noul flux, iar evaluarea lor
individualå aratå cå 70% dintre aceætia au atins, în urma pregåtirii, nivelul dorit de cunoætinœe
teoretice æi abilitåœi practice stabilit la nivelul organizaœiei.

Dezvoltarea angajaœilor

Sistemul de management al performanœei a fost îmbunåtåœit în anul 2008 prin acœiuni de
remodelare a scalei de evaluare, a formularului de feedback æi introducerea evaluårii semestriale
pentru toate nivelurile manageriale.

De asemenea, în cursul anului a fost organizat æi un sondaj de opinie, prin care Raiffeisen Bank a
evaluat satisfacœia angajaœilor legatå de diferite aspecte ale muncii, nivelul de implicare æi modul
în care Banca acœioneazå sau este pregåtitå så acœioneze în spiritul valorilor care o reprezintå.

Rezultatele deosebite obœinute de angajaœii Raiffeisen Bank au fost recunoscute în 2008 prin
concursurile „Reuæim împreunå”, organizate pentru: Cel mai bun Angajat, Cel mai bun Lider, Cea
mai bunå Echipå.

Compensaœii æi beneficii pentru salariaœi

Politica de compensaœii æi beneficii a Raiffeisen Bank råspunde permanent stadiului de dezvoltare
a organizaœiei. În 2008 pachetul de compensaœii æi beneficii a inclus:

• Asigurare în caz de accidente æi îmbolnåviri;
• Abonament la un centru medical privat;
• Ajutoare substanœiale în caz de naætere sau pensionare;
• Indemnizaœii suplimentare pe durata concediului de maternitate; 
• Tichete de maså.

Programe pentru tineri

Programele adresate tinerilor cu potenœial accentueazå rolul responsabil pe care Raiffeisen Bank îl
dovedeæte faœå de tânåra generaœie.

La ediœia din 2008 a programului Raiffeisen Trainee, 14 absolvenœi de învåœåmånt superior au
beneficiat de pregåtire în cadrul Båncii pe diferite linii de business. La finalul instruirii, cei 14
tineri s-au alåturat echipei Raiffeisen Bank, începându-æi activitatea în zone cheie din bancå sau
din subsidiarele acesteia: retail, risc sau leasing. 

Prin Bursa Raiffeisen, aflatå la a cincea ediœie, 11 studenœi cu rezultate excepœionale, selecœionaœi
din peste 300 de solicitanœi, au beneficiat de sprijin financiar din partea Båncii pentru a-æi finaliza
studiile la universitåœi de prestigiu din stråinåtate.
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Programul SME Raiffeisen School se adreseazå studenœilor care doresc iniœiere în abordarea æi
creditarea segmentului întreprinderilor mici æi mijlocii. La sfâræitul celei de-a patra ediœii a acestui
program, cei mai buni 21 dintre cei 46 de participanœi au fost aleæi så-æi continue æi dezvolte
cariera în cadrul Raiffeisen Bank.

Stagiile de practicå constau în familiarizarea studenœilor cu spiritul æi cultura unei organizaœii
multinaœionale de elitå, cunoaæterea fluxului de activitåœi din cadrul unei entitåœi bancare, precum æi
acumularea unei experienœe practice, utile pentru o viitoare angajare. În 2008, peste 200 de
stagiari (din 800) au primit oferte de angajare în cadrul båncii.

Mulœumiri aduse angajaœilor

Directoratul mulœumeæte întregii echipe Raiffeisen Bank pentru activitatea, responsabilitatea æi
profesionalismul de care då mereu dovadå în activitåœile zilnice. Eforturile echipei sunt reflectate
de rezultatele obœinute în 2008, cel mai bun an pe care Banca l-a înregistrat pânå acum. De
asemenea, Directoratul mulœumeæte Sindicatului pentru susœinere æi cooperare.
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Conform strategiei Grupului, care vizeazå consolidarea managementului riscului prin
transformarea acestuia dintr-o funcœie de suport într-una de management, Raiffeisen Bank a iniœiat
un proces de centralizare a activitåœilor de gestionare a riscului în întreaga organizaœie.

Consiliul de Supraveghere este responsabil cu implementarea æi monitorizarea cadrului de
gestionare a riscurilor. În acest scop, acesta a înfiinœat Comitetul de Gestionare a Activelor æi
Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit æi Comitetul de Risc, care raporteazå Directoratului æi sunt
responsabile pentru dezvoltarea æi monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Båncii în ariile
specificate.

Politicile Raiffeisen Bank de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica æi analiza
riscurile la care este expuså Banca, pentru a stabili limitele adecvate de risc æi control, precum æi
pentru a monitoriza riscurile æi respectarea limitelor de risc. Politicile æi sistemul de gestionare a
riscurilor sunt revizuite periodic, pentru a reflecta schimbårile în condiœiile pieœei, produselor æi
serviciilor oferite.

În prezent, toate funcœiile de gestionare a riscului sunt reunite pe un singur nivel de management
superior æi direct, independent de unitåœile Båncii care au generat expunerea de risc. Aceastå
centralizare permite o evaluare sistematicå, în conformitate cu noile standarde internaœionale
recomandate æi impuse de autoritåœile de reglementare a industriei bancare.

Funcœiile de gestionare a riscului de creditare sunt în prezent centralizate la nivelul administraœiei
centrale. Analiza riscului de creditare æi funcœiile de evaluare pentru toate segmentele de activitate
sunt complet centralizate æi constituie în prezent un singur punct de referinœå pentru întreaga
Bancå. Activitatea legatå de riscul de creditare este organizatå pe linii de industrie æi specializatå
pe segmente de clienœi. Astfel, se poate reacœiona prompt la orice schimbare majorå în cadrul
micro sau macroeconomic al Båncii sau al clienœilor. Administrarea riscului de creditare æi funcœiile
de control sunt de asemenea complet centralizate. Astfel creæte eficienœa æi calitatea serviciilor, iar
Banca beneficiazå de o structurå flexibilå, orientatå spre vânzåri.

Scopul tuturor acœiunilor este de a îmbunåtåœi eficienœa proceselor interne æi, mai mult, de a
consolida capacitåœile de vânzare ale Båncii, aducând astfel un plus de valoare clienœilor æi
acœionarilor.

Începând din 2008, Grupul a implementat cerinœele impuse prin Acordul de Capital Basel II æi
transpuse în legislaœia româneascå printr-un set de regulamente emise de Banca Naœionalå a
României (BNR) în decembrie 2006. Astfel, Grupul calculeazå cerinœa de capital în conformitate
cu abordarea standard pentru riscul de credit, abordarea de bazå pentru riscul operaœional æi cea
standard pentru riscul de piaœå. 

Cerinœele de capital pentru 31 decembrie 2008 la nivel de grup se împart pe clase de active æi pe
tipuri de riscuri confrom situaœiei de mai jos:

Managementul Riscului
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În vederea asigurårii calculårii æi raportårii cerinœei de capital pentru riscul de credit, Banca a
implementat un sistem informatic centralizat pentru colectarea informaœiilor primare la nivel local,
precum æi implementarea æi utilizarea a douå aplicaœii informatice dezvoltate la nivel de grup
pentru calcularea activelor ponderate la risc pentru retail, respectiv pentru celelalte categorii de
expuneri definite de regulamentele BNR. Aceste aplicaœii permit calcularea cerinœei de capital în
mod automat pentru fiecare sfâræit de lunå.

Raiffeisen Bank a solicitat Båncii Naœionale a României, prin intermediul båncii mamå Raiffeisen
Zentralbank Österreich (RZB), obœinerea aprobårii calculårii cerinœelor de capital pentru riscul de
credit conform abordårii bazate pe modele interne de rating (IRB). Banca îæi propune o
implementare gradualå a acestei abordåri la nivelul întregului portofoliu, astfel cå începând din
2009 se doreæte implementarea abordårii bazate pe modele interne de rating pentru portofoliile
„administraœii centrale æi bånci centrale”, „instituœii”, „societåœi” æi „titluri de capital”, urmând ca
implementarea IRB pentru portofoliul de retail så se realizeze începând cu anul 2012.
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în RON 31 decembrie 2008

Total cerinœe de capital 1.132.906.012 
Cerinœa de capital pentru riscul de credit 883.803.309

Administraœii centrale sau bånci centrale 1.040.175 
Administraœii regionale sau autoritåœi locale 24.547.316 
Organisme administrative æi entitåœi fårå scop lucrativ 3.004.763 
Bånci multilaterale de dezvoltare -   
Organizaœii internaœionale -   
Instituœii 18.667.885 
Societåœi 486.891.606 
De tip retail 188.044.747 
Garantate cu proprietåœi imobiliare 77.676.838 
Elemente restante 17.415.296 
Elemente ce aparœin categoriilor reglementate ca având risc ridicat -   
Obligaœiuni garantate -  
Poziœii din securitizare -   
Creanœe pe termen scurt faœå de instituœii æi societåœi 5.250.305 
Creanœe sub forma titlurilor de participare deœinute în organismele de plasament colectiv 3.236.817 
Alte elemente 58.027.561 

Cerinœa de capital pentru riscul de piaœå 26.698.850 
Riscul de poziœie aferent titlurilor de creanœå tranzacœionate 23.220.310 
Riscul de poziœie aferent titlurilor de capital 1.886 
Riscul valutar 3.476.654 
Riscul de marfå -

Cerinœa de capital pentru riscul operaœional 222.403.853
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Pe parcursul anului 2008 Banca æi-a revizuit cea mai mare parte a proceselor privind acordarea,
monitorizarea æi revizuirea creditelor cåtre entitåœile persoane juridice, în vederea asigurårii
conformitåœii cu cele mai bune practici privind administrarea riscului de credit æi cu cerinœele
impuse de BNR pentru aprobarea utilizårii unei abordåri bazate pe modele interne de rating.

În ceea ce priveæte portofoliul de retail, Banca utilizeazå tehnici variate de administrare a riscului,
bazate atât pe expertiza profesionalå, cât æi pe tehnici statistice de evaluare æi previzionare a
riscului. Banca a demarat din 2008 un amplu proces de îmbunåtåœire a sistemelor de scoring
clientelå pentru anumite categorii de produse, prin utilizarea unor modele statistice de evaluare æi
previzionare a performanœei clienœilor æi de estimare a parametrilor de risc relevanœi pentru
calcularea activelor ponderate la risc (PD, LGD, CCF). În acelaæi timp, se urmåreæte extinderea
sistemului informatic centralizat pentru colectarea unui set lårgit de date privind portofoliul retail,
ceea ce va extinde capacitatea de analizå a Båncii asupra portofoliului de clienœi retail.

Dezvoltarea æi îmbunåtåœirea instrumentelor folosite în cadrul managementul riscului operaœional a
creat cadrul necesar pentru aplicarea abordårii standard la nivelul individual al båncii. Astfel, în
cursul anului 2008, Raiffeisen Bank a transmis cåtre BNR pachetul necesar obœinerii aprobårii de
aplicare a abordårii standard de calculare a cerinœei de capital pentru acoperirea riscului
operaœional.

În ceea ce priveste riscul de piaœå, Banca utilizeazå în prezent metoda standard pentru calculul
cerinœei de capital. La nivelul Grupului se deruleazå un proiect ce urmåreæte dezvoltarea æi
implementarea unor modele interne în vederea asigurårii unui management avansat al riscului de
piaœå.
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Corporate Banking
Anul 2008 poate fi împårœit în douå perioade distincte: prima, de 10 luni, a marcat o dezvoltare
puternicå a operaœiunilor noastre, în timp ce în a doua, rezultatele noastre au fost influenœate
parœial de criza financiarå internaœionalå, care a început så afecteze æi economia româneascå. 

În 2008 veniturile noastre anuale au crescut cu 12% faœå de anul 2007, în ciuda unui trimestru
patru mai slab, în timp ce costurile operaœionale æi-au continuat scåderea, fiind mai mici cu 12%
în comparaœie cu anul precedent.

Aceastå evoluœie pozitivå se datoreazå modului nostru pragmatic de a face afaceri. Încercåm
permanent så satisfacem nevoile clienœilor noætri, aflaœi mereu în centrul preocupårilor noastre, æi
le oferim servicii de calitate superioarå. Segmentarea clienœilor, care ne permite så oferim soluœii
personalizate, un portofoliu diversificat æi o gamå variatå de produse, împreunå cu o abordare
conservatoare a riscului sunt punctele noastre de referinœå.

Ca recunoaætere a eforturilor noastre, în decembrie 2008 Piaœa Financiarå a acordat Raiffeisen
Bank „Premiul de excelenœå” pentru calitatea portofoliului corporatist al båncii.

Aria Clienœi Corporaœii 

Segmentarea clienœilor corporate în corporaœii multinaœionale, corporaœii locale mari (companii
locale cu acœionariat românesc æi o cifrå anualå de afaceri de peste 25 de milioane de euro) 
æi corporaœii medii (cu o cifrå anualå de afaceri între 5 æi 25 de milioane euro, indiferent de
acœionariat) reprezintå o abordare strategicå a nevoilor clienœilor noætri, care beneficiazå de
servicii furnizate de departamente specializate din administraœia centralå æi de o reœea de 
Centre Regionale Corporatiste. 

Aria Clienœi Corporaœii contribuie cu 77% din activele totale ale Diviziei Corporate Banking, cu
71% din pasivele totale æi genereazå 80% din venitul brut al acesteia. Pe o piaœå deosebit de
competitivå, am reuæit så ne mårim baza de clienœi cu 14%, respectiv cu 527 de clienœi noi. În
2008, segmentul corporaœii medii a avut cea mai mare ratå de creætere dintre toate segmentele
corporate din punct de vedere al volumului activelor æi al venitului brut. 
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Aria Clienœi Corporaœii este cel mai dinamic segment al Diviziei Corporate Banking, cu o creætere
de 34% a volumului activelor æi de 21% a veniturilor faœå de 2007. Segmentul este un important
furnizor de pasive, atât pentru Divizie, cât æi pentru Bancå. 

Angajamentul privind creæterea eficienœei prin controlul permanent al costurilor a condus la
reducerea raportului cost/venituri cu 11% faœå de 2007, pânå la 47% la finalul lui 2008. 

Sector Public

Segmentul Sector Public este parte a Diviziei Corporate Banking din 2002. Scopul såu este acela
de a deservi entitåœile din sectorul public (administraœii centrale æi locale, companii de interes
naœional, programe de integrare europeanå). 

Fiind ultimul an dintr-un ciclu electoral, în care au avut loc atât alegeri locale, cât æi generale,
2008 a fost o perioadå moderatå în relaœia cu autoritåœile publice. Astfel, nu a fost iniœiat
aproape niciun proiect major de investiœii, iar unele din proiectele aflate în derulare au fost
stopate sau au întâmpinat întârzieri. Cu toate acestea, am reuæit så menœinem o evoluœie relativ
constantå a activelor care au înregistrat o creætere de 11,5% a volumului faœå de 2007. 

În ceea ce priveæte veniturile, am reuæit så le menœinem la acelaæi nivel faœå de anul precedent.
Acesta poate fi considerat un rezultat bun, având în vedere noua legislaœie în domeniu, conform
cåreia Ministerul de Finanœe este singura entitate care poate finanœa celelalte ministere, prin
bugetul de stat.
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Direcœia Sector Public este responsabilå de 19% din activele totale ale Diviziei, 9% din pasivele
acesteia æi genereazå 13% din venitul total brut.

Raportul cost/venituri a crescut pânå la 49% în 2008 faœå de 40% în anul precedent, în principal
datoritå evoluœiei liniare a veniturilor. 

Instituœii financiare

Direcœia Instituœii Financiare are atribuœii privind sprijinirea nevoilor bancare ale companiilor de
asiguråri, leasing, credite de consum æi finanœåri ipotecare, precum æi ale fondurilor de pensii æi
ale companiilor de management al activelor æi brokeraj.  

Relaœiile tradiœionale de afaceri cu companii de renume care activeazå pe piaœa naœionalå de
leasing au continuat æi pe parcursul lui 2008, chiar dacå la un nivel mai redus, deoarece
impactul crizei financiare internaœionale a limitat drastic operaœiunile locale. Ca urmare,
activitatea de creditare a încetinit în 2008 comparativ cu anul precedent. 

De asemenea, relaœiile bune cu companiile de asiguråri, precum æi atenta diversificare a
portofoliului în raport cu fondurile de pensii, companiile de management al activelor æi alte
instituœii financiare non-bancare ne-au permis så menœinem æi chiar så creætem volumul depozitelor
atrase, Direcœia Instituœii Financiare fiind astfel al doilea mare furnizor de pasive pentru Divizia
Corporate Banking.
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Eficienœa proceselor æi o politicå atentå de cheltuieli au determinat scåderea raportului
cost/venituri cu 15,2%, de la 61,5% la 52,2%, în ciuda reducerii cu o treime a veniturilor (de la
11,1 milioane EUR la 7,5 milioane EUR).

Direcœia Instituœii Financiare este responsabilå æi de dezvoltarea reœelei de bånci corespondente.
În 2008, numårul de conturi LORO deschise de bånci renumite a ajuns la un total de 72 (din
care 9 noi). 

Aria Produse pentru Corporaœii æi Management Know-How

Aria Produse pentru Corporaœii æi Management Know-How este parte integrantå a Diviziei
Corporate Banking, fiind responsabilå cu dezvoltarea æi managementul produselor. În
componenœa sa intrå 3 direcœii: Produse de Credit pentru Corporaœii, Finanœare Proiecte æi Cash
Management. Primele douå acoperå activitatea de creditare, în timp ce ultima gestioneazå
activitåœile legate de contul curent æi toate produsele asociate acestuia. 

Produsele administrate de Aria Produse Credit pentru Corporaœii æi Management Know-How
reprezintå 71% din totalul veniturilor generate în 2008 de Divizia Corporate Banking. Faœå de
anul precedent, în 2008 venitul brut a crescut cu 10%, principalul factor de creætere fiind
produsele non-risc. 
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Direcœia Produse de Credit pentru Corporaœii

Direcœia Produse de Credit pentru Corporaœii oferå cea mai variatå gamå de produse de creditare
de pe piaœa româneascå, ce acoperå de la nevoi de finanœare a bilanœului pânå la finanœarea
structuratå a comerœului.  

Din totalul creditelor, produsele de finanœare a bilanœului (credite la termen, avansuri în contul
curent, descoperit de cont etc.) au o pondere de 79%, în timp ce produsele de finanœare
structuratå a comerœului (factoring, forfetare, finanœare bunuri, prefinanœare æi finanœare exporturi
etc.) au reprezentat 17%. Venitul brut înregistrat la finalul lui 2008 a fost de 28,11 milioane
EUR, reprezentând 25% din totalul veniturilor Diviziei Corporate Banking.

Devenitå deja o tradiœie, Conferinœa CerealExpert a ajuns la a treia ediœie, fiind un eveniment
major la care participå toœi marii jucåtori de pe piaœa româneascå.  

Absorbœia fondurilor europene a continuat så prezinte un interes major pentru Bancå, dupå
lansarea, în 2007, a conceputului „Produs pentru Europa”. Ca urmare, în a doua jumåtate a lui
2008 au fost încheiate primele tranzacœii în acest sens.

Direcœia Finanœare Proiecte

Având o bogatå experienœå æi beneficiind de know-how-ul Båncii-mamå, Raiffeisen Bank a
continuat în 2008 så fie unul din principalii jucåtori de pe piaœa finanœårii de proiecte, gama
noastrå de produse acoperind domeniul imobiliar (proiecte rezidenœiale, clådiri de birouri, spaœii
comerciale), achiziœii æi investiœii în proiecte industriale.

În 2008, venitul brut a crescut cu peste 30% faœå de anul 2007.

Direcœia Cash Management 

Raiffeisen Bank a continuat så îæi îmbunåtåœeascå statutul de una dintre cele mai importante bånci
de cash management din România. Succesul nostru se datoreazå reœelei vaste de unitåœi,
produselor inovative, serviciilor de cash management de calitate superioarå æi soluœiilor pe care le
oferim clienœilor noætri.   

Oferta noastrå include toate tipurile de tranzacœii legate de contul curent, precum plåœi, operaœiuni
cu numerar, electronic banking, dar æi soluœii personalizate pentru raportarea, reconcilierea æi
realizarea plåœilor æi managementul lichiditåœii. Clienœii Båncii pot efectua plåœi prin intemediul
unor multiple canale de acces (ghiæeele Båncii, electronic banking, telephone banking prin Call
Center, mobile banking, internet banking).

Direcœia Cash Management este responsabilå de 42% din venitul brut al Diviziei Corporate
Banking din 2008, un rezultat cu 15% mai mare faœå de anul precedent. 
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Retail Banking 

Reœea æi programe de distribuœie

În anul 2008, Raiffeisen Bank a continuat procesul de extindere a reœelei sale de unitåœi (destinatå
în special persoanelor fizice æi întreprinderilor mici æi mijlocii), ajungând la 574 de agenœii, o
creætere de 27% faœå de anul 2007.

În 2008, Direcœia Call Center æi-a consolidat statutul de canal alternativ de succes, astfel cå
numårul clienœilor beneficiari ai serviciului „Raiffeisen Direct” s-a ridicat la 270.000, valoarea
tranzacœiilor efectuate de aceætia depåæind 165 milioane EUR. Activitatea departamentului de
vânzare a generat aproximativ 18% din totalul cererilor de card de credit, iar rezultatele
departamentului de fidelizare au încurajat extinderea conceptului de „retenœie” æi asupra altor
produse æi servicii ale Raiffeisen Bank.

Programul de îmbunåtåœire a calitåœii serviciilor æi a gradului de satisfacœie a clienœilor a fost
implemetat în cele mai mari 173 de unitåœi ale Raiffeisen Bank, reprezentând 78% din unitåœile
Raiffeisen Bank care corespund criteriilor programului. Programul urmåreæte så råspundå cât mai
bine nevoilor clienœilor în toate etapele interacœiunilor, iar impactul estimat în profitabilitate este de
9,45 milioane EUR, obœinut prin generarea unei creæteri medii a vânzårilor de 18%.

„Raiffeisen Exclusive”, serviciul de private banking, a înregistrat o evoluœie spectaculoaså în
2008. Portofoliul de active a crescut pânå la 500 milioane EUR iar numårul de clienœi a ajuns la
aproximativ 1.600. Pe lângå servicii de calitate, clienœii „Raiffeisen Exclusive” au beneficiat în
2008 de o echipå mai mare de bancheri personali æi de 16 locaœii, faœå de 10 în 2007. 

În ultimii trei ani, Raiffeisen Bank a constituit æi dezvoltat o reœea de 640 agenœi de vânzare.
Aflaœi în relaœie de colaborare cu banca, aceætia deservesc persoane fizice æi întreprinderi mici æi
mijlocii, susœinând totodatå rezultatele Raiffeisen Bank în zona de creditare. Dacå la începutul

www.raiffeisen.ro
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anului 2008 ponderea vânzårilor generate de aceætia atingea doar 31%, luna decembrie a fost
încheiatå cu un procentaj de 68%.

Pentru a susœine obiectivele clare de îmbunåtåœire a calitåœii serviciilor æi eficientizare a vânzårilor,
Raiffeisen Bank gestioneazå cel mai eficient sistem electronic de înregistrare æi soluœionare a
reclamaœiilor din întregul sistem bancar românesc. 

La începutul anului 2008 a fost lansat proiectului Micromarketing, având ca scop optimizarea
comunicårii la nivel local, prin participarea båncii la evenimente locale, parteneriate cu marile
companii, implicare în comunitatea localå. Banca îæi consolideazå astfel relaœiile cu clienœii, iar
rezultatele obœinute prin implementarea iniœiativelor la nivel local (aproximativ 300.000 RON)
confirmå necesitatea continuårii unei astfel de abordåri. 

Constituit în 2007 pentru distribuœia de fonduri de pensii obligatorii prin unitåœile æi agenœiile
Raiffeisen Bank, Raiffeisen – Broker de Pensii Private a obœinut un profit de 480.000 EUR.
Campania de pensii în colaborare cu AIG Fond de Pensii a asigurat o calitate excelentå a
vânzårii, mult peste cea înregistratå în distribuœia asiguratorilor, cu o ratå de colecœie de peste
90%, ceea ce se traduce în profitabilitatea superioarå a proiectului.

Carduri

La finalul anului 2008, portofoliul de carduri active a depåæit 1.700.000, din care cardurile de
credit au înregistrat o creætere de 25% faœå de anul precedent, ajungând la 294.434. Prin
intermediul celor peste 7.800 de EPOS-uri, s-au procesat peste 14,5 milioane tranzacœii, cu o
valoare totalå de aproximativ 1,9 miliarde RON. De asemenea, numårul tranzacœiilor cu numerar
procesate prin cele peste 1.000 de ATM-uri, în valoare de aproximativ 13 miliarde RON, a
depåæit 33,2 milioane.

Evoluœii ale segmentelor de clienœi

Persoane fizice
Creditele noi pentru persoane fizice originate de bancå (exclusiv card de credit æi descoperile de
cont) au înregistrat valoarea de 1,15 miliarde EUR, în urcare cu 32% faœå de anul precedent
(870 milioane EUR). Dintre acestea, ponderea pe credite garantate æi negarantate a fost relativ
echilibratå, cu 55% credite negarantate æi respectiv 45% credite garantate.

Anul 2008 poate fi considerat un vârf al pieœei creditelor garantate cu ipotecå, înregistrându-se o
creætere de aproximativ 37% faœå de anul 2007, pe sume noi acordate. Soldul creditelor garantate
a ajuns la aproape 1 miliard EUR. Ca urmare, numårul de unitåœi „Raiffeisen Bank - Casa Ta” s-a
extins la 21 (din care 6 au fost deschise în 2008), iar numårul de unitåœi tradiœionale în care
activeazå personal specializat exclusiv acordårii de credite ipotecare a ajuns la 51 (dintre care 5
nou deschise); aceastå reœea a acordat aproximativ jumåtate din creditele garantate.

De asemenea, vânzarile de credite prin parteneri s-au dublat în 2008 faœå de anul anterior,
ajungând la o valoare de peste 130 milioane EUR. Astfel, ponderea vânzårilor prin parteneri în
total vânzåri de credite garantate adresate persoanelor fizice a crescut cu peste 50% comparativ
cu anul precedent: de la 13% în 2007 la 20% în 2008.
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În ceea ce priveæte creditele negarantate, au fost dezvoltate programe speciale de creditare a
clienœilor cu credite aflate în derulare æi istoric bun de platå, programe ce au permis pe de o
parte creæterea volumelor de credite în condiœii de risc diminuat, iar pe de altå parte
recompensarea æi fidelizarea celor mai buni clienœi ai båncii. 

Întreprinderi mici æi mijlocii (IMM)
Acest segment este structurat în întreprinderi cu cifre de afaceri sub 1 milion EUR æi între 1 æi 5
milioane EUR, fiind unul foarte important pentru Raiffeisen Bank, prin contribuœia aduså la
rezultatele financiare ale båncii.

Clienœii IMM beneficiazå de o echipå de vânzare dedicatå, ce le oferå consultanœa necesarå
gåsirii celor mai bune soluœii financiare, în aæa fel încât så poatå identifica planuri de dezvoltare
ale propriei afaceri. De asemenea, IMM-urile au acces la serviciile æi produsele båncii æi prin
canale alternative: internet banking (Raiffeisen Online), phone banking (Call Center IMM,
Raiffeisen Direct) æi mobile banking (myBanking). 

În 2008, profitul net al segmentului IMM a crescut cu peste 50% faœå de anul precedent,
ajungând la 37,4 milioane EUR. Acest lucru se datoreazå în special orientårii eforturilor båncii
spre construirea unei relaœii foarte bune cu clienœii æi gåsirea celor mai potrivite soluœii pentru
dezvoltarea activitåœii lor. 

Aceeaæi grijå constantå faœå de clienœii IMM æi nevoile lor s-a tradus, în 2008, prin lansarea
produselor destinate profesiilor liberale (respectiv, clienœilor care acœioneazå în domeniul medical
æi juridic).

„Campania de top-up”, lansatå pentru cei mai buni clienœi IMM cu o cifrå de afaceri sub 1 milion
EUR, a pus la dispoziœia acestora sume suplimentare la creditele deja existente, într-un mod rapid,
cu documentaœie simplå æi fårå costuri de acordare.

Tot anul trecut, pentru a identifica nevoile clienœilor æi a consolida parteneriatul cu aceætia,
Raiffeisen Bank a organizat seminarul „Raiffeisen Business Accelerator”, în principalele oraæe din
œarå. Acesta a vizat clienœii IMM cu o cifrå de afaceri între 1 si 5 milioane EUR æi a avut scop
educaœional, oferindu-le partenerilor båncii o imagine de ansamblu asupra instrumentelor
strategice existente, pentru o mai bunå fundamentare a deciziilor investiœionale. 

www.raiffeisen.ro
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Trezorerie æi pieœe de capital

Anul 2008 a însemnat un an cu realizåri excepœionale pentru Raiffeisen Bank, la care Divizia
Trezorerie æi Pieœe de Capital a avut un aport semnificativ, aceasta valorificând dezvoltarea pieœei
valutare æi monetare, precum æi fluctuaœia pe termen scurt a ratelor de schimb valutar æi a ratelor
de dobândå, care s-a concretizat în creæterea veniturilor. 

Direcœia de Vânzåri Produse Trezorerie are o abordare integratå, oferind soluœii complexe pentru
satisfacerea nevoilor clienœilor Båncii. Produsele oferite sunt atât produse tradiœionale de
trezorerie, cât æi servicii complexe specifice mediului financiar. Veniturile din instrumentele
tradiœionale (schimb valutar negociat æi depozite negociate) deœin în continuare cea mai
importantå pondere în volumele tranzacœionate æi veniturile realizate. În plus, Banca a acordat o
deosebitå atenœie instrumentelor financiare complexe. Astfel, a fost continuatå strategia de
promovare æi oferire a soluœiilor destinate acoperirii riscului valutar æi de dobândå. O realizare
remarcabilå o reprezintå tranzacœionarea instrumentelor de tip opœiune. Volatilitatea crescutå
manifestatå pe piaœa valutarå a determinat intensificarea interesului clienœilor pentru aceste
instrumente. Aceætia au beneficiat astfel de soluœiile financiare oferite, evitând reduceri
semnificative ale profitului æi reuæind så devinå mai competitivi. 

Printre produsele de succes oferite de cåtre Raiffeisen Bank clienœilor såi se numårå æi cele
dedicate îmbunåtåœirii randamentelor la plasamentele monetare - depozitele structurate.
Comparativ cu anul 2007, anul lansårii acestor instrumente pe piaœa bancarå din România, anul
2008 a adus o creætere de 125% a portofoliului de depozite structurate.

Raiffeisen Rank acordå o importanœå deosebitå relaœiei cu clienœii såi. De aceea suntem constant
preocupaœi så le facilitåm accesul la informaœii æi så le oferim instrumentele necesare pentru luarea
deciziilor. În acest sens, am dezvoltat platforma de tranzacœionare Raiffeisen e-Treasury, care
permite vizualizarea æi tranzacœionarea online a schimburilor valutare æi a depozitelor negociate.

Anul 2008 a fost anul în care performanœele Raiffeisen Bank s-au resimœit pe toate pieœele pe care
Banca a activat. Profitul realizat din activitatea pe piaœa interbancarå a jucat un rol important în
atingerea æi depåæirea obiectivelor propuse pentru anul 2008. De asemenea, pe parcursul anului
Banca æi-a consolidat poziœia de formator de piaœå (market maker) pe toate segmentele, astfel:
Raiffeisen Bank a råmas în continuare cel mai mare furnizor de bancnote pe piaœa localå,
volumele tranzacœiilor pe piaœa titlurilor de stat au crescut considerabil, iar oportunitåœile de
investire pe alte pieœe decât cele locale au fost fructificate la maxim. Lichiditatea Båncii a fost
corect monitorizatå æi dimensionatå, astfel încât finanœarea poziœiilor scurte pe anumite valute s-a
facut prin maximizarea randamentelor pe valutele pe care Banca avea poziœie excedentarå, lucru
resimœit la nivelul profitului realizat. 

Unul dintre cele mai importante segmente pe care Raiffeisen Bank a realizat profit în 2008 a fost
piaœa valutarå. Aici volumele au fost în creætere, profitul a fost net superior anului 2007, iar
poziœia de lider pe piaœå a fost consolidatå.
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Servicii de cercetare macroeconomicå 

Departamentul de Cercetare de Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank România realizeazå
analize æi previziuni privind dinamica principalilor indicatori macroeconomici precum æi pentru
diverse variabile ale pieœei financiare, oferind consultanœå æi expertizå clienœilor båncii. Analizele
sunt realizate de cåtre o echipå de profesioniæti, folosind tehnici cantitative de cercetare æi bazele
de date existente la nivelul båncii.

Departamentul de cercetare oferå urmåtoarele studii æi rapoarte clienœilor båncii:

• Daily Treasury Bulletin – raport zilnic. Cuprinde analiza evoluœiilor din ziua anterioarå
pe pieœele interne æi internaœionale – piaœa valutarå, piaœa monetarå, piaœa titlurilor cu
venit fix æi piaœa de capital. În plus, aici se regåsesc æi cotaœiile de deschidere ale zilei
practicate de Bancå pentru produsele de trezorerie. 

• CEE Weekly Bond Markets Outlook – analizå såptåmânalå. Realizat de Raiffeisen
RESEARCH în Europa Centralå æi de Est, raportul prezintå evoluœiile economice æi politice
din såptåmâna anterioarå care pot avea impact la nivel economic, precum æi
perspectivele pentru såptåmâna urmåtoare ale pieœei obligaœiunilor æi ale celei valutare.

• Focus FX Weekly – analizå såptåmânalå. Realizat de Raiffeisen RESEARCH pentru
Europa Centralå æi de Est, raportul conœine comentarii legate de evoluœia cursului valutar
în såptåmâna anterioarå, precum æi perspectivele de evoluœie în såptåmâna urmåtoare.

• Romania - Monthly Economic Overview – buletin lunar. Conœine analize æi comentarii
asupra evoluœiei principalilor indicatori macroeconomici (creætere economicå, inflaœie,
cont curent æi balanœå comercialå, bugetul general consolidat, salarii æi productivitate,
piaœa monetarå æi curs de schimb), precum æi previziunile Raiffeisen Bank legate de
evoluœia acestor indicatori în perioada urmåtoare.

• Central & Eastern European Strategy – buletin trimestrial. Elaborat de Raiffeisen
RESEARCH pentru Europa Centralå æi de Est, raportul analizeazå evoluœiile economice
recente din regiune (ultimul trimestru) æi prezintå aæteptårile Raiffeisen Bank privind
dinamica principalelor variabile macroeconomice în perioada urmåtoare.

• South East Europe in the spotlight – raport semianual. Realizat de cåtre Raiffeisen
RESEARCH, raportul oferå o imagine conciså a ultimelor evoluœii la nivel macroeconomic
în œårile din sud-estul Europei.

• Strategy Romania – raport de œarå realizat anual. Raportul conœine comentarii æi
analize extinse privind dinamica principalilor indicatori macroeconomici æi cele mai
importante evenimente politice, precum æi prognoze privind evoluœia acestora în viitor.



41www.raiffeisen.roRaportul Conducerii      Raportul Diviziilor Situaœii Financiare Consolidate      Contact

Raportul Diviziilor

• CEE Banking Sector Report – analizå anualå. Raportul realizat de Raiffeisen RESEARCH
conœine o analizå extinså a sistemelor bancare din œårile din centrul, estul æi sud-estul
Europei. Raportul prezintå cele mai recente evoluœii ale activelor bancare, creditelor æi
depozitelor, a cotelor de piaœå ale principalelor bånci ce îæi desfåæoarå activitatea în
aceste œåri, precum æi aæteptårile privind evoluœia acestor variabile în perioada
urmåtoare. 

• Short notes - Comentarii legate de evoluœiile recente care pot avea impact ridicat asupra
activitåœii economice, transmise clienœilor la foarte scurt timp dupå producerea unui
eveniment important.

• Analize sectoriale – analize pentru departamentele båncii cu privire la evoluœiile recente
din cele mai importante sectoare ale economiei. Analizele sunt realizate la nivel de
ramurå industrialå, œinând cont de întregul lanœ al activitåœilor la nivelul sectorului. Pentru
fiecare sector în parte sunt evaluate performanœele trecute æi riscurile majore, precum æi
perspectivele din perioada urmåtoare. 

Pe lângå setul standard de rapoarte prezentate mai sus, Departamentul de Cercetare de
Trezorerie oferå clienœilor æi analize specifice, ori de câte ori este necesar.

Servicii titluri – custodie æi depozitare 

Direcœia Servicii Titluri este responsabilå pentru activitatea de custodie æi depozitare, precum æi
pentru serviciile conexe acestora.

Pe lângå serviciile deja furnizate, respectiv custodie localå oferitå clienœilor externi, custodie
regionalå oferitå în asociere cu Raiffeisen Zentralbank Viena æi depozitare pentru activele
organismelor de plasament colectiv æi ale fondurilor de pensii administrate privat, banca a obœinut
în 2008 æi autorizarea ca bancå de decontare pentru piaœa derivatelor administrate de Bursa de
Valori Bucureæti (BVB).

Ca urmare a cererii crescute de obligaœiuni înregistratå în 2008, serviciile de decontare æi
custodie pentru obligaœiuni externe au fost standardizate æi oferite pe scarå largå clienœilor. Prin
oferirea întregii game de servicii specifice, s-a urmårit extinderea æi diversificarea portofoliului de
clienœi. La sfâræitul anului 2008, activele în custodie însumau 263,22 milioane EUR.

În structura activelor depozitate s-a înregistrat o creætere în termeni nominali a instrumentelor
financiare cu venit fix (titluri de stat, obligaœiuni emise de organisme stråine neguvernamentale,
obligaœiuni corporative sau alte instrumente financiare având garanœia statului), care a
contrabalansat interesul scåzut înregistrat în ultimul an pentru acœiuni æi unitåœi de fond.
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Performanœa grupului RZB în ceea ce priveæte custodia a fost recompensatå de cåtre clienœii care
au participat la sondajul organizat de Global Custodian Magazine cu calificativul “Top Rated”
pentru serviciile furnizate în Austria, Centrul æi Estul Europei, precum æi în æase œåri din regiune,
inclusiv România. Acest sondaj este considerat cel mai prestigios æi mai reprezentativ pentru
industria de custodie.

Servicii de administrare a investiœiilor 

Raiffeisen Asset Management (RAM), divizia de administrare a investiœiilor a grupului
Raiffeisen în România, a continuat æi în 2008 så îæi dezvolte gama de produse æi så îæi
consolideze poziœia dominantå în domeniul inovårii în piaœa investiœiilor administrate. Au fost
lansate douå noi fonduri de investiœii:

1. Raiffeisen Strategii Valutare, un fond închis de investiœii în instrumente ale pieœei
monetare, care utilizeazå o strategie de creætere a randamentului prin operaœiuni pe
pieœele valutare. Fondul are caracter de noutate în România æi este oferit cu succes pe
pieœele dezvoltate de cei mai mari jucåtori din industrie;

2. Raiffeisen Monetar, un fond deschis de investiœii care plaseazå resursele financiare în
instrumente ale pieœei monetare, oferind randamente atractive în condiœiile asumårii unui
nivel de risc redus æi a menœinerii unui grad crescut de lichiditate. 

Astfel, gama de fonduri de investiœii a fost completatå pentru acoperirea tuturor preferinœelor de
risc æi randament ale clienœilor.

De asemenea, Raiffeisen Asset Management a adåugat în 2008 o nouå linie de afaceri,
reprezentatå de administrarea fondurilor de pensii facultative, fiind prima æi singura societate de
administrare a investiœiilor prezentå pe acest segment de piaœå, alåturi de societåœi de pensii sau
asiguråri.

Fonduri
de investiœii

25,14%
€116,59

Fonduri
de investiœii

0,96%
€ 2,54

2007 2008

Titluri de stat
34,75%

€161,11

Titluri de stat
67,06%

€176,51

Obligaœiuni
3,32%

€15,40
Acœiuni
36,79%

€170,58

Acœiuni
16,10%
€ 42,38

Obligaœiuni
15,88%
€ 4,79
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Servicii de investiœii æi brokeraj

Raiffeisen Capital & Investment (RCI), banca de investiœii a grupului Raiffeisen în România, este
lider pe piaœa de capital în ceea ce priveæte activitatea de brokeraj æi oferte publice. Înfiinœatå în
anul 1998, Raiffeisen Capital & Investment este recunoscutå pentru calitatea serviciilor sale æi
capacitatea de a identifica æi dezvolta soluœii inovative specifice necesitåœilor clienœilor.

Raiffeisen Capital & Investment oferå o gamå variatå de produse æi servicii clienœilor såi, cum ar
fi: intermedierea tranzacœiilor cu acœiuni æi obligaœiuni cotate la Bursa de Valori Bucureæti; analiza
æi consultanœa financiarå pentru susœinerea strategiei individuale de investiœii; informare continuå a
clienœilor prin materiale realizate în cadrul RCI; tranzacœii pe pieœele externe de capital; operaœiuni
de schimb valutar pentru sumele investite în pieœele de capital externe; colectare dividende pentru
investiœiile de pe pieœele internaœionale.

În cursul anului 2008, Raiffeisen Capital & Investment a ocupat locul al doilea în topul
intermediarilor de valori mobiliare, cu tranzacœii în valoare de peste 350 milioane EUR æi o cotå
de piaœå de 7,4%. De asemenea, RCI a fost liderul pieœei primare de acœiuni cu o cotå de piaœå
de peste 53,40% în 2008 æi a ocupat locul secund pe piaœa primarå de obligaœiuni municipale.

Mai mult, Raiffeisen Capital & Investment a realizat cea mai mare ofertå publicå primarå iniœialå
de acœiuni (IPO) din 2008 – oferta Teraplast – care s-a desfåæurat în perioada aprilie-mai 2008,
a fost subscriså 104% æi a avut un numår de peste 400 de subscriitori.

O altå acœiune extrem de importantå petru evoluœia companiei a fost preluarea æi dezvoltarea 
in-house a sistemului informatic de back-office, în dorinœa de a oferi clienœilor RCI accez rapid la
servicii eficiente æi de calitate.

În ceea ce priveæte serviciile noi, în 2008 s-a remarcat un interes ridicat al investitorilor români
cåtre active tranzacœionate pe pieœe externe. Acest fapt a generat o creætere semnificativå a
numårului de tranzacœii pe pieœele externe de capital, iar volumul tranzacœiilor RCI s-a ridicat la
46 milioane EUR.
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Pe parcursul anului 2008, Grupul Raiffeisen a continuat så îæi consolideze poziœia deœinutå prin
intermediul subsidiarelor sale pe diferite segmente ale pieœei financiare din România.

Având ca deziderat promovarea unei game extinse de servicii, activitatea bancarå a Raiffeisen
Bank a fost completatå de activitåœile de intermediere financiarå æi administrarea fondurilor de
investiœii oferite de Grup prin Raiffeisen Capital & Investment S.A., respectiv S.A.I. Raiffeisen
Asset Management S.A. Raiffeisen Leasing IFN S.A. a urmårit strategia de dezvoltare æi de
fidelizare a clienœilor, în timp ce Raiffeisen Banca pentru Locuinœe S.A. a continuat så promoveze
produsul de economisire-creditare pentru ancorarea acestuia în opœiunile clienœilor potenœiali.

Raiffeisen Capital & Investment, societatea de brokeraj a Grupului Raiffeisen în România, 
s-a poziœionat pe locul doi în anul 2008 în clasamentul societåœilor de brokeraj, cu un volum al
tranzacœiilor intermediate pe Bursa de Valori Bucureæti (BVB), în valoare de 380 milioane EUR,
din care aproximativ 350 milioane EUR pe BVB iar restul pe pieœele de capital internaœionale.
Raiffeisen Bank este acœionarul majoritar (99,99%) al Raiffeisen Capital & Investment. La sfâræitul
anului 2008, capitalul social al societåœii era în valoare de 1.600.000 RON, iar activele
acesteia reprezentau aproximativ 12 milioane EUR. 

Raiffeisen Asset Management este societatea de administrare a investiœiilor în care Banca
deœine o cotå de participaœie de 99,99% din capitalul social în valoare de 10.656.000 RON. 
În cursul anului 2008, Raiffeisen Asset Management a folosit oportunitåœile pieœei æi expertiza
deœinutå pentru a inaugura activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative. Pentru
completarea gamei de produse, societatea a lansat douå fonduri noi ce investesc în principal în
instrumente ale pieœei monetare, unul dintre acestea fiind primul fond din Romånia cu o strategie
axatå pe plasamente valutare. La sfâræitul anului 2008, activele administrate de cåtre Raiffeisen
Asset Management atingeau valoarea totalå de 27,9 milioane EUR.

Raiffeisen Leasing reprezintå Grupul Raiffeisen pe piaœa de leasing din România, plasându-se 
în topul companiilor de leasing prin intermediul serviciilor sale de calitate, reflectate în gradul
ridicat de retenœie a clienœilor. La sfâræitul anului 2008, capitalul social al societåœii era în valoare
de 14.935.400 RON, Banca deœinând în continuare o cotå de participaœie de 50%. Pe parcursul
anului, Raiffeisen Leasing a iniœiat contracte în valoare de 190,6 milioane EUR æi a obœinut un
profit net de 2,6 milioane EUR. 

Raiffeisen Banca pentru Locuin]e este prima caså de economii pentru domeniu locativ din
România, având trei acœionari majoritari cu deœineri aproximativ egale de 33%: Raiffeisen Bank
S.A., Raiffeisen Bausparkasse GmbH – Austria æi Bausparkasse Schwabish Hall AG – Germania.
În anul 2008, Raiffeisen Banca pentru Locuinœe s-a manifestat în continuare ca lider pe niæa
båncilor pentru locuinœe. La 31 decembrie 2008, banca gestiona active de aproximativ 270
milioane RON æi deœinea un capital social în valoare de 96 milioane RON.
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Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare, brokerul de asiguråri al Grupului în România,
deœinea la sfâræitul lui 2008 un capital social în valoare de 180.000 RON. În cursul anului,
societatea a intermediat un numår de peste 38.000 de contracte de asigurare, valoarea primelor
intermediate ajungând la aproximativ 46,5 milioane RON, iar veniturile obœinute din activitatea
de brokeraj la aproape 6,7 milioane RON.

În tabelul de mai jos sunt prezentate alte participaœii ale Raiffeisen Bank:

La sfâræitul anului 2008, Banca mai deœinea acœiuni emise de urmåtoarele societåœi: Biroul de
Credit S.A., TransFonD S.A., Bursa Românå de Mårfuri S.A., Depozitarul Central S.A.,
Transilvania Leasing IFN S.A., International Factors Group, Piaœa de Gros S.A., Alimentara S.A.,
Doosan IMGB S.A., Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzåtorii Privaœi IFN
S.A., Agricola Internaœional S.A., Casa de Compensare Bucureæti S.A., MasterCard
Incorporation, Visa Inc.

La 31.12.2008 Banca avea un portofoliu de titluri tranzacœionate la Bursa de Valori Bucureæti
compus din acœiuni emise de alte 10 societåœi comerciale.

Compania Domeniul de Cota de participare Capitalul social
activitate (RON)

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN  S.A. Garantare credite 33,33% 2.914.750
CREDEX Finanœåri IFN S.A. Credite de consum 30,00% 15.112.500
ROMCARD S.A. Procesare tranzacœii 

cu carduri 20,00% 95.700
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Declaraœie privind responsabilitatea 
pentru întocmirea situaœiilor financiare

În conformitate cu articolul 10, aliniatul 1 din Legea Contabilitåœii Nr. 82/1991, råspunderea
pentru organizarea æi conducerea contabilitåœii revine administratorului, ordonatorului de credite
sau altei persoane care are obligaœia gestionårii unitåœii respective.

În calitate de Preæedinte al Raiffeisen Bank S.A. - societate-mamå, conform articolului 31 din Legea
Contabilitåœii Nr. 82/1991, îmi asum råspunderea pentru întocmirea situaœiilor financiare anuale
consolidate la data de 31 decembrie 2008 æi confirm cå: 

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaœiilor financiare anuale consolidate la data
de 31 decembrie 2008 sunt în conformitate cu reglementårile contabile aprobate prin
Ordinul 5/2005 emis de Banca Naœionalå a României cu modificårile æi completårile
ulterioare; 

b) situaœiile financiare anuale consolidate întocmite la data de 31 decembrie 2008 oferå o
imagine fidelå a poziœiei financiare, performanœei financiare æi a celorlalte informaœii
referitoare la activitatea desfåæuratå în conformitate cu reglementårile contabile româneæti
aprobate prin Ordinul 5/2005 emis de Banca Naœionalå a României cu modificårile æi
completårile ulterioare.

Steven van Groningen
Preæedinte & CEO
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Raportul Auditorilor Independen]i

KPMG Romania SRL
Victoria Business Park
DN1, {oseaua Bucure[ti-Ploie[ti nr. 69-71
Sector 1

P.O. Box 18-191
Bucure[ti 013685
Romånia

Tel: +40 (21) 201 22 22
+40 (741) 800 800

Fax: +40 (21) 201 22 11
+40 (741) 800 700
www.kpmg.ro

@ 2008 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Romania.
Registration Code:2627023, Share Capital 3286766,37 RON

C`tre Ac]ionari
Raiffeisen Bank S.A.

Raport asupra Situa]iilor Financiare Consolidate

1. Am auditat situa]iile financiare consolidate anexate ale societ`]ii Raiffeisen Bank S.A. („Banca”) [i
filialelor sale („Grupul”), care cuprind bilan]ul contabil consolidat la data de 31 decembrie 2008, contul
de profit [i pierdere consolidat, situa]ia consolidat` a modific`rilor capitalului propriu [i situa]ia
consolidat` a fluxurilor de trezorerie pentru exerci]iul \ncheiat la aceast` dat` [i un sumar al politicilor
contabile semnificative [i alte note explicative. 

Responsabilitatea Conducerii pentru Situa]iile Financiare Consolidate

2. Conducerea B`ncii este responsabil` pentru \ntocmirea [i prezentarea fidel` a acestor situa]ii financiare
consolidate \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar` adoptate de Uniunea
European`. Aceast` responsabilitate include: proiectarea, implementarea [i men]inerea sistemului de
control intern asupra \ntocmirii [i prezent`rii fidele a unor situa]ii financiare consolidate care s` nu
prezinte denatur`ri semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea [i aplicarea politicilor
contabile adecvate; elaborarea unor estim`ri contabile rezonabile \n circumstan]ele date.

Responsabilitatea Auditorului

3. Responsabilitatea noastr` este ca, pe baza auditului efectuat de noi, s` exprim`m o opinie asupra
situa]iilor financiare consolidate ale Grupului. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste norme cer s` respect`m cerin]ele etice
[i s` planific`m [i s` realiz`m auditul \n vederea ob]inerii unei asigur`ri rezonabile c` situa]iile
financiare consolidate nu cuprind denatur`ri semnificative. 

4. Un audit const` \n efectuarea de proceduri pentru ob]inerea eviden]elor de audit cu privire la sumele [i
informa]iile prezentate \n situa]iile financiare consolidate. Procedurile selectate depind de
ra]ionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ` a
situa]iilor financiare consolidate, datorate fie fraudei, fie erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul
ia \n considerare sistemul de control intern asupra \ntocmirii [i prezent`rii fidele a situa]iilor financiare
consolidate pentru a stabili procedurile de audit relevante \n circumstan]ele date, dar nu \n scopul
exprim`rii unei opinii asupra eficien]ei sistemului de control intern al entit`]ilor din Grup. Un audit
include, \n acela[i timp, evaluarea gradului de adecvare a principiilor contabile folosite [i a gradului de
rezonabilitate a estim`rilor contabile elaborate de c`tre conducere, precum [i evaluarea prezent`rii
situa]iilor financiare consolidate luate \n ansamblul lor.
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5. Consider`m c` eviden]tele de audit pe care le-am ob]inut sunt suficiente [i adecvate pentru a constitui
baza opiniilor noastre de audit.

Opinia 

6. În opinia noastr`, situa]iile financiare consolidate anexate ale Raiffeisen Bank S.A. redau o imagine
fidel`, \n toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a Grupului la data de 31 decembrie 2008,
precum [i a rezultatului opera]iunilor sale [i a fluxurilor de numerar pentru exerci]iul \ncheiat la aceast`
dat` \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar` adoptate de Uniunea
European`.

Alte aspecte

7. Acest raport este destinat exclusiv ac]ionarilor B`ncii \n ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru
a putea raporta ac]ionarilor B`ncii acele aspecte care sunt cerute a fi raportate \ntr-un raport al
auditorilor independen]i [i nu \n alte scopuri. În m`sura permisa de lege, nu accept`m [i nu ne asum`m
responsabilitatea decât \n fa]a B`ncii [i a ac]ionarilor acesteia \n ansamblu, pentru auditul nostru, pentru
acest raport sau pentru opiniile pe care ni le-am format.

Raport de conformitate al Raportului Directoratului cu Situa]iile Financiare Consolidate

În concordan]` cu Ordinul Guvernatorului B`ncii Na]ionale a României nr. 5/2005, articolul 175, punctul
2, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, noi am citit raportul directoratului ata[at situa]iilor financiare
consolidate ale Raiffeisen Bank [i filialelor sale („Grupul”) \ntocmite \n conformitate cu Standardele
Interna]ionale de Raportare Financiar` adoptate de Uniunea European` la [i pentru exerci]iul \ncheiat la 31
decembrie 2008. Raportul Directoratului prezentat [i numerotat de la pagina 1 la pagina 13 nu face parte
din situa]iile financiare consolidate ale Grupului. În raportul Directoratului, noi nu am identificat informa]ii
financiare care s` fie \n mod semnificativ neconcordante cu informa]iile prezentate \n situa]iile financiare
consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2008.

Pentru [i \n numele KPMG Audit SRL:

Toader {erban-Cristian KPMG Audit SRL

Senior Partner

\nregistrat la Camera Auditorilor Financiari \nregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu num`rul 1502/2003 din România cu num`rul 9/2001

Bucure[ti, România
24 martie 2009
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* Vezi nota 3.b.(ii)

Contul de profit æi pierdere consolidat trebuie citit împreunå cu notele la situaœiile financiare consolidate, parte
integrantå a acestora, prezentate în paginile 55-121.

Situaœiile financiare consolidate au fost aprobate de Directorat în data de 24 martie 2009 æi au fost semnate în
numele acestuia de cåtre: 

Dl. Steven van Groningen Dl. Bogdan Popa
Preæedinte & CEO Director financiar

Contul de profit æi pierdere consolidat
pentru exerciœiul financiar øncheiat la 31 decembrie 2008

Conversie informativå*

Notå 2008 2007 2008 2007
RON ‘000 RON ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Neauditat Neauditat

Venituri din dobânzi 1.581.454 1.059.184 429.429 317.378
Cheltuieli cu dobânzile (664.091) (392.127) (180.327) (117.498)
Venituri nete din dobânzi 7 917.363 667.057 249.102 199.880
Venituri din speze æi comisioane 836.800 606.746 227.225 181.807
Cheltuieli cu speze æi comisioane (68.579) (51.411) (18.622) (15.405)
Venituri nete din speze æi comisioane 8 768.221 555.335 208.603 166.402
Venituri nete din tranzacœionare 9 409.758 200.776 111.266 60.161
Cheltuieli nete din alte instrumente 
financiare la valoare justå prin contul 
de profit æi pierdere (39.449) (4.490) (10.712) (1.345)
Alte venituri operaœionale 10 46.640 21.643 12.665 6.485
Venituri operaœionale 2.102.533 1.440.321 570.924 431.583
Cheltuieli operaœionale 11 (662.182) (511.660) (179.809) (153.316)
Cheltuieli salariale 12 (506.223) (416.478) (137.460) (124.795)
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
deprecierea valorii activelor financiare 13 (193.357) (115.378) (52.504) (34.572)
Pierderi din participaœii în entitåœi asociate 22 (12.617) (438) (3.426) (131)
Profit înainte de impozitare 728.154 396.367 197.725 118.769
Cheltuiala cu impozitul pe profit 14,15 (114.149) (76.758) (30.996) (23.000)
Profitul exerciœiului financiar 38 614.005 319.609 166.729 95.769
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Bilanœul contabil consolidat
pentru exerciœiul financiar øncheiat la 31 decembrie 2008

Conversie Informativå *

Notå 2008 2007 2008 2007
RON ‘000 RON ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000

Neauditat Neauditat

Active
Numerar æi echivalente de numerar 16 5.947.596 4.824.755 1.492.421 1.336.423
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 17 44.806 41.275 11.243 11.433
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18 52.077 1.770 13.068 490
Credite æi avansuri acordate båncilor 19 359.973 1.603.003 90.327 444.021
Credite æi avansuri acordate clienœilor 20 10.960.548 8.777.265 2.750.313 2.431.241
Titluri de valoare 21 1.197.530 569.413 300.494 157.723
Participaœii 22 44.099 44.400 11.066 12.298
Imobilizåri corporale 23 373.703 310.321 93.773 85.957
Imobilizåri necorporale 24 104.758 103.886 26.287 28.776
Creanœe privind impozitul amânat 25 6.864 - 1.722 -
Creanœe privind impozitul pe profit 747 1.203 187 333
Alte active 26 276.354 195.654 69.345 54.195
Total active 19.369.055 16.472.945 4.860.246 4.562.890
Datorii
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare 17 3.306 2.315 830 641
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18 105.386 32.191 26.444 8.917
Depozite de la bånci 27 767.514 391.815 192.591 108.530
Depozite de la clienœi 28 14.614.094 12.901.422 3.667.092 3.573.603
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare 29 772.040 626.371 193.727 173.500
Datorii subordonate 32 351.694 318.273 88.250 88.159
Provizioane 30 49.026 33.789 12.302 9.359
Datorie privind impozitul curent 70.188 56.529 17.612 15.658
Datorie privind impozitul amânat 25 517 14.772 130 4.092
Alte datorii 31 494.936 525.200 124.193 145.479
Total datorii 17.228.701 14.902.677 4.323.171 4.127.938
Capitaluri proprii
Capital social 33 1.196.259 1.196.259 300.175 331.355
Rezultat reportat 879.885 351.960 220.788 97.490
Alte rezerve 34 64.210 22.049 16.112 6.107
Total capitaluri proprii 2.140.354 1.570.268 537.075 434.952
Total datorii si capitaluri proprii 19.369.055 16.472.945 4.860.246 4.562.890

* Vezi nota 3.b.(ii)

Contul de profit æi pierdere consolidat trebuie citit împreunå cu notele la situaœiile financiare consolidate, parte
integrantå a acestora, prezentate în paginile 55-121.

Situaœiile financiare consolidate au fost aprobate de Directorat în data de 24 martie 2009 æi au fost semnate în
numele acestuia de cåtre: 

Dl. Steven van Groningen Dl. Bogdan Popa
Preæedinte & CEO Director financiar
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În mii RON Capital social Alte Rezultat Total
rezerve raportat

Sold la 1 ianuarie 2007 1.196.259 126.389 (70.818) 1.251.830
Constituirea de rezerve din profitul exerciœiului financiar - 15.742 (15.742) -
Încorporarea rezervei pentru riscuri bancare generale 
în rezultatul reportat - (118.911) 118.911 -
Pierderi din reevaluarea la valoare justå a activelor 
disponibile pentru vânzare (nete de impozite) - (1.171) - (1.171)
Profitul exerciœiului financiar - - 319.609 319.609

Sold la 31 decembrie 2007 1.196.259 22.049 351.960 1.570.268
Constituirea de rezerve din profitul exerciœiului financiar - 43.015 (43.015) -
Distribuirea de dividende - (43.065) (43.065)
Pierderi din reevaluarea la valoare justå a activelor 
disponibile pentru vânzare (nete de impozite) - (854) - (854)
Profitul exerciœiului financiar - - 614.005 614.005
Sold la 31 decembrie 2008 1.196.259 64.210 879.885 2.140.354

Situaœia modificårilor capitalurilor proprii consolidatå trebuie cititå împreunå cu notele la situaœiile financiare
consolidate prezentate în paginile 55-121, care fac parte integrantå din situaœiile financiare consolidate.

Situaœia modificårilor capitalurilor proprii consolidate
pentru exerciœiul financiar øncheiat la 31 decembrie 2008
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Situaœia fluxurilor de trezorerie consolidatå
pentru exerciœiul financiar øncheiat la 31 decembrie 2008

În mii RON Notå 2008 2007

Activitatea de exploatare
Profitul exerciœiului financiar 614.005 319.609
Ajuståri pentru elemente nemonetare:
Cheltuiala cu amortizarea 11 76.361 70.986
Pierderea netå din deprecierea activelor financiare 13 205.577 131.178
Câætig din vânzarea participaœiilor - 9
Pierdere din vânzarea asocierilor în participaœie - 1.131
Partea Grupului din pierderea entitåœilor afiliate 22 12.617 438
Pierdere din vânzarea imobilizårilor corporale æi necorporale 133.108 3.836
Cheltuieli nete din provizioane 15.237 56.529
Cheltuieli cu impozitul pe profit 14,15 114.149 76.758
Ajuståri din reevaluarea la valoare justå 54.005 34.829
Venituri nete din dobânzi 7 (917.363) (667.057)
Pierderi din diferenœe de curs nerealizate 22.550 19.880
Profit din exploatare înainte de variaœia activelor æi datoriilor din exploatare 330.246 48.126
Variaœia activelor din exploatare:
Descreæterea / (creæterea) activelor financiare deœinute pentru tranzacœionare 2.165 (26.261)
Descreæterea / (creæterea) creditelor æi avansurilor acordate båncilor 151.004 (143.627)
(Creæterea) creditelor æi avansurilor acordate clienœilor (6.774.192) (5.225.350)
(Creæterea) investiœiilor în titluri de valoare (584.564) (146.427)
(Creæterea) altor active (83.319) (52.158)
Variaœia datoriilor din exploatare:
Creæterea / (descreæterea) datoriilor financiare deœinute pentru tranzacœionare 991 (2.420)
Creæterea / (descreæterea) depozitelor de la bånci 372.739 (238.308)
Creæterea depozitelor de la clienœi 1.657.727 2.546.641
(Descreæterea) obligaœiunilor emise - (136.371)
Creæterea / (descreæterea) altor datorii (45.989) 135.117
Impozitul pe profit plåtit (121.368) (10.587)
Dobânda plåtitå (624.947) (395.815)
Dobânda încasatå 1.629.459 1.094.391
Dividende încasate 2.596 1.265
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (4.087.452) (2.551.784)
Activitåœi de investiœii
Achiziœii de asocieri în participaœie - (73.846)
Numerar încasat din achiziœia de subsidiare - 4
Încasåri din vânzarea de asociere în participaœie - 541
Încasåri în numerar din vânzarea imobilizårilor corporale 10 1.825 3.830
Achiziœii de imobilizåri corporale (250.348) (76.071)
Achiziœii de imobilizåri necorporale (25.200) (11.107)
Investiœii în participaœii 22 (18.487) (8.998)
Încasåri în numerar din vânzarea companiilor asociate - 29
Fluxuri de numerar utilizate în activitatea de investiœii (292.210) (165.618)
Activitåœi de finanœare
Încasåri în numerar din vânzarea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor 35 4.398.051 3.418.994
Creæterea / (descreæterea) netå a împrumuturilor de la alte bånci 145.669 (748.283)
Dividende plåtite (43.065) -
Fluxuri de numerar din activitatea de finanœare 4.500.655 2.670.711
Creætere / (descreætere) netå a numerarului æi echivalentelor de numerar 120.993 (46.691)
Numerar æi echivalente numerar la 1 ianuarie 6.374.857 6.421.548
Numerar æi echivalente numerar la 31 decembrie 6.495.850 6.374.857
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Analiza numerarului æi a echivalentelor de numerar

În mii RON Notå 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Numerarul æi echivalentele de numerar sunt compuse din:
Numerar în casierie 16 742.700 791.769
Conturi curente la bånci 16 5.195.797 4.031.573
Conturi curente la Banca Naœionalå a României 16 9.099 1.398
Numerar restricœionat - 15

5.947.596 4.824.755
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare – sub 3 luni 4 c 10.199 4.503
Credite æi avansuri acordate båncilor – sub 3 luni 4 c 334.473 1.432.407
Titluri de valoare – sub 3 luni 4 c 203.582 113.192
Numerar æi echivalente numerar în situaœia fluxurilor de trezorerie 6.495.850 6.374.857

Situaœia fluxurilor de trezorerie consolidatå trebuie cititå împreunå cu notele la situaœiile financiare consolidate
prezentate în paginile 55-121, care fac parte integrantå din situaœiile financiare consolidate. 
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1. Entitatea raportoare

Raiffeisen Bank S.A. („Banca”) æi-a început activitatea la data de 1 iulie 2002, în urma fuziunii prin achiziœie a
Raiffeisen Bank România S.A. de cåtre Banca Agricolå Raiffeisen S.A., prin emisiunea de acœiuni. Fuziunea dintre cele
doua bånci s-a finalizat la data de 30 iunie 2002 cu scopul de a  alinia operaœiunile Grupului Raiffeisen æi în
România.

Banca este autorizatå de Banca Naœionala a României så desfåæoare activitåœi bancare. Sediul social se aflå în Piaœa
Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, Bucureæti, România.

Situaœiile financiare consolidate ale Båncii pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008 cuprind Banca æi
subsidiarele sale (denumite în continuare „Grupul”). 

Activitåœile de bazå ale Grupului sunt reprezentate de furnizarea de servicii bancare pentru persoane fizice æi jurdice,
activitatea de brokeraj æi gestiune a activelor financiare.

Obiectul principal de activitate al Båncii este reprezentat de furnizarea de servicii bancare pentru persoane fizice æi
juridice. Serviciile oferite includ: deschideri de cont curent, plåœi interne æi internaœionale, operaœiuni de schimb valutar,
acordarea de finanœåri pentru nevoi operaœionale, finanœåri pe termen mediu, garanœii bancare, acreditive. Grupul
oferå, de asemenea, servicii de consultanœå financiarå pentru întreprinderile mici æi mijlocii care opereazå pe teritoriul
României, servicii de leasing financiar, servicii de economisire-creditare în sistem locativ, de gestiunea activelor
financiare, de brokeraj. Grupul îæi desfåæoarå activitatea atât prin intermediul sediului central din Bucureæti cât æi prin
intermediul reœelei sale de 574 agenœii (2007: 452 agenœii).

Banca este administratå în sistemul dualist de un Consiliu de Supraveghere format din 6 membri æi un Directorat
format din 7 membri. 

Membrii Consiliului de Supraveghere aleæi în data de 30 aprilie 2007 sunt:

• Herbert Stepic - Preæedinte
• Heinz Wiedner - Membru
• Martin Grüll - Membru
• Aris Bogdaneris - Membru
• Peter Lennkh - Membru 

Componenœa Directoratului este urmåtoarea:

• Steven van Groningen – Preæedinte
• Marinel Burduja – Prim-Vicepreæedinte, Corporate Banking
• James D. Stewart, Jr. – Vicepreæedinte, Trezorerie æi Pieœe de Capital
• Råzvan Munteanu – Vicepreæedinte, Retail Banking
• Carl Rossey – Vicepreæedinte, Operaœiuni æi IT
• Vladimir Kalinov – Vicepreæedinte, Risc

Ambele organisme au câte o poziœie vacantå la data întocmirii acestor situaœii financiare consolidate.

Note la situaœiile financiare consolidate
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2. Bazele întocmirii

a) Declara]ie de conformitate
Situaœiile financiare consolidate sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaœionale de Raportare Financiara
(IFRS) adoptate de Uniunea Europeanå în vigoare la data de raportare anualå a Grupului, 31 decembrie 2008.

În estimarea pierderilor din deprecierea creditelor æi avansurilor acordate, Grupul a aplicat metodologia internå
prezentatå în Nota 3.k.vii.

Diferenœe între cerinœele IFRS æi cele statutare

Evidenœele contabile ale Båncii sunt menœinute în lei, în conformitate cu legislaœia contabilå din România precum æi cu
reglementårile bancare în vigoare emise de Banca Naœionalå a României. Toate aceste evidenœe contabile ale Båncii
æi subsidiarelor sale sunt denumite în continuare „conturi statutare”.

Subsidiarele îæi întocmesc evidenœele contabile în conformitate cu legislaœia contabilå din România, cu excepœia ICS
Raiffeisen Leasing S.R.L., care întocmeæte situaœiile financiare potrivit legislaœiei contabile din Moldova.

Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferenœele existente între conturile statutare æi IFRS. În mod
corespunzåtor, conturile statutare au fost ajustate, în cazul în care a fost necesar, pentru a armoniza aceste situaœii
financiare, în toate aspectele semnificative, cu IFRS. 

Modificårile cele mai importante aduse situaœiilor financiare statutare pentru a le alinia Standardelor Internaœionale de
Raportare Financiarå adoptate de UE sunt: 

• gruparea mai multor elemente în categorii mai cuprinzåtoare;

• ajuståri ale elementelor de active æi datorii, în conformitate cu IAS 29 („Raportarea financiarå în economii
hiperinflaœioniste”) datoritå faptului cå economia româneascå a fost o economie hiperinflaœionistå pânå la 31
decembrie 2003 (vezi Nota 3c);

• metodologie diferitå de calcul a provizioanelor pentru deprecierea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor;

• ajuståri la valoare justå æi deprecierea valorii instrumentelor financiare, în conformitate cu IAS 39
(„Instrumente financiare – recunoaætere  æi evaluare”);

• constituirea de provizioane pentru impozitul amânat; æi
• cerinœele de prezentare în conformitate cu IFRS.

b) Bazele evalu`rii
Situaœiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza convenœiei valorii juste pentru activele æi datoriile financiare
la valoarea justå prin contul de profit æi pierdere æi pentru instrumentele financiare disponibile pentru vânzare, cu
excepœia acelora pentru care valoarea justå nu a putut fi stabilitå în mod credibil.

Alte active æi datorii financiare precum æi activele æi datoriile nefinanciare sunt prezentate la cost amortizat, valoare
reevaluatå sau cost istoric.
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Activele non-curente disponibile pentru vânzare sunt prezentate la valoarea cea mai micå dintre valoarea netå
contabilå æi valoarea justå, mai puœin costurile legate de vânzare.

c)  Moneda func]ional` [i de prezentare
Elementele incluse în situaœiile financiare ale fiecårei entitåœi din Grup sunt evaluate folosind moneda mediului
economic principal în care entitatea opereazå („moneda funcœionalå”). 

Situaœiile financiare consolidate ale Grupului sunt prezentate în RON, care este moneda funcœionalå æi de prezentare a
Båncii, rotunjite la mie.

d) Utilizarea estim`rilor [i judec`]ilor semnificative
Pregåtirea situaœiilor financiare în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeanå presupune din partea
conducerii utilizarea unor estimåri, judecåœi æi presupuneri ce afecteazå aplicarea politicilor contabile, precum æi
valoarea raportatå a activelor, datoriilor, veniturilor æi cheltuielilor. Estimårile æi judecåœile aferente se bazeazå pe
experienœå æi pe numeroæi factori presupuæi rezonabili în condiœiile date, rezultatele acestora formând baza emiterii de
judecåœi cu privire la valoarea contabilå a activelor æi datoriilor, valoare care nu poate fi deduså din alte surse.
Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimate. 

Estimårile æi presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimårilor contabile sunt recunoscute în perioada în care
estimarea este revizuitå, dacå revizuirea afecteazå doar acea perioadå, sau în perioada în care estimarea este
revizuitå æi perioadele viitoare dacå revizuirea afecteazå atât perioada curentå, cât æi perioadele viitoare.

Judecåœile efectuate de cåtre conducere în aplicarea politicilor contabile care au un efect semnificativ asupra situaœiilor
financiare, precum æi estimårile ce implicå un grad semnificativ de incertitudine, sunt prezentate în Notele 4 æi 5.

3.  Metode æi politici contabile semnificative

Politicile contabile prezentate mai jos au fost aplicate în mod consistent de cåtre entitåœile din Grup de-a lungul
exerciœiilor financiare prezentate în situaœiile financiare consolidate.

a)  Bazele consolid`rii
(i)  Subsidiarele
Subsidiarele sunt entitåœi aflate sub controlul Grupului. Controlul existå atunci când Grupul are puterea de a conduce,
în mod direct sau indirect, politicile financiare æi operaœionale ale unei entitåœi pentru a obœine beneficii din activitatea
acesteia. La momentul evaluårii controlului trebuie luate în calcul æi drepturile de vot potenœiale sau convertibile care
sunt exercitabile în prezent. Situaœiile financiare ale sucursalelor sunt incluse în situaœiile financiare consolidate din
momentul în care începe exercitarea controlului æi pânå în momentul încetårii lui.

Banca deœine 99,99% din capitalul social al societåœii Raiffeisen Capital Investment S.A., companie de intermediere
financiarå ce furnizeazå servicii de brokeraj bursier cåtre clienœi interni æi externi, 99,99% din capitalul social al
societåœii Raiffeisen Asset Management S.A., companie de gestiune a activelor financiare, care are ca obiectiv
gestiunea fondurilor emise de Grup æi Raiffeisen Services S.R.L (deœinutå 100% prin Raiffeisen Capital Investment S.A.),
companie care presteazå servicii financiare în afara celor aferente pieœei de capital. 

Grupul a consolidat situaœiile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IAS 27 „Situaœii financiare consolidate
æi separate.”
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(ii) Asocieri în participaœie
Grupul deœine asocieri în participaœiune în cadrul urmåtoarelor entitåœi:

• 50% în Raiffeisen Leasing IFN S.A.;

• 50% în Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova deœinutå 100% de Raiffeisen Leasing IFN S.A.;

• 33,32 % în capitalul societåœii Raiffeisen Banca pentru Locuinœe S.A., bancå destinatå exclusiv domeniului
locativ.

Grupul a consolidat situaœiile financiare ale asocierilor sale în participaœiune în conformitate cu IAS 31 „Interese în
asocierile în participaœie” utilizând metoda consolidårii proporœionale.

(iii) Gestiunea fondurilor
Grupul gestioneazå æi administreazå active investite în unitåœi de fond în numele investitorilor. Situaœiile financiare ale
acestor entitåœi nu sunt incluse în situaœiile financiare consolidate, cu excepœia cazurilor în care Grupul controleazå
entitatea deœinând interese de participare mai mari de 50% în respectivul fond. 

(iv) Entitåœi asociate
Entitåœile asociate sunt acele societåœi în care Grupul poate exercita o influenœå semnificativå, dar nu æi control asupra
politicilor financiare æi operaœionale. În cazul în care Grupul administreazå active investite în unitåœi de fond æi are
calitatea, la rândul lui, de investitor în respectivul fond, fårå înså a deœine controlul, fondul îndeplineæte condiœiile
pentru a fi recunoscut ca entitate asociatå. Situaœiile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele
entitåœilor asociate determinatå pe baza metodei punerii în echivalenœå, de la data la care Grupul a început så
exercite influenœå semnificativå æi pânå la data la care aceastå influenœå înceteazå (vezi Nota 22).

În cazul în care cota-parte a Grupului din pierderile entitåœii asociate depåæeæte valoarea contabilå a investiœiei,
valoarea contabilå este reduså la valoarea zero, iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute, cu excepœia situaœiei în
care Grupul are obligaœii legale sau constructive în numele entitåœii asociate.

Banca deœine o participaœie de 30% (2007: 30%) în Credex Finanœåri IFN S.A., o participaœie de 33,33% (2007:
30,78%) în Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. æi o participaœie de 20% (2007: 20%) în Romcard S.A.

Grupul a inclus cota-parte a câætigurilor sau pierderilor din aceste entitåœi asociate în conformitate cu IAS 28 „Investiœii
în întreprinderile asociate”. Grupul deœine participaœii în urmåtoarele fonduri de investiœii, administrate de Raiffeisen
Asset Management S.A.:

• Raiffeisen Benefit Fond de Investiœii – 47,44% (2007: 35,6%);

• Raiffeisen Prosper Fond de Investiœii – 15,84% (2007: 11%);

• Raiffeisen România Acœiuni Fond de Investiœii – 18,99% (2007: 32,9%);

• Raiffeisen Confort Fond de Investiœii – 54,88% (2007: 48,1%);

• Raiffeisen Strategii Monetare Fond de Investiœii  – 56,16% (2007: 0%);

• Raiffeisen Strategii Valutare Fond de Investiœii  – 54,42% (2007: 0%);

(v)  Tranzacœii eliminate la consolidare
Decontårile æi tranzacœiile în interiorul Grupului, ca æi profiturile nerealizate rezultate din tranzacœii în interiorul
Grupului, sunt eliminate în totalitate din situaœiile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din tranzacœiile
cu entitåœi asociate sau controlate în comun sunt eliminate în limita procentului de participare a Grupului. Profiturile
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nerealizate rezultate în urma tranzacœiilor cu o entitate asociatå sunt eliminate în contrapartidå cu investiœia în
societatea asociatå. Pierderile nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai în måsura
în care nu existå indicii de depreciere a valorii.

b)  Moneda str`in`
(i)  Tranzacœii în monedå stråinå
Operaœiunile exprimate în monedå stråinå sunt înregistrate în lei la cursul oficial de schimb de la data decontårii
tranzacœiei. Activele æi datoriile monetare înregistrate în devize la data întocmirii bilanœului contabil sunt transformate în
moneda funcœionalå la cursul din ziua respectivå. Câætigurile sau pierderile din elementele monetare sunt reprezentate
de diferenœa dintre costul amortizat exprimat în moneda funcœionalå la începutul perioadei de raportare, ajustat cu
dobânda efectivå æi plåœile din perioadå, æi costul amortizat în monedå stråinå transformat în monedå funcœionalå la
cursul de închidere al perioadei. Activele æi datoriile nemonetare denominate în moneda stråinå æi care sunt måsurate
la valoarea justå sunt translatate în moneda funcœionalå la cursul din data la care s-a determinat valoarea justå.

Câætigurile sau pierderile din decontare sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere, cu excepœia cazurilor în care
diferenœele de curs provin din translatarea instrumentelor financiare clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare care
sunt incluse în rezervå provenind din modificarea valorii juste a acestor instrumente financiare.

Ratele de schimb ale principalelor monede stråine au fost:

Moneda 31 decembrie 2008 31 decembrie 2007 Creætere/(Descreætere)
%

Euro (EUR) 1:RON 3,9852 1:RON 3,6102 10,39%
Dolar American (USD) 1:RON 2,8342 1:RON 2,4564 15,38%

(ii)  Conversia informativå 
Pentru o prezentare mai clarå, cifrele retratate în RON au fost prezentate în EUR, în conformitate cu cerinœele IAS 21.
Sumele translatate nu fac parte din situaœiile financiare auditate.

Potrivit IAS 21, întrucât moneda funcœionalå este RON, pentru conversia RON – EUR, s-au avut în vedere urmåtoarele
aspecte:

• Activele, datoriile æi elementele de capital pentru toate bilanœurile prezentate (adicå, incluzând informaœii
comparative) au fost convertite la cursul de închidere de la data fiecårui bilanœ prezentat;

• Elementele de natura veniturilor æi cheltuielilor au fost convertite fie la cursurile din datele la care au avut loc
tranzacœiile, fie la un curs care aproximeazå cursurile reale (curs mediu în 2008: 3,6827 RON/EUR; curs
mediu în 2007: 3,3373 RON/EUR);

• Toate diferenœele de conversie rezultând din translatare sunt recunoscute în capital.

Retratarea æi prezentarea procedurilor folosite în conformitate cu IAS 21 ar putea conduce la diferenœe între sumele
prezentate în EUR æi cele reale.

(iii)  Operaœiuni în stråinåtate
Operaœiunea din stråinåtate este definitå ca o subsidiarå, o asociere în participaœie sau sucursalå a unei entitåœi
raportoare, ale cårei activitåœi se desfåæoarå într-o altå œarå sau monedå decât cea a entitåœii raportoare.

Activele æi datoriile operaœiunilor din stråinåtate, incluzând fondul comercial æi ajustårile la valoare justå care decurg
din achiziœie sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data raportårii. Veniturile æi cheltuielile operaœiunilor din
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stråinåtate, excluzându-le pe acelea care îæi desfåæoarå activitatea în œåri cu economie hiperinflaœionistå, sunt
convertite în RON la cursul mediu de schimb de la data tranzacœiilor.

Diferenœele de curs provenind din conversia tranzacœiilor aferente operaœiunilor din stråinåtate sunt recunoscute direct
în capitalurile proprii. Atunci când operaœiunea din stråinåtate îæi înceteazå activitatea, rezerva de translatare aferentå
diferenœelor de curs este parœial sau în totalitate recunoscutå în contul de profit æi pierdere.

c)  Contabilizarea efectului hiperinfla]iei
Conform IAS 29 æi IAS 21, situaœiile financiare ale unei întreprinderi a cârei monedå funcœionalå este moneda unei
economii hiperinflaœioniste ar trebui prezentate în termenii puterii de cumpårare curente a monedei la data întocmirii
bilanœului, adicå elementele nemonetare sunt retratate prin aplicarea indicelui general al preœurilor de la data achiziœiei
sau contribuœiei.

IAS 29 stipuleazå cå o economie este consideratå hiperinflaœionistå dacå, printre alœi factori, indicele cumulat al
inflaœiei depaseæte 100% pe parcursul unei perioade de trei ani. 

Scåderea continuå a ratei inflaœiei, precum æi alœi factori legaœi de caracteristicile mediului economic din România,
indicå faptul cå economia a cårei monedå funcœionalå a fost adoptatå de cåtre Grup a încetat så mai fie
hiperinflaœionistå, cu efect asupra perioadelor financiare, începând cu 1 ianuarie 2004. Aæadar, prevederile IAS 29
nu au mai fost adoptate în întocmirea situaœiilor financiare.

Astfel, valorile exprimate în unitatea de måsurå curentå la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca bazå pentru valorile
contabile raportate în aceste situaœii financiare æi nu reprezintå valori evaluate, cost de înlocuire, sau oricare altå
måsurare a valorii curente a activelor sau a preœurilor la care tranzacœiile ar avea loc în acest moment.

d)  Venituri [i cheltuieli din dobânzi 
Veniturile æi cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere folosind metoda liniarå pentru
creditele æi avansurile acordate clienœilor æi metoda ratei de dobândå efective pentru celelalte instrumente financiare.

Metoda dobânzii efective este o metodå de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau a unei datorii
financiare æi de alocare a venitului sau a cheltuielii din dobânzi pe o perioadå relevantå de timp. Rata dobânzii
efective este rata exactå care actualizeazå fluxurile viitoare estimate de numerar de plåtit sau de încasat pe perioada
de viaœå a instrumentului financiar, sau, când e cazul, pe o perioadå mai scurtå, la valoarea netå raportatå a
activului sau datoriei financiare. Pentru calculul ratei dobânzii efective, Grupul estimeazå fluxurile viitoare de numerar,
luând în considerare toœi termenii contractuali ai instrumentului financiar (de exemplu, plåœi în avans, opœiuni call æi alte
opœiuni similare), dar nu œine cont de pierderi viitoare din credit. Metoda de calcul a dobânzii efective include toate
spezele æi comisioanele plåtite sau primite între pårœile contractuale, costurile de tranzacœionare, æi alte prime æi
discounturi.

Metoda liniarå reprezintå o metodå de calcul a costului amortizat al împrumuturilor acordate clienœilor, prin care
comisioanele de originare primite de la pårœile contractante trebuie så fie incluse în rata de dobândå efectivå æi
trebuie amortizate æi recunoscute ca venit din dobânzi pe o perioadå relevantå. Metoda de amortizare liniarå folositå
la determinarea costului amortizat pentru creditele acordate clientelei reprezintå estimarea cea mai bunå a
managementului, iar efectul financiar generat nu diferå semnificativ de efectul care ar fi fost obœinut prin aplicarea
metodei ratei de dobândå efective.

Grupul este în prezent în proces de modificare a aplicaœiilor existente pentru a fi în conformitate cu reglementårile
privind calculul costului amortizat al creditelor acordate clienœilor, folosind metoda ratei de dobândå efectivå.

Veniturile æi cheltuielile cu dobânzile prezentate în contul de profit æi pierdere includ:

• dobânzi la creditele æi avansurile acordate clienœilor, determinate prin metoda liniarå;
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• dobânzi la activele æi datoriile financiare la cost amortizat, determinate prin metoda ratei de dobândå
efective;

• dobânzi la instrumente financiare clasificate ca disponibile pentru vânzare, determinate prin metoda ratei de
dobândå efective.

Veniturile æi cheltuielile din dobânzi provenind din activele æi datoriile deœinute pentru tranzacœionare sunt considerate
a fi accidentale în operaœiunile Grupului æi sunt prezentate împreunå cu schimbårile de valoare justå a activelor æi
datoriilor deœinute pentru tranzacœionare în rezultatul net din tranzacœionare.

Modificårile de valoare justå a instrumentelor derivate deœinute pentru acoperirea riscului æi a altor active æi datorii
financiare œinute la valoare justå sunt prezentate în rezultatul net provenind din alte instrumente financiare œinute la
valoare justå prin contul de profit æi pierdere.

e)  Speze [i comisioane
Veniturile din speze æi comisioane provin din serviciile financiare furnizate de Grup æi includ comisioane de originare
a împrumuturilor, comisioane din operaœiuni cu carduri, din servicii de administrare a numerarului, servicii de
brokeraj, consiliere pentru investiœii æi planificare financiarå, servicii de investment banking, tranzacœii financiare
structurate æi servicii de administrare a activelor financiare.

Veniturile æi cheltuielile din speze æi comisioane direct atribuibile activului sau datoriei financiare la momentul iniœierii
(atât venit cât æi cheltuialå) sunt incluse în calculul ratei efective a dobânzii. 

Comisioanele de acordare a creditelor care pot fi identificate separat sunt amortizate împreunå cu costurile direct
atribuibile æi sunt recunoscute ca o ajustare la rata de dobândå efectivå a creditului.

Alte venituri din comisioane æi speze provenite din servicii financiare prestate de cåtre Grup, incluzând servicii de
administrare a numerarului, brokeraj, consultanœå pe plan investiœional, planificare financiarå, servicii de investiœii
bancare, sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere pe baza principiului independenœei exerciœiului, adicå în
momentul în care serviciul respectiv este prestat. Alte cheltuieli din speze æi comisioane se referå în principal la
comisioane de tranzacœionare æi administrare æi care sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere în momentul în
care serviciul respectiv este prestat.

f)  Venit net din tranzac]ionare
Venitul net din tranzacœionare este reprezentat de diferenœa între câætigul æi pierderea din activele æi datoriile
tranzacœionabile æi include modificårile de valoare justå realizate æi nerealizate, dobânzi, dividende æi diferenœe de
conversie valutarå.

g)  Venitul/cheltuiala net` din alte instrumente financiare recunoscute la valoare just`
Venitul din alte instrumente financiare recunoscute la valoare justå provine din instrumente derivate deœinute pentru
acoperirea riscului, din active æi datorii financiare recunoscute la valoare justå prin contul de profit æi pierdere æi
include toate modificårile de valoare justå realizate æi nerealizate, dobânzi, dividende æi diferenœe de conversie
valutarå.

h)  Dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere la data la care este stabilit dreptul de a primi
aceste venituri. În cele mai multe cazuri, aceasta este reprezentatå de data ex-dividend pentru instrumentele de
capital. Veniturile din participaœii æi alte investiœii fårå venit fix sunt recunoscute ca venituri din dividende atunci când
sunt angajate. Veniturile din dividende sunt reflectate ca o componentå a altor venituri operaœionale, în funcœie de
clasificarea instrumentului.

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate æi aprobate de cåtre Adunarea
Generalå a Acœionarilor. Singurul profit disponibil pentru repartizare este profitul anului înregistrat în conturile statutare



63www.raiffeisen.roRaportul Conducerii     Raportul Diviziilor      Situaœii Financiare Consolidate Contact

Situaœii Financiare Consolidate

romaneæti æi este diferit de profitul reflectat în aceste situaœii financiare, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de
EU, din cauza diferenœelor între reglementårile contabile aplicabile în România æi cele adoptate de EU. 

i)  Pl`]i de leasing
Plåœile de leasing operaœional sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere pe baza metodei liniare pe durata
contractului de leasing. Facilitåœile de leasing primite sunt recunoscute ca parte integrantå a cheltuielii totale de
leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuielile cu leasingul operaœional sunt recunoscute ca o componentå a
cheltuielilor operaœionale.

Plåœile minime de leasing în cadrul contractelor de leasing financiar sunt împårœite proporœional între cheltuiala cu
dobânda de leasing æi reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de leasing este alocatå fiecårei
perioade de leasing în aæa fel încât så producå o ratå de dobânda constantå pentru datoria de leasing råmaså.
Plåœile de leasing contingente sunt recunoscute prin revizuirea plåœilor minime de leasing pentru perioada de leasing
råmaså când ajustarea de leasing este confirmatå. 

j)  Impozitul pe profit 
Impozitul pe profit aferent exerciœiului cuprinde impozitul curent æi impozitul amânat. Impozitul pe profit este recunoscut
în contul de profit æi pierdere sau în capitaluri proprii, dacå impozitul este aferent elementelor de capital. 

Impozitul curent este impozitul de plåtit aferent profitului realizat în perioada curentå, determinat în baza procentelor
aplicate la data bilanœului æi a tuturor ajustårilor aferente perioadelor precedente.  

Impozitul amânat este determinat folosind metoda bilanœului pentru acele diferenœe temporare ce apar între baza
fiscalå de calcul a impozitului pentru active æi datorii æi valoarea contabilå a acestora folositå pentru raportare în
situaœiile financiare. Impozitul amânat nu se recunoaæte pentru urmåtoarele diferenœe temporare: recunoaæterea iniœialå
a fondului de comerœ, recunoaæterea iniœialå a activelor æi datoriilor provenite din tranzacœii care nu sunt combinaœii de
afaceri æi care nu afecteazå nici profitul contabil, nici pe cel fiscal, æi diferenœe provenind din investiœii în subsidiare,
cu condiœia ca acestea så nu fie reversate în viitorul apropiat. Impozitul amânat este calculat pe baza procentelor de
impozitare care se aæteaptå så fie aplicabile diferenœelor temporare la reluarea acestora, în baza legislaœiei în vigoare
la data raportårii. 

Creanœa privind impozitul amânat este recunoscutå numai în måsura în care este probabilå realizarea de profituri
viitoare care så se poatå utiliza la acoperirea pierderii fiscale. Creanœa este revizuitå la încheierea fiecårui exerciœiu
financiar æi este diminuatå în måsura în care beneficiul fiscal aferent este improbabil så se realizeze.

Cota de impozit pe profit utilizatå la calculul impozitului curent æi amânat este la 31 decembrie 2008 de 16% (31
decembrie 2007: 16%). Impozitele adiœionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeaæi
datå cu obligaœia de platå a dividendelor.

k)  Active [i datorii financiare
(i)  Clasificare
Grupul clasificå instrumentele financiare deœinute în urmåtoarele categorii:

Active sau datorii financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere

Aceastå categorie are douå subcategorii: active financiare sau datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare æi
instrumente financiare clasificate la valoare justå prin contul de profit æi pierdere la momentul recunoaæterii iniœiale. Un
instrument financiar este clasificat în aceastå categorie dacå a fost achiziœionat în principal cu scopul de a se vinde
sau dacå a fost desemnat în aceastå categorie de cåtre conducerea entitåœii. Instrumentele derivate sunt, de
asemenea, încadrate ca fiind deœinute pentru tranzacœionare dacå nu reprezintå un instrument clasificat æi pentru care
se poate dovedi eficacitatea pentru acoperirea împotriva riscului valutar. 
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Instrumentele financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere includ instrumente financiare derivate,
certificate de trezorerie emise de Guvernul României, certificate de depozit emise de Banca Naœionalå a României,
obligaœiuni municipale æi corporatiste æi valori mobiliare listate pe o piaœå de transfer reglementatå.

Investiœii deœinute pânå la scadenœå

Investiœiile deœinute pânå la scadenœå reprezintå acele active financiare nederivate cu plåœi fixe sau determinabile æi
scadenœa fixå pe care Grupul are intenœia fermå æi posibilitatea de a le påstra pânå la scadenœå. Investiœiile deœinute
pânå la scadenœå sunt reprezentate de obligaœiuni emise de sectorul public.

Active financiare disponibile pentru vânzare

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt acele active financiare care sunt clasificate ca disponibile pentru
vânzare æi care nu sunt clasificate drept (a) credite æi avansuri, (b) investiœii deœinute pânå la scadenœå sau (c) active
financiare la valoarea justå prin contul de profit æi pierdere. Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt
reprezentate de investiœii în valori mobiliare nelistate æi certificate de trezorerie emise de Guvernul României. 

Credite æi avansuri

Creditele æi avansurile sunt active financiare nederivate cu plåœi fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piaœå
activå, altele decât cele pe care Grupul intenœioneazå så le vândå imediat sau în viitorul apropiat, acelea pe care
Grupul, în momentul recunoaæterii iniœiale, le clasificå ca fiind la valoarea justå prin contul de profit æi pierdere, acelea
pe care Grupul, în momentul recunoaæterii iniœiale, le clasificå ca fiind disponibile pentru vânzare sau cele pentru care
deœinåtorul nu îæi poate recupera în mod substanœial toatå investiœia sa iniœialå, din alte motive decât deteriorarea
creditului. Creditele æi avansurile cuprind creditele, leasingurile æi avansurile cåtre bånci æi clienœi.

(ii)  Recunoaætere
Grupul recunoaæte iniœial creditele æi avansurile, depozitele, obligaœiunile emise æi datoriile subordonate la data la care
sunt create. Toate celelalte active æi pasive financiare (inclusiv cele la valoare justå prin contul de profit æi pierdere)
sunt recunoscute iniœial la data tranzacœionårii, care coincide cu data la care Grupul a devenit parte la prevederile
contractuale ale instrumentului financiar.

(iii)  Derecunoaætere
Grupul derecunoaæte un activ financiar atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din acel activ financiar
expirå, sau atunci când Grupul a transferat drepturile de a primi fluxurile de numerar contractuale aferente acelui
activ financiar într-o tranzacœie în care a transferat în mod semnificativ toate riscurile æi beneficiile dreptului de
proprietate. Orice interes în activele financiare transferate reœinut de Grup sau creat pentru Grup este recunoscut
separat ca un activ sau datorie.

Grupul derecunoaæte o datorie financiarå atunci când s-au încheiat obligaœiile contractuale sau atunci când obligaœiile
contractuale sunt anulate sau expirå.

Grupul intrå într-o tranzacœie prin care transferå active recunoscute în bilanœ dar reœine fie toate riscurile æi beneficiile
asociate activelor transferate, fie o parte a acestora. Dacå toate sau o mare parte a riscurilor æi beneficiilor sunt
reœinute, atunci activele transferate nu sunt derecunoscute din bilanœ. Transferurile de active cu reœinerea tuturor sau a
celor mai semnificative riscuri æi beneficii sunt, de exemplu, tranzacœiile de vânzare cu clauzå de råscumpårare. 

Atunci când activele sunt vândute cåtre o terœå parte cu o ratå totalå de rentabilitate swap pe activele transferate,
tranzacœia se contabilizeazå ca o tranzacœie financiarå securitizatå, similarå tranzacœiilor de vânzare cu clauzå de
råscumpårare. În cazul tranzacœiilor în care Grupul nici nu reœine, nici nu transferå substanœial riscurile æi beneficiile
care decurg din proprietatea asupra unui activ financiar, activul respectiv se derecunoaæte dacå s-a pierdut controlul
asupra lui.
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Drepturile æi obligaœiile reœinute în urma transferului sunt recunoscute separat ca active æi datorii, dupå cum este cazul.
În transferurile în care controlul asupra activului este reœinut, Grupul recunoaæte în continuare activul în måsura în care
råmâne implicat, gradul de implicare fiind determinat de gradul în care este expus la schimbarea de valoare a
activului transferat. 

În tranzacœiile de securitizare, Grupul reœine dreptul de a furniza servicii de administrare pentru activul transferat, în
schimbul unui comision. Activul respectiv este derecunoscut dacå se întrunesc criteriile pentru derecunoaætere. Un activ
sau o datorie se recunoaæte pentru servicii de administrare în cazul în care comisionul perceput depåæeæte cheltuiala
cu mentenanœa (activ) sau dacå aceasta se situeazå sub cheltuiala efectuatå (datorie).

Grupul securitizeazå diferite active financiare de consum æi comerciale, fapt ce se concretizeazå în general în
vânzarea acestor active cåtre companii de profil care, în schimb, emit obligaœiuni cåtre investitori.

(iv)  Compensåri
Activele æi datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat în bilanœ doar atunci când existå un
drept legal de compensare æi dacå existå intenœia decontårii lor pe o bazå netå sau dacå se intenœioneazå realizarea
activului æi stingerea datoriei în mod simultan.

Veniturile æi cheltuielile sunt prezentate net numai atunci când este permis de standardele contabile, sau pentru profitul
æi pierderea rezultate dintr-un grup de tranzacœii similare cum ar fi cele din activitatea de tranzacœionare a Grupului.

(v)  Evaluarea la cost amortizat 
Costul amortizat al unui activ sau datorie financiarå reprezintå valoarea la care activul sau datoria financiarå este
måsuratå la recunoaæterea iniœialå, mai puœin rambursårile de principal, la care se adåugå sau se scade amortizarea
cumulatå pânå la momentul respectiv, determinatå folosind metoda liniarå pentru creditele æi avansurile acordate
clientelei æi metoda ratei efective a dobânzii pentru diferenœele dintre valoarea recunoscutå iniœial æi valoarea la data
maturitåœii, mai puœin reducerile din deprecierea activelor.  

vi)  Evaluarea la valoarea justå
Determinarea valorii juste a activelor æi datoriilor financiare se bazeazå pe cotaœiile de piaœå sau pe cotaœiile
intermediarilor pentru instrumentele financiare tranzacœionate pe o piaœå activå. Pentru toate celelalte instrumente
financiare, valoarea justå se determinå folosind tehnici de evaluare. Tehnicile de evaluare includ tehnici bazate pe
valoarea prezenta netå, metoda fluxurilor de numerar actualizate, metoda comparaœiilor cu instrumente similare pentru
care existå un preœ de piaœå observabil æi alte metode de evaluare. Toate estimårile æi judecåœile semnificative utilizate
pentru determinarea valorii juste a activelor æi datoriilor financiare sunt detaliate în nota 5.

Participaœiile nelistate pentru care nu existå o piaœa activå de tranzacœionare sunt evaluate la cost æi sunt testate
periodic pentru deprecierea valorii. 

(vii)  Identificarea æi evaluarea deprecierii de valoare

Active deœinute la cost amortizat

La data fiecårui bilanœ contabil, Grupul analizeazå dacå existå vreun indiciu obiectiv, potrivit cåruia un activ financiar
sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat æi
apar pierderi din depreciere dacå æi numai dacå existå indicii obiective cu privire la deprecierea acestora ca rezultat
al unuia sau mai multor evenimente apårute dupå recunoaæterea iniœialå a activului („eveniment generator de
pierderi”), iar evenimentul sau evenimentele generatoare de pierdere au un impact asupra fluxurilor de numerar
viitoare ale activului financiar sau grupului de active financiare care poate fi estimat în mod credibil. Este probabil ca
identificarea unui singur eveniment care så fi cauzat deprecierea så fie dificil de realizat. Deprecierea este posibil så
fi fost cauzatå de efectul combinat al mai multor evenimente. Pierderile aæteptate ca urmare a evenimentelor viitoare,
indiferent de cât de probabile sunt, nu sunt recunoscute.
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Dacå existå indicii obiective cå a avut loc o pierdere din deprecierea creditelor æi creanœelor sau a investiœiilor deœinute
pânå la scadenœå înregistrate la cost amortizat, atunci pierderea este måsuratå ca diferenœa între valoarea contabilå a
activului æi valoarea actualizatå a fluxurilor viitoare de numerar, utilizând metoda ratei efective a dobânzii activului
financiar la momentul iniœial (adicå, rata efectivå a dobânzii calculatå la momentul recunoaæterii iniœiale), exceptând
creditele æi avansurile acordate clientelei, care se amortizeazå liniar. Dacå un credit, creanœå sau investiœie deœinutå
pânå la scadenœå are o ratå variabilå a dobânzii, rata de actualizare pentru evaluarea oricårei pierderi din
amortizare este rata variabilå curentå a dobânzii, specificatå în contract. Valoarea contabilå a activului poate fi
diminuatå direct sau prin folosirea unui cont de provizion. Cheltuiala cu pierderea din depreciere se recunoaæte în
contul de profit æi pierdere.

Dacå într-o perioadå urmåtoare, un eveniment care a avut loc ulterior momentului recunoaæterii deprecierii determinå
reducerea pierderii din depreciere, pierderea din depreciere recunoscutå anterior este reluatå fie direct, fie prin
ajustarea unui cont de provizion. Reducerea de depreciere se recunoaæte în contul de profit æi pierdere.

Credite æi avansuri acordate clienœilor

Grupul, în funcœie de metodologia internå de evaluare a deprecierii, a inclus informaœii legate de urmåtoarele
evenimente generatoare de pierdere, ca dovadå obiectivå asupra deprecierii creditelor acordate clienœilor sau
grupurilor de clienœi:

(a) dificultåœi financiare semnificative ale împrumutatului determinate în conformitate cu sistemul intern al Grupului
de evaluare a clienœilor;

(b) o încålcare a contractului, cum ar fi neplata sau întârzierea la platå a principalului sau dobânzii;
(c) creditorul, din motive legale sau economice legate de situaœia financiara îndoielnicå a împrumutatului, acordå

acestuia anumite concesii pe care altfel nu le-ar fi acordat;
(d)   existenœa unor informaœii credibile care så indice faptul cå împrumutatul va intra în faliment sau într-o altå

formå de reorganizare financiarå;
(e) dispariœia unei pieœe active pentru respectivul activ financiar din cauza dificultåœilor financiare întâmpinate de

împrumutat; sau
(f) existenœa unor informaœii credibile care så indice o scådere måsurabilå în fluxurile de numerar viitoare

estimate ale unui grup de active financiare de la momentul recunoaæterii iniœiale, deæi scåderea nu poate fi
identificata încå pentru fiecare activ financiar în parte, incluzând: 
(i) schimbåri nefavorabile în comportamentul de platå al debitorilor grupului, sau
(ii) condiœii economice naœionale sau locale care pot fi corelate cu pierderea / deprecierea activelor

Grupului.

La momentul iniœial, Grupul evalueazå dacå existå indicii obiective de depreciere, conform celor prezentate mai sus,
în mod individual pentru credite acordate clienœilor care sunt individual semnificative, sau în mod individual sau
colectiv pentru credite care nu sunt individual semnificative. În situaœia în care Grupul considerå cå nu existå indicii
obiective de depreciere pentru activele financiare evaluate individual, fie cå acestea sunt semnificative sau nu, acesta
va include creditele acordate clienœilor într-un grup de credite cu caracteristici ale riscului de credit similare æi va testa
în mod colectiv grupul de credite pentru depreciere. Creditele æi avansurile acordate clientelei, care sunt testate
individual pentru depreciere æi pentru care o pierdere de valoare este recunoscutå sau continuå så fie recunoscutå, nu
se cuprind în evaluarea colectivå pentru depreciere. Calculul valorii actualizate nete a fluxurilor viitoare de numerar
estimate ale unui credit garantat reflectå fluxurile de numerar care pot rezulta din valorificarea garanœiei minus
costurile ce provin din obœinerea æi vânzarea garanœiei, chiar dacå executarea este probabilå sau nu.

Pentru evaluarea colectivå, creditele æi avansurile acordate clienœilor sunt grupate pe categorii în funcœie de
caracteristici similare ale riscul de credit asociat, categorii care furnizeazå indicii cu privire la capacitatea debitorilor
de a-æi achita ratele scadente conform termenilor contractuali (de exemplu, pe baza evaluårii riscului de credit de
cåtre Grup sau pe baza grilei de notare a Grupului care ia în considerare tipul de bun, industria, localizarea
geograficå, tipul garanœiei, status-ul sumelor restante æi alœi factori). 



www.raiffeisen.roRaportul Conducerii     Raportul Diviziilor      Situaœii Financiare Consolidate Contact

Situaœii Financiare Consolidate

67

Caracteristicile alese sunt relevante pentru estimarea fluxurilor de numerar viitoare pentru grupuri de active, indicând
capacitatea debitorilor de a plåti toate sumele scadente conform contractelor pentru activele evaluate. 

Fluxurile viitoare de numerar aferente unui grup de credite, care sunt evaluate colectiv pentru depreciere, sunt estimate
pe baza experienœei pierderilor istorice pentru creditele care fac parte din categoriile de risc cu aceleaæi caracteristici.
Pierderea istoricå este ajustatå luând în calcul informaœii curente observabile care nu au afectat perioada pe baza
cåreia s-a estimat pierderea istoricå æi sunt eliminate condiœiile existente în trecut æi care nu mai sunt valabile în prezent.

Metodologia Grupului pentru estimarea deprecierii valorii creditelor æi avansurilor acordate clienœilor este limitatå de
lipsa de informaœii cu privire la rata de dobândå efectivå originalå æi estimårile pot diferi de valoarea care s-ar fi
obœinut în condiœiile în care ar fi fost disponibile informaœii cu privire la rata de dobândå efectiva originalå.

Grupul revizuieæte cu regularitate metodologia æi premisele folosite pentru estimarea fluxurilor de numerar viitoare
pentru a reduce diferenœele între pierderile estimate æi cele reale.

Active financiare disponibile pentru vânzare 

În cazul activelor financiare disponibile pentru vânzare, atunci când o scådere în valoarea justå a unui activ financiar
disponibil pentru vânzare a fost recunoscutå direct în capitalurile proprii æi existå dovezi obiective cå activul este
depreciat, pierderea cumulatå ce a fost recunoscutå direct în capitalurile proprii va fi reluatå din conturile de
capitaluri proprii æi recunoscutå în contul de profit æi pierdere chiar dacå activul financiar nu a fost încå derecunoscut.

Valoarea pierderii cumulate care este reluatå din conturile de capitaluri proprii în contul de profit æi pierdere va fi
diferenœa dintre costul de achiziœie (net de rambursårile de principal æi amortizare) æi valoarea justå curentå, minus
orice pierdere din deprecierea acelui activ financiar recunoscutå anterior în contul de profit æi pierdere. 

Pierderile din deprecierea activelor recunoscute în contul de profit æi pierdere, aferente unor participaœii clasificate ca
fiind disponibile pentru vânzare, nu vor fi reluate în contul de profit æi pierdere. În cazul în care, în perioada
urmåtoare, valoarea justå a unui titlu de valoare disponibil pentru vânzare creæte, iar aceastå creætere poate fi legatå
în mod obiectiv de un eveniment care a avut loc ulterior recunoaæterii în contul de profit æi pierdere a pierderilor
anterioare, pierderea din depreciere trebuie reluatå æi suma trebuie recunoscutå în contul de profit æi pierdere.

Active financiare prezentate la cost

Dacå existå indicii obiective asupra unei pierderi din deprecierea unei participaœii nelistate care nu este prezentatå la
valoare justå deoarece valoarea justå nu poate fi måsuratå în mod credibil, sau asupra unui activ financiar derivat
care este legat sau care urmeazå a fi decontat printr-un astfel de instrument nelistat, valoarea pierderii din depreciere
este måsuratå ca diferenœa dintre valoarea contabilå a activului financiar æi valoarea actualizatå a fluxurilor viitoare
de numerar, utilizând rata de rentabilitate internå curentå a pieœei pentru un activ financiar similar. Astfel de pierderi
din depreciere nu sunt reluate în contul de profit æi pierdere.

(viii)  Desemnarea la valoare justå prin contul de profit æi pierdere
Grupul prezintå activele æi datoriile financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere atunci când:

• eliminå sau reduce semnificativ o inconsecvenœå de evaluare sau recunoaætere („eroare contabilå”) care ar fi
putut så aparå din måsurarea activelor æi datoriilor ori din recunoæterea câætigurilor sau pierderilor acestora
pe principii diferite;

• activele æi datoriile financiare sunt parte integratå a unui grup de active financiare sau datorii financiare æi
sunt gestionate, evaluate æi raportate conducerii în baza valorii juste, conform documentaœiilor de
management al riscului æi al strategiei de investiœii; sau

• sunt contracte hibride prin care o entitate poate prezenta întregul contract la valoare justå prin contul de
profit æi pierdere.
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Nota 6 detaliazå fiecare claså de activ sau datorie financiarå care se prezintå la valoare justå prin contul de profit æi
pierdere. Activele financiare desemnate la valoare justå prin contul profit æi pierdere sunt reprezentate de obigaœiuni
listate sau nelistate æi alte instrumente financiare cu venit fix emise de cåtre guvern sau corporaœii. Grupul a luat aceasta
decizie datoritå faptului cå aceste active fac parte dintr-un grup de active financiare evaluate æi raportate intern pe
baza valorii juste, în concordanœå cu procedurile de management al riscului æi strategia de investiœii a Grupului.

l)  Numerar [i echivalente de numerar
Numerarul æi echivalenœele de numerar includ: numerarul efectiv, conturi curente la Banca Naœionalå a României,
conturile noastre la bånci æi alte active financiare foarte lichide cu scadenœe mai mici de 3 luni æi care nu au risc
semnificativ de modificare a valorii juste.

La întocmirea Situaœiei fluxurilor de trezorerie consolidate, s-au considerat ca numerar æi echivalente de numerar:
numerarul efectiv, conturile curente la Banca Naœionalå a României, numerar din conturile noastre la bånci,
plasamente la Banca Naœionalå a României æi la alte bånci æi titluri de valoare emise de Guvernul României cu o
maturitate originalå mai micå de 90 de zile.

m)  Active [i datorii financiare de]inute pentru tranzac]ionare
Activele æi datoriile financiare deœinute pentru tranzacœionare sunt cele pe care Grupul le-a achiziœionat sau pe care le
dobândeæte cu scopul de a le vinde sau de a le råscumpåra într-un viitor apropiat, sau cele pe care le deœine ca parte
a unui portofoliu care este administrat pentru a obœine profit pe termen scurt sau pentru a menœine o poziœie pe termen
scurt.

Activele æi datoriile financiare deœinute pentru tranzacœionare sunt recunoscute iniœial æi måsurate ulterior la valoarea
justå în bilanœ, iar costurile de tranzacœionare sunt înregistrate direct în contul de profit æi pierdere. Toate schimbårile
de valoare justå sunt recunoscute ca parte din profitul net din tranzacœionare în contul de profit æi pierdere. Activele æi
datoriile financiare deœinute pentru tranzacœionare nu pot fi reclasificate ulterior recunoaæterii lor. 

n)  Instrumente derivate de]inute pentru managementul riscului
Instrumentele derivate deœinute pentru scopuri de acoperire a riscului includ active æi datorii derivate care nu sunt
clasificate ca active sau datorii deœinute pentru tranzacœionare. Instrumentele derivate deœinute pentru acoperirea
riscului sunt recunoscute la valoare justå în bilanœ.

Dupå recunoæterea iniœialå, instrumentele derivate sunt ulterior måsurate la valoarea lor justå fårå deducerea nici unui
cost de tranzacœionare care poate apårea în momentul cumpårårii sau vânzårii.

Modificårile în valoarea justå a acestor instrumente sunt recunoscute imediat în contul de profit æi pierdere ca parte a
venitului net din tranzacœionare.

o)  Credite [i avansuri
Creditele æi avansurile sunt active financiare nederivate, cu plåœi fixe sau determinabile, care nu sunt cotate pe o piaœå
activå æi pe care Grupul nu intenœioneazå så le vândå imediat sau în perioada urmåtoare.

Contractele de leasing în care Grupul este locator æi prin care transferå locatarului toate riscurile æi beneficiile
semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunului sunt incluse în valoarea creditelor æi avansurilor.

Creditele æi avansurile sunt recunoscute iniœial la valoarea justå plus costurile directe aferente tranzacœionårii æi ulterior
sunt måsurate la cost amortizat folosind metoda dobânzii efective, cu excepœia cazului în care Grupul alege så
contabilizeze creditele æi avansurile la valoare justå prin contul de profit æi pierdere, aæa cum este prezentat în politica
contabilå  3 (k) (viii).

p)  Titluri de valoare
Titlurile de valoare sunt måsurate la valoarea justå plus costurile directe aferente tranzacœiei iniœiale æi ulterior
înregistrate în funcœie de clasificarea lor ca deœinute pânå la scadenœå, la valoarea justå, prin contul de profit æi
pierdere sau disponibile pentru vânzare.
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Instrumentele financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere sunt reprezentate de titluri de valoare emise
de Guvernul României, certificate de depozit emise de Banca Naœionalå a României, obligaœiuni municipale æi
corporatiste æi acœiuni cotate.

Titlurile de valoare disponibile pentru vânzare sunt reprezentate de investiœii în acœiuni necotate æi certificate de
trezorerie emise de Banca Naœionalå a României.

Investiœiile påstrate pânå la maturitate sunt active financiare non derivative cu plåœi fixe sau variabile æi maturitåœi
exacte pe care managementul Grupului estimeazå cå are intenœia æi abilitatea de a le påstra pânå la maturitate.

Orice vânzare sau reclasificare cu o valoare semnificativå de titluri de valoare påstrate pânå la maturitate, înainte de
a ajunge la maturitate, va determina reclasificarea tuturor titlurilor påstrate pânå la maturitate în titluri disponibile
pentru vânzare æi împiedicå Grupul så mai clasifice titluri în categoria celor deœinute pânå la scadenœå în cursul anului
curent æi în urmåtorii doi ani.

q)  Imobiliz`ri corporale

Recunoaætere æi evaluare

Imobilizårile corporale sunt evidenœiate la cost, mai puœin amortizarea acumulatå æi provizionul pentru deprecierea valorii.
Cheltuielile cu imobilizåri corporale în curs sunt capitalizate æi amortizate o datå cu darea în folosinœå a activelor.

Costul include cheltuieli care sunt direct atribuibile achiziœiei mijlocului fix. Costul mijloacelor fixe produse intern
include cheltuieli cu materiile prime æi materialele, cheltuieli cu salariile directe, alte cheltuieli efectuate pentru
aducerea mijlocului fix în stare de funcœionare precum æi costurile dezmembrårii, înlåturårii elementelor æi restaurårii
locaœiei. Software-ul achiziœionat de care depinde funcœionalitatea echipamentelor se capitalizeazå ca parte a
respectivelor echipamente.

În cazurile în care pårœi ale unui activ corporal (componente majore) au durate de viaœå diferite, acestea se
contabilizeazå ca elemente separate de imobilizåri corporale.

Contractele de leasing în care Grupul îæi asumå într-o måsurå semnificativå toate riscurile æi beneficiile aferente
dreptului de proprietate asupra bunului sunt clasificate ca leasing financiar. Imobilizårile corporale dobândite prin
leasing financiar sunt recunoscute la o valoarea egalå cu minimul dintre valoarea justå æi valoarea actualizatå a
plåœilor minime de leasing de la începerea leasingului, mai puœin amortizarea cumulatå æi provizionul pentru
deprecierea valorii. 

Costuri ulterioare

Grupul recunoaæte în valoarea contabilå a unei imobilizåri corporale costul de înlocuire a acesteia dacå este probabil ca
beneficiile economice incluse în acea imobilizare se vor transfera Grupului æi costul acestei imobilizåri poate fi måsurat în
mod credibil. Toate celelalte cheltuieli sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere în momentul efectuårii lor. 

Cheltuielile generate de înlocuirea unei componente a elementelor de imobilizåri corporale care este evidenœiatå
separat, inclusiv inspecœii sau reparaœii capitale, sunt capitalizate. Alte cheltuieli ulterioare sunt capitalizate în måsura
în care acestea îmbunåtåœesc performanœele viitoare ale acelor elemente de imobilizåri corporale. Toate celelalte
cheltuieli cu reparaœiile æi întreœinerea sunt înregistrate în contul de profit æi pierdere în momentul efectuårii lor.

Amortizarea

Amortizarea este calculatå prin metoda liniarå pe parcursul duratei de viaœå estimate pentru fiecare element din
categoria imobilizårilor corporale æi este recunoscutå în contul de profit æi pierdere. Bunurile dobândite prin leasing
sunt amortizate pe perioada mai micå între durata leasingului æi durata de viaœå.  Terenurile nu sunt supuse
amortizårii.
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Duratele de viaœå valabile în perioada curentå, estimate pe categorii, sunt urmåtoarele:

Clådiri 50 ani
Echipament de birou æi mobilå 5 ani
Autovehicule 5 ani
Calculatoare 3 ani

r)  Imobiliz`ri necorporale
(i)  Fondul comercial
Fondul comercial æi fondul comercial negativ apar la achiziœionarea unei subsidiare sau a unei asociaœii în
participaœiune. Toate combinårile de afaceri sunt înregistrate aplicând metoda achiziœiei. Fondul comercial reprezintå
diferenœa dintre costul de achiziœie æi valoarea justå a activelor nete identificabile achiziœionate, datoriilor æi datoriilor
contingente ale entitåœii achiziœionate. 

Fondul comercial este prezentat la cost minus pierderea din depreciere. Fondul comercial se alocå în unitatea
generatoare de numerar æi se testeazå anual pentru depreciere (vezi politica contabilå 3.t.). În ceea ce priveæte
entitåœile asociate, valoarea fondului comercial se include în participaœie. 

Fondul comercial negativ este recunoscut imediat în contul de profit æi pierdere, dupå reanalizarea modului de
identificare æi evaluare a activelor, datoriilor æi a datoriilor contingente identificabile æi evaluarea costului de achiziœie.

(ii)  Aplicaœii informatice
Aplicaœiile informatice achiziœionate de cåtre Grup sunt evidenœiate la cost, mai puœin amortizarea acumulatå æi
provizionul pentru deprecierea valorii.

Cheltuiala cu aplicaœiile informatice dezvoltate intern este recunoscutå ca imobilizare necorporalå dacå Grupul face
dovada intenœiei æi capacitåœii sale de a dezvolta æi folosi aplicaœia într-o manierå ce-i va aduce beneficii economice
viitoare æi în cazul în care cheltuielile cu dezvoltarea aplicaœiilor pot fi estimate într-o manierå rezonabilå. Costurile cu
aplicaœiile informatice dezvoltate intern capitalizate includ toate costurile direct atribuibile dezvoltårii aplicaœiilor æi se
amortizeazå pe durata de viaœå.

Aplicaœiile informatice dezvoltate intern sunt evidenœiate la costul capitalizat, din care se deduce amortizarea cumulatå
æi provizionul pentru deprecierea valorii. 

Cheltuielile ulterioare cu aplicaœiile informatice se capitalizeazå doar atunci când contribuie la sporirea beneficiilor
economice viitoare care decurg din folosirea respectivelor active. Toate celelalte cheltuieli sunt recunoscute în contul
de profit æi pierdere pe måsurå ce sunt efectuate.

Amortizarea se recunoaæte în contul de profit æi pierdere liniar pe toatå durata de funcœionare a aplicaœiei informatice,
începând cu data la care aplicaœia este puså în funcœiune. Durata de viaœå estimatå a aplicaœiilor informatice este de
patru ani.

s)  Active utilizate prin leasing opera]ional
Contractele de leasing încheiate de Grup în calitate de locatar îmbracå forma contractelor de leasing operaœional, iar
activele care fac obiectul acestora nu sunt recunoscute în bilanœul Grupului.

t)  Deprecierea activelor altele decât activele financiare
Valoarea contabilå a activelor Grupului care nu sunt de naturå financiarå, altele decât activele de natura impozitului
amânat, este revizuitå la fiecare datå de raportare pentru a depista indicii de depreciere. Dacå existå asemenea
indicii, se estimeazå valoarea recuperabila a activelor respective.

O pierdere din depreciere este recunoscutå atunci când valoarea contabilå a activului sau unitatea sa generatoare de
numerar depåæeæte valoarea sa recuperabilå. 
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O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care genereazå numerar æi care este
independent faœå de alte active æi alte grupuri. Pierderile din depreciere se recunosc în contul de profit æi pierdere.

Valoarea recuperabilå a unui activ sau a unei unitåœi generatoare de numerar este maximul dintre valoarea de
utilizare æi valoarea sa justå, mai puœin costurile pentru vânzarea acelui activ sau acelei unitåœi. Pentru determinarea
valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o ratå de actualizare înainte de
impozitare care reflectå condiœiile curente de piaœå æi riscurile specifice activului respectiv.

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt evaluate la fiecare datå de raportare pentru a
determina dacå s-au diminuat sau nu mai existå. Pierderea din depreciere se reia dacå s-a produs o schimbare în
estimårile folosite pentru a determina valoarea de recuperare. Pierderea din depreciere se reia doar în cazul în care
valoarea contabilå a activului nu depåæeæte valoarea contabilå care s-ar fi calculat, netå de amortizare æi depreciere,
dacå pierderea din depreciere nu ar fi fost recunoscutå.

O pierdere din depreciere aferentå fondului comercial nu se reia într-o perioadå ulterioarå. În cazul altor active, altele
decât fondul comercial, pierderile generate de deprecierea valorii sunt reluate dacå a existat o modificare în
estimårile utilizate în determinarea valorii recuperabile. O pierdere din deprecierea valorii activelor este reluatå numai
în situaœia în care valoarea contabilå a activului nu depåæeæte valoarea contabilå care ar fi fost determinatå, netå de
amortizare sau depreciere, în cazul în care nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscutå. 

u)  Depozite ale clien]ilor, împrumuturi de la b`nci, obliga]iuni emise [i datorii subordonate
Depozitele clienœilor, împrumuturile de la bånci, obligaœiunile emise æi datoriile subordonate reprezintå sursa Grupului
de finanœare a datoriilor.

Grupul clasificå instrumentele financiare emise ca datorii financiare sau instrumente de capital conform termenilor
contractuali ai instrumentelor. În cursul anului 2007, Grupul a råscumpårat toate obligaœiunile emise.

Depozitele, împrumuturile de la bånci æi obligaœiunile emise æi datoriile subordonate sunt iniœial recunoscute la
valoarea justå la care se adåugå eventuale costuri de tranzacœionare, iar ulterior sunt måsurate la cost amortizat
folosind metoda ratei de dobândå efective.

v)  Beneficiile angaja]ilor

Beneficii pe termen scurt

Obligaœiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaœilor nu se actualizeazå æi sunt recunoscute în contul de profit
æi pierdere pe måsurå ce serviciul aferent este prestat.

Beneficiile pe termen scurt ale angajaœilor includ salariile, primele æi contribuœiile la asigurårile sociale. 

Beneficiile pe termen scurt ale angajaœilor sunt recunoscute ca æi cheltuialå atunci când serviciile sunt prestate. 

Se recunoaæte un provizion pentru sumele ce se aæteaptå a fi plåtite cu titlu de prime în numerar pe termen scurt sau
scheme de participare a personalului la profit în condiœiile în care Grupul are în prezent o obligaœie legalå sau
constructivå de a plåti acele sume ca rezultat al serviciilor trecute prestate de cåtre angajaœi æi dacå obligaœia
respectivå poate fi estimatå în mod credibil.

Planuri de contribuœii determinate

Obligaœiile cu contribuœii la planuri de pensii determinate sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere atunci când se
realizeazå.
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Grupul efectueazå plåœi în numele angajaœilor proprii cåtre sistemul de pensii al statului român, asigurårile de sånåtate
æi fondul de æomaj, în decursul derulårii activitåœii normale. Toœi angajaœii Grupului sunt membri æi de asemenea au
obligaœia legalå de a contribui (prin intermediul contribuœiilor sociale) la sistemul de pensii al statului român (un plan
de contribuœii determinate al Statului). Toate contribuœiile aferente sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere al
perioadei atunci când sunt efectuate. Grupul nu are alte obligaœii suplimentare.

Grupul nu este angajat în nici un sistem de pensii independent æi, în consecinœå, nu are nici un fel de alte obligaœii în
acest sens. Grupul nu este angajat în nici un alt sistem de beneficii post pensionare. Grupul nu are obligaœia de a
presta servicii ulterioare foætilor sau actualilor salariaœi.

Beneficiile angajaœilor pe termen lung

Obligaœia netå a Grupului în ceea ce priveæte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este reprezentatå de
valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaœii le-au câætigat în schimbul serviciilor prestate de cåtre aceætia în
perioada curentå æi perioade anterioare. 

Obligaœia Grupului în ceea ce priveæte beneficiile de natura primelor de pensionare stipulate în prevederile Contractul
Colectiv æi individual de muncå este estimatå folosind metoda factorului de credit proiectat æi este recunoscutå în
contul de profit æi pierdere pe principiul contabilitåœii de angajamente. Surplusul sau deficitul ce ia naætere din
modificarea ratei de actualizare æi a altor ipoteze actuariale este recunoscut ca venit sau cheltuialå pe durata medie
de muncå råmaså a angajaœilor care participå la acest plan (vezi nota 3.1).

w)  Garan]ii financiare
Garanœiile financiare sunt contracte prin care Grupul îæi asumå un angajament de a efectua plåœi specifice cåtre
deœinåtorul garanœiei financiare pentru a compensa pierderea suferitå de deœinåtor în cazul în care un debitor anume
nu reuæeæte så efectueze plata la scadentå în conformitate cu termenii prevåzuœi în prospectul unui instrument de
datorie.

Datoria aferentå garanœiilor financiare este recunoscutå iniœial la valoarea justå æi aceasta este amortizatå pe durata
de viaœå a garanœiei financiare. Datoria aferentå garanœiilor financiare este evaluatå ulterior la valoarea cea mai mare
dintre costul amortizat al acesteia æi valoarea actualizatå a plåœilor estimate a se realiza (atunci când plata aferentå
garanœiei a devenit probabilå). Garanœiile financiare sunt incluse în alte datorii. 

x)  Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în bilanœ atunci când pentru Grup se naæte o obligaœie legatå de un eveniment trecut,
obligaœie care poate fi estimatå în mod rezonabil, æi este probabil ca în viitor så fie necesarå consumarea unor
resurse economice care så stingå aceastå obligaœie. Pentru determinarea provizionului, fluxurile viitoare de numerar
sunt actualizate folosind o ratå de actualizare înainte de impozitare care reflectå condiœiile curente de piaœå æi riscurile
specifice datoriei respective. Provizioanele includ: provizioane pentru litigii, provizioane pentru angajamente de credit
neutilizate æi alte provizioane.

y) Standarde, interpret`ri [i amendamente care nu sunt înc` în vigoare [i/sau nu au fost aplicate
\n aceste situ]ii financiare

Anumite standarde noi, amendamente æi interpretåri ale standardelor existente nu sunt în vigoare pentru exerciœiului
financiar încheiat la 31 decembrie 2008 æi nu au fost aplicate în întocmirea  acestor situaœiilor financiare:

• Amendamentul la IFRS 2 „Plata pe bazå de acœiuni” (data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2009).
Amendamentele la acest standard clarificå definiœia condiœiilor pentru intrarea în drepturi æi introduce
conceptul de neintrare în drepturi. Condiœiile de neintrare în drepturi vor fi incluse în valoarea justå la data
acordårii, iar imposibilitatea îndeplinirii condiœiilor de neintrare în drepturi va duce în general la tratarea
acestora ca anulare. Impactul aplicårii acestui standard este încå analizat de Grup.
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• IFRS 3 (revizuit) „Combinåri de întreprinderi” (data de aplicare începând cu 1 iulie 2009). Domeniul de
aplicare a standardului revizuit a fost modificat æi definiœia afacerii a fost extinså. Standardul revizuit include
o serie de modificåri potenœial semnificative care includ: a) toate elementele transferate de cåtre cumpåråtor
sunt recunoscute æi måsurate la valoarea justå de la data achiziœiei, inclusiv contingentele transferate; b)
modificårile ulterioare în contingentele transferate vor fi recunoscute în contul de profit æi pierdere; c) costurile
de tranzacœie, altele decât costurile de emitere a acœiunilor æi datoriilor, vor fi recunoscute ca o cheltuialå; d)
cumpåråtorul poate alege så måsoare orice interese fårå control la valoarea justå la data achiziœiei (fond
comercial total), sau la interesul proporœional din valoarea justå a activelor æi datoriilor identificabile ale pårœii
achiziœionate. Întrucât standardul revizuit nu va fi aplicat în combinåri de întreprinderi înainte de data de
aplicare, standardul revizuit probabil nu va avea nici un impact asupra situaœiilor financiare cu privire la
combinårile de întreprinderi ce au loc înainte de data de aplicare a standardului revizuit. 

• IAS 23 (amendament), „Costurile îndatorårii” (data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2009). Standardul
revizuit eliminå opœiunea de a înregistra ca æi cheltuialå costurile îndatorårii æi solicitå unei entitåœi
capitalizarea costurilor îndatorårii care sunt direct atribuibile unui activ eligibil (un activ care necesitå o
perioadå substanœialå de timp pentru a fi gata în vederea utilizårii sau pentru vânzare). În prezent acesta nu
este aplicabil Grupului, întrucât acesta nu deœine active eligibile.

• IFRS 8, „Segmente de activitate” (data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2009). Acest standard introduce
„abordarea managementului“ pentru segmentele de raportare æi solicitå prezentarea segmentelor pe baza
componentelor entitåœii pe care managementul le monitorizeazå în a lua decizii operaœionale. Segmentele
operaœionale sunt componentele entitåœii despre care sunt disponibile informaœii financiare distincte, analizate
regulat de cåtre management în vederea alocårii resurselor æi evaluårii performanœei fiecårui segment.
Impactul aplicårii acestui standard este încå analizat de Grup.

• IAS 1 (revizuit) „Prezentarea situaœiilor financiare”(data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2009). Standardul
revizuit cere ca informaœiile din situaœiile financiare så fie grupate pe baza unor caracteristici comune æi
introduce situaœia profitului cuprinzåtor. Elementele de venituri æi cheltuieli æi alte componente ale profitului
cuprinzåtor pot fi prezentate fie într-o singurå situaœie a profitului cuprinzåtor (care combinå în mod unitar
contul de profit æi pierdere æi toate modificårile în capitaluri, altele decât cele cu acœionarii în calitatea lor de
acœionari, într-o singurå situaœie), sau în douå situaœii separate (o situaœie separatå a contului de profit æi
pierdere, urmatå de o situaœie a profitului cuprinzåtor). În prezent Grupul evalueazå posibilitatea prezentårii
unei singure situaœii a profitului cuprinzåtor sau a douå situaœii separate.

• Amendamente la IAS 27, „Situaœiile financiare consolidate æi individuale“ (data de aplicare începând cu 1
ianuarie 2009). Amendamentele eliminå definiœia de „metodå a costurilor” în prezent prevåzutå în IAS 27 æi
în schimb cere ca toate dividendele unei filiale, unei entitåœi controlate în comun sau unei entitåœi asociate så
fie recunoscute ca venituri în situaœiile financiare individuale ale investitorului când dreptul de a primi
dividendul este stabilit. În plus, amendamentele oferå îndrumare în cazul în care venitul din dividende este
considerat a fi un indicator de depreciere. În prezent Grupul evalueazå posibilul impact pe care aceste
amendamente îl vor avea în viitor asupra situaœiilor financiare.

• IAS 27 (revizuit) „Situaœiile financiare consolidate æi situaœii financiare individuale“ (data de aplicare începând 1
ianuarie 2009). În standardul revizuit termenul de interes minoritar a fost înlocuit de interes fårå control, æi
este definit ca „participaœia într-o filialå care nu este atribuibilå, direct sau indirect unei companii mamå”.
Standardul revizuit modificå æi contabilizarea interesului fårå control, pierderea controlului într-o filialå, æi
alocarea profitului sau pierderii æi a altor profituri cuprinzåtoare între interesul cu sau fårå control. IAS 27
revizuit nu este relevant pentru operaœiunile Grupului, deoarece Grupul nu are interese în filiale ce vor fi
afectate de revizuirea acestui standard.

• Amendamente la IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare æi descriere“ æi IAS 1, „Cadrul general pentru
întocmirea æi prezentarea situaœiilor financiare anuale“ (data de aplicare 1 ianuarie 2009). Amendamentele
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introduc o excepœie principiului aplicabil în IAS 32 referitor la clasificarea instrumentelor de capitaluri proprii;
amendamentul permite unor instrumente livrabile emise de o entitate, care în mod normal ar fi clasificate ca æi
datorii, så fie clasificate ca æi elemente de capitaluri proprii, dacå æi numai dacå acestea îndeplinesc anumite
condiœii. Aceste amendamente nu sunt relevante pentru situaœiile financiare ale Grupului, deoarece nici o
entitate a Grupului nu a emis în trecut instrumente livrabile care ar putea fi afectate de aceste amendamente.

• Amendament la IAS 39 „Instrumente financiare: Recunoaætere æi evaluare” (data de aplicare începând cu 1
iulie 2009). Amendamentul standardului clarificå aplicarea principiilor existente ce determinå dacå riscurile
specifice sau cota parte din cash flow sunt eligibile pentru a indica o relaœie de acoperire. În indicarea
relaœiei de acoperire, riscurile sau cota parte trebuie så fie separat identificabile æi måsurate cu precizie; totuæi
inflaœia nu poate fi indicatå, cu excepœia anumitor circumstanœe. Amendamentul IAS 39 nu este relevant pentru
Grup, întrucât aceasta nu aplicå contabilitatea de acoperire a riscului.

• IAS 40 „Investiœii imobiliare” (data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2009). IAS 40 este modificat pentru a
include proprietåœile imobiliare în construcœie sau dezvoltare pentru utilizarea ulterioara ca æi investiœii
imobiliare, aæa cum sunt definite „investiœiile imobiliare”. Astfel, proprietåœile imobiliare sunt incluse în scopul
lui IAS 40; anterior acestea erau reglementate conform IAS 16. Grupul va adopta acest amendament de la 1
ianuarie 2009.

• IFRIC 13 „Programele de fidelizare a clienœilor” (data de aplicare începând cu 1 iulie 2008). Interpretårile
explicå modul în care entitåœile ce acordå facilitåœi de fidelizare a clienœilor care cumpårå bunuri æi servicii
trebuie så îæi înregistreze obligaœiile de acordare a bunurilor æi serviciilor gratuite sau cu discount clienœilor
eligibili pentru aceste facilitåœi. Entitåœile sunt obligate så aloce o parte a vânzårii iniœiale cåtre facilitatea de
fidelizare æi så recunoascå acestå parte ca venit atunci când æi-au îndeplinit obligaœiile. Grupul estimeazå cå
aceastå interpretare nu va avea nici un  impact asupra situaœiilor financiare.

• IFRIC 15 „Contracte de construcœie a proprietåœilor imobiliare” (aplicabil începând cu 1 ianuarie 2009). IFRIC
15 atestå cå veniturile care decurg din contracte de construire a proprietåœilor imobiliare sunt recunoscute în
relaœie cu stadiul de execuœie a contractului de activitate în urmåtoarele cazuri:
1. contractul îndeplineæte definiœia contractului de construcœie în conformitate cu IAS 11.3;
2. contractul este doar pentru prestarea de servicii în conformitate cu IAS 18 (ex. entitåœii nu i s-a cerut så

furnizeze materiale de construcœii); æi
3. contractul este pentru vânzarea de bunuri dar criteriile de recunoaætere a veniturilor în conformitate cu

IAS 18.14 sunt îndeplinite in mod continuu pe måsurå ce construcœia progreseazå.

În toate celelalte cazuri venitul este recunoscut când toate criteriile de recunoaætere a veniturilor în
conformitate cu IAS 18.14 sunt satisfåcute (ex. la terminarea construcœiei sau la livrare). IFRIC 15 nu e
relevant operaœiunilor pe care le desfåæoarå Grupul, întrucât acesta nu oferå servicii de construcœie a
proprietåœilor imobiliare.

• IFRIC 16 „Acoperirea investiœiei nete în operaœiuni stråine” (aplicabil din 1 octombrie 2008). Interpretarea
explicå tipul de expunere ce poate fi acoperitå, unde în cadrul unui grup elementul acoperit va fi œinut, dacå
metoda de consolidare afecteazå eficienœa operaœiunilor de acoperire, forma pe care instrumentul de
acoperire o poate lua æi ce sume sunt reclasificate din capitaluri în contul de profit æi pierdere la vânzarea
operaœiunilor stråine. Standardul nu este aplicabil Grupului.

• IFRIC 17 „Distribuirea activelor nemonetare acœionarilor” (aplicabil prospectiv începând cu 15 iulie 2009).
Interpretarea se aplicå distribuirilor ne-reciproce de active nemonetare acœionarilor în capacitatea lor de
acœionari. Conform interpretårii, o datorie de a plåti un dividend trebuie recunoscutå atunci când distribuirea
dividendului este autorizatå adecvat æi nu mai este la dispoziœia entitåœii æi va fi måsurat la valoarea justå a
activelor ce urmeazå a fi distribuite. Valoarea dividendului de plåtit trebuie så fie måsuratå la fiecare datå de
raportare, iar modificårile în valoarea dividendului vor fi recunoscute în capitaluri ca ajustare la valoarea
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distribuitå. Când dividendul este stabilit, diferenœa, dacå existå, dintre valoarea activului distribuit æi valoarea
dividendului de platå trebuie înregistratå în contul de profit æi pierdere. Cum interpretarea este aplicabilå
doar din 15 iulie 2009, nu va avea impact asupra situaœiilor financiare anterioare datei de aplicare a acestei
interpretåri. 

4. Politici de gestionare a riscului financiar

a)  Introducere
Grupul este expus urmåtoarelor riscuri ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare: 

• Riscul de credit

• Riscul de lichiditate

• Riscul de piaœå

• Riscul aferent impozitårii

• Riscul operaœional

Aceasta notå prezintå informaœii referitoare la expunerea Grupului faœå de fiecare risc menœionat mai sus, obiectivele
Grupului, politicile æi procesele de evaluare æi gestionare a riscului. Cele mai importante riscuri financiare la care este
expus Grupul sunt riscul de credit, riscul de lichiditate æi riscul de piaœå. Riscul de piaœå include riscul valutar, riscul de
ratå a dobânzii æi riscul privind preœul instrumentelor de capital.

Cadrul gestionårii riscurilor

Directoratul Grupului este responsabil pentru implementarea æi monitorizarea cadrului de gestionare al riscurilor.
Comitetul de Gestionare a Activelor æi Pasivelor (ALCO), Comitetul de Credit æi cel de Risc sunt responsabile pentru
dezvoltarea æi monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Grupului în ariile specificate de acestea. Toate
comitetele raporteazå cu regularitate Directoratului.

Cadrul de gestionare al riscurilor este definit în strategia de risc, elaboratå æi revizuitå cu o frecvenœå  anualå. Profilul
de risc este de asemenea revizuit cu o frecvenœå anualå æi cuprinde evaluarea tuturor riscurilor considerate
semnificative.

Politicile Grupului de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica æi analiza riscurile la care este expus
Grupul, pentru a stabili limitele adecvate de risc æi control æi a monitoriza riscurile æi respectarea limitelor de risc.
Politicile æi sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reflecta schimbårile în condiœiile pieœei,
produselor æi serviciilor oferite. Grupul îæi propune så dezvolte un mediu de control disciplinat æi constructiv, în care
toœi angajaœii îæi înœeleg rolurile æi obligaœiile, prin intermediul cursurilor de instruire, standardelor æi procedurilor de
conducere implementate.

Comitetul de Audit al Grupului raporteazå Consiliului de Supraveghere æi are responsabilitatea de a monitoriza
respectarea procedurilor de gestiune ale riscului. Comitetul de Audit este asistat în îndeplinirea funcœiilor sale de cåtre
departamentul de Audit Intern. Auditul Intern efectueazå atât revizuiri regulate cât æi ad-hoc asupra controalelor æi
procedurilor de gestiune a riscurilor, iar rezultatele revizuirilor sunt raportate Comitetului de Audit. 

b)  Riscul de Credit 
(i)   Gestionarea riscului de credit 
Grupul este expus la riscul de credit atât prin activitåœile sale de tranzacœionare, creditare æi investiœie, cât æi prin
situaœiile în care acœioneazå ca intermediar în numele clienœilor sau a terœelor pårœi, în situaœia în care desfåæoarå
activitatea de finanœare a operaœiunilor de leasing financiar sau în calitatea sa de emitent de garanœii.
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Riscul de credit asociat activitåœilor de tranzacœionare æi investiœie este gestionat prin intermediul proceselor de
management al riscului de credit ale Grupului. Riscul este diminuat prin selectarea unor parteneri cu performanœe
financiare solide, prin monitorizarea activitåœii acestora, prin folosirea de limite de expunere æi, acolo unde este
necesar, prin solicitarea de garanœii. 

Expunerea cea mai mare a Grupului la riscul de credit ia naætere din acordarea de credite æi avansuri clienœilor æi din
desfåæurarea activitåœilor de acordare de finanœåri pentru operaœiunile de leasing financiar. In aceste cazuri,
expunerea este reprezentata de valoarea contabila a activelor din bilanœ. Grupul este expus la riscul de credit pe
diferite alte active financiare, incluzând instrumente derivate si de datorie, expunerea in cazul acestor instrumente
fiind egala cu valoarea contabila a acestora prezentata in bilanœ. Pe lângå cele menœionate mai sus, Grupul este
expus la riscul de credit extrabilanœier, din angajamentele de finanœare æi emiterea de garanœii (vezi nota 37).

Pentru a minimiza riscul, Grupul are anumite proceduri menite så evalueze clienœii înaintea acordårii creditelor, så
monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul æi dobânzile aferente pe perioada derulårii
împrumuturilor æi så stabileascå limite de expunere.

Directoratul a delegat responsabilitatea gestionarii riscului de credit cåtre Comitetul de Credite. O divizie distinctå de
Risc, care raporteazå Vicepreæedintelui de Risc, este responsabilå cu supravegherea riscului de credit al Grupului,
incluzând: 

• Formularea politicilor de creditare, prin care se urmåreæte asigurarea menœinerii unui portofoliu de credite
sånåtos, prin stabilirea unor limite corespunzåtoare æi definirea unor criterii specifice de creditare pentru
anumite produse, categorii de clienœi etc.

• Stabilirea æi implementarea unor proceduri privind: tratamentul æi evaluarea garanœiilor, revizuirea periodicå a
creditelor, clasificarea æi raportarea portofoliului de credite, documentaœia juridicå aferentå activitåœii de
creditare, urmårirea æi tratamentul creditelor neperformante, asigurarea conformitåœii cu cerinœele statutare æi
ale organelor de reglementare.  

• Stabilirea structurii de autorizare a aprobårii æi reînnoirii facilitåœilor de credit: limitele de autorizare pot fi
stabilite la nivelul individual al unor analiæti de risc desemnaœi sau la nivelul Comitetului de Credit sau al
organului de aprobare desemnat la nivel de Grup. Limitele de autorizare sunt stipulate în regulamentul de
funcœionare a Comitetului de Credit æi sunt stabilite în funcœie de criterii precum valoarea creditului,
concordanœa cu politica de creditare etc. 

• Evaluarea æi revizuirea riscului de credit are loc în conformitate cu limitele de autorizare stabilite în
regulamentul de funcœionare al Comitetul de Credit æi cu cerinœele regulatorii. 

• Limitarea concentrårii expunerii pe terœi, arii geografice, industrii æi pe emitent, categoria de clasificare a
creditului, lichiditatea pieœei æi œara (pentru titluri deœinute ca investiœii). Riscul de concentrare este monitorizat în
cadrul activitåœii de management al portofoliului æi este analizat lunar prin rapoarte prezentate cåtre
personalul angajat în activitatea de creditare æi cåtre management.

• Dezvoltarea æi menœinerea sistemelor de clasificare a clienœilor în  funcœie de gradul de risc. La nivel de Grup se
utilizeazå sisteme unitare de clasificare a clienœilor în funcœie de gradul de risc. Aceste sisteme cuprind atât
metodologii de atribuire de rating-uri, cât æi cele bazate pe utilizarea de scoring-uri. Grupul efectueazå
periodic revizuirea sistemelor de clasificare a clienœilor. Gradul de risc måsurat prin intermediul sistemelor
menœionate stå la baza stabilirii cuantumului de provizioane necesare acoperirii riscului de neplatå.

• Revizuirea, verificarea conformitåœii unitåœii cu limitele stabilite conform politicilor de creditare æi a procedurilor
interne.
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• Raportåri periodice despre calitatea portofoliului de credite sunt prezentate Comitetului de Credite æi sunt
propuse måsuri adecvate de rectificare.

• Furnizarea de informaœii, îndrumåri æi expertize punctelor de lucru pentru a promova practica cea mai
adecvatå în Grup în ceea ce priveæte gestionarea riscului de credit. 

Implementarea politicilor de credit æi a procedurilor este realizatå la nivel centralizat. Fiecare sucursalå/agenœie
trebuie så implementeze politicile æi procedurile de credit ale Grupului. Fiecare sucursalå este responsabilå de
calitatea æi performanœa portofoliului propriu de credite, precum æi de monitorizarea æi controlul asupra tuturor
riscurilor de credit din portofoliul lor, inclusiv pentru creditele supuse aprobårii în centralå.

Grupul a finalizat procesul de centralizare atât al aprobårii cât æi al administrårii tuturor creditelor, fapt care duce la
îmbunåtåœirea calitåœii portofoliului de credite æi la o mai buna monitorizare.

Departamentul de Audit Intern efectueazå verificåri periodice ale fiecårei sucursale/agenœii.

(ii)  Expunerea la riscul de credit
Concentrårile de risc de credit semnificative iau naætere pe tipuri de clienœi în funcœie de creditele, avansurile æi
angajamentele de credit acordate de Grup.

Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare se analizeazå atât la nivel de portofoliu, cât æi pentru
segmente de clienœi care prezintå caracteristici economice similare æi a cåror capacitate de rambursare este similar
afectatå de schimbårile în mediul economic.

Principala concentrare a riscului de credit derivå din expunerea individualå, pe segmente de clienœi, în ceea ce
priveæte creditele æi avansurile acordate de Grup, angajamentele de credit æi garanœiile emise.
În tabelul de mai jos sunt prezentate concentrårile de risc pe sectoare economice:

31 decembrie 31 decembrie
în mii RON 2008 2007

Clienœi retail 6.803.891 4.521.243
Clienœi corporativi, din care:

Agriculturå 323.174 151.790
Electricitate, petrol æi gaze naturale 316.255 395.858
Producœie 1.854.769 1.483.957
Construcœii 1.121.713 649.936
Comerœ cu amânuntul æi en-gros 1.878.844 1.909.893
Servicii 1.222.600 1.101.817
Sector public 1.040.089  1.094.243

Titluri de valoare 1.197.530 569.413
Credite acordate båncilor 359.973 1.603.003
Total 16.118.838 13.481.153
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Credite [i avansuri acordate clien]ilor

31 decembrie 31 decembrie
în mii RON Notå 2008 2007

Provizion  individual
Clasa 8 (credit slab – Sub-standard) 19.654 2.474 
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic) 19.387 8.079 
Clasa 10 (restant) 111.792 71.944 
Fårå rating* 173.202 121.582 

Valoare brutå 324.035 204.079 
Provizion individual 20 (228.395) (154.852)

Valoare contabila netå 95.640 49.227 
Provizion colectiv

Clasa 1 (risc scåzut) 17.404 19.353 
Clasa 2 (credit excelent) 14.920 11.767 
Clasa 3 (credit foarte bun) 203.108 101.046 
Clasa 4 (credit bun) 600.529 357.120 
Clasa 5 (credit stabil) 408.209 439.299 
Clasa 6 (rating de credit acceptabil) 1.223.297 856.648 
Clasa 7 (credit marginal) 923.384 804.704 
Clasa 8 (credit slab – Sub standard) 868.258 591.165 
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic) 363.066 181.300 

Finanœarea Proiectelor 547.086 38.674 
Fårå rating 5.113.621 4.074.234 

Valoare brutå 10.282.882 7.475.310 
Provizion colectiv 20 (196.706) (59.101)
Valoare contabila netå 10.086.176 7.416.209

* Categoria „fårå rating” cuprinde persoane fizice æi întreprinderi foarte mici (micro) pentru care Grupul nu aplicå
modelele de rating, provizionul fiind calculat pe baza ratelor istorice de pierdere aferente modelului bazat pe rate de
dobânda variabile.

31 decembrie 31 decembrie
în mii RON Notå 2008 2007

Restanœe dar fårå provizion*
Clasa 2 (credit excelent) - 678
Clasa 3 (credit foarte bun) - 3.211
Clasa 4 (credit bun) - 21.434
Clasa 5 (credit stabil) - 15.324
Clasa 6 (rating de credit acceptabil) 117 20.190
Clasa 7 (credit marginal) - 31.260
Clasa 8 (credit slab – Sub standard) - 19.246
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic) - 9.069
Fårå rating - 31.969

Valoare contabilå 117 152.381 
Nici restante nici provizioane

Clasa 1 (risc scåzut) - 339.103 
Clasa 2 (credit excelent) 669.260 984 
Clasa 3 (credit foarte bun) - 30.306 
Clasa 4 (credit bun) 23.140 48.827 
Clasa 5 (credit stabil) - 38.365 
Clasa 6  (rating de credit acceptabil) - 61.046 
Clasa 7 (credit marginal) 429 91.197 
Clasa 8 (credit slab – Sub standard) - 55.958 
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic) 28.865 51.724 
Clasa 10 (restant) 56.921 28 
Fårå claså - 441.910 

Valoare contabilå 778.615 1.159.448 
Total valoare contabilå netå credite æi avansuri acordate clienœilor 20 10.960.548 8.777.265

(*)  Expunerea creditelor cu restanœå de leasing dar fårå provizion aflate în portofoliul Raiffeisen Leasing IFN S.A.
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Creditele æi avansurile acordate båncilor în valoare de 359.973 mii RON (2007: 1.603.003 mii RON) precum æi
titlurile de valoare în suma de 1.197.530 mii RON (2007: 569.413 mii RON) sunt încadrate toate în categoria nici
restante, nici provizionate.

Pentru corporaœii, întreprinderi medii æi mici, instituœii financiare, autoritåœi locale æi centrale, Grupul foloseæte sisteme de
rating asociate performanœei financiare atât pentru creditele testate individual, cât æi pentru cele evaluate colectiv.
Conform politicilor aplicate de Grup, fiecårui grad de risc de credit i se poate asocia un rating corespunzåtor, de la
gradul de risc cel mai scåzut (Clasa 1) pânå la categoria creditelor restante (Clasa 10). În cazul persoanelor fizice æi al
întreprinderilor foarte mici (micro), riscul de credit asociat este analizat pe baza probabilitåœii de neplatå æi în funcœie de
tipul æi perioada de acordare a creditului, fårå a se folosi sisteme de rating  asociate cu grade de risc ale Grupului.

O analizå a valorii juste a garanœiilor (prezentatå ca fiind valoarea minimå dintre expunere æi colateral pe fiecare
credit în parte) aferente creditelor acordate clienœilor se prezintå dupå cum urmeazå: 

31 decembrie 31 decembrie
în mii RON 2008 2007

Valoarea garanœiilor aferente creditelor provizionate individual 
Proprietåœi 57.480 34.584
Titluri de împrumut - 217
Echipamente æi mijloace de transport 34.712 20.507
Alte garanœii 14.212 12.010
Depozite colaterale 5.080 -
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare - -

111.484 67.318
Valoarea garanœiilor aferente creditelor provizionate colectiv
Proprietåœi 2.147.289 2.112.135
Titluri de împrumut 221.455 10.738
Echipamente æi mijloace de transport 998.180 116.371
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare 102.413 27.931
Cesiune de creanœe 0 62.323
Acœiuni 19.291 14.258
Depozite colaterale 54.200 870.152
Scrisori de garanœie 17.191 -
Garanœii corporatiste 43.931 -
Garanœii de stat 73.278 -
Alte garanœii 318.114 66.113

3.995.342 3.280.021
Valoarea garanœiilor aferente creditelor restante dar fårå provizion
Echipamente æi mijloace de transport 453 152.381
Proprietåœi 533 -

986 152.381
Valoarea garanœiilor aferente creditelor fårå restanœe æi fårå provizion
Proprietåœi 2.591.795 619.731
Titluri de împrumut 53.093 17.954
Garanœii de stat 39.412 126.401
Garanœii corporatiste 454 1.190
Scrisori de garanœie - 25.296
Echipamente æi mijloace de transport 21.882 539.188
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare 23 39.185
Cesiune de creanœe - 182.187
Acœiuni - 6.283
Depozite colaterale 9.503 1.104.576
Alte garanœii 9.529 44.489

2.725.691 2.706.480
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Grupul deœine garanœii pentru credite æi avansuri acordate clientelei sub forma depozitelor bancare, ipoteci asupra
proprietåœilor imobiliare, garanœii æi alte gajuri asupra echipamentelor æi/ sau alte creanœe. Garanœiile, în general, nu
sunt asupra creditelor æi avansurilor acordate båncilor.

Credite [i titluri de valoare depreciate

Creditele æi titlurile de valoare depreciate sunt acelea pentru care Grupul considerå cå este probabil cå nu va putea
colecta principalul æi dobânda de platå în conformitate cu termenii contractuali ai contractului de credit/ titlu de valoare.

Credite restante dar f`r` provizion

Creditele æi valorile mobiliare pentru care dobânda æi principalul de platå sunt restante, dar Grupul considerå cå nu
este cazul så le deprecieze datoritå valorii garanœiei/ colateralului disponibil æi/ sau a gradului de colectare a
sumelor datorate Grupului.

Credite cu termene de renegociere

Creditele cu termene de negociere sunt acele credite care au fost restructurate datoritå deteriorårii poziœiei financiare
a debitorului.

Provizioane de depreciere

Grupul stabileæte un provizion pentru depreciere care reprezintå o estimare a unei pierderi în valoarea portofoliului de
credite. Componentele principale ale acestui provizion sunt o componentå specificå de risc care se referå la expuneri
individuale æi o componentå colectivå stabilitå pentru un grup de active omogene din punct de vedere al probabilitåœii
de neplatå, dar pentru care nu pot fi  identificate pierderi æi drept urmare nu fac subiectul deprecierii individuale.
În plus, Grupul stabileæte un provizion pentru angajamente de credit neutilizate printr-o metodå de estimare similarå cu
cea aferentå provizionului de depreciere (vezi nota 30).

Politica de scoatere în afara bilan]ului

Grupul scoate în afara bilanœului un credit/ titlu (æi orice pierderi din depreciere legate de acestea) atunci când
Comitetul de risc al Grupului/Directoratul stabileæte cå titlurile/creditele nu pot fi recuperate. Se ajunge la aceastå
concluzie dupå evaluarea schimbårilor semnificative care au avut loc în performanœa financiarå a emitentului/
împrumutatului, schimbåri ce au determinat imposibilitatea de platå a obligaœiei sau insuficienœa sumelor din
recuperarea garanœiilor în vederea acoperirii întregii expuneri.

Analiza valorilor brute æi nete (œinând seama de depreciere) a activelor provizionate individual pe grade de risc este
prezentata mai jos:

în mii RON Brut Net

Provizion individual
Clasa 8 (credit slab – Sub standard) 19.654 5.801
Clasa 9 (credit foarte slab - îndoielnic) 19.387 5.722
Clasa 10 (restant) 111.792 32.996
Fårå rating 173.202 51.121

Total 31 decembrie 2008 324.035 95.640
Clasa 8 (credit slab – Sub standard) 2.474 597
Clasa 9 (credit foarte slab - îndoielnic) 8.079 1.949
Clasa 10 (restant) 71.944 17.354
Fårå rating 121.582 29.327

Total 31 decembrie 2007 204.079 49.227
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c)  Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este generat de politica de atragere de resurse financiare æi de gestionare a poziœiilor bilanœiere
de active. Acesta include atât riscul ca Grupul så întâmpine dificultåœi în procurarea fondurilor necesare pentru
refinanœarea activelor la scadenœele aferente, cât æi riscul rezultând din incapacitatea de a lichida un activ la un preœ
rezonabil, într-o scurtå perioadå de timp. 

Trezoreria primeæte informaœii de la unitåœile din cadrul Grupului (Corporaœii æi Persoane fizice) privind volumul
previzionat al activitåœii atât în ceea ce priveæte creditele cât æi depozitele, precum æi detalii privind proiectele ce
implicå un flux viitor de lichiditåœi. Pentru a acoperi eventuale fluxuri neaæteptate de lichiditåœi este menœinut un
portofoliu format din titluri cu ratå fixå ce pot fi folosite ca æi garanœii pentru împrumuturi de la Banca Centralå æi
depozite interbancare pe termen scurt. Necesitåœile de lichiditåœi nete ale Grupului sunt acoperite de cåtre trezorerie
prin intermediul finanœårilor de pe piaœa monetarå pe termen scurt în scopul acoperirii fluctuaœiilor pe termen scurt æi
finanœårilor pe termen lung. ca de exemplu împrumuturi pe termen lung de la compania mamå sau de la terœe pårœi
(instituœii financiare internaœionale) pentru a acoperi orice necesitate de lichiditate structuralå.

Grupul se bazeazå atât pe depozite atrase de la clienœi cât æi pe împrumuturi de la bånci ca surså primarå de
finanœare. Depozitele atrase de la clienœi au în general maturitåœi scurte, o parte din acestea fiind rambursabile la
cerere, în timp ce împrumuturile atrase de la bånci au în mod uzual o maturitate mai mare de un an. Depozitelor
clienœilor sunt în mod specific pe termen scurt, fapt care creæte riscul de lichiditate al Grupului, risc ce este administrat
prin menœinerea unor dobânzi competitive æi prin monitorizarea constantå a tendinœelor pieœei; din punct de vedere
istoric, marea majoritate sunt reînnoite. 

Riscul de lichiditate este administrat în conformitate cu Strategia de lichiditate æi Strategia de lichiditate în situaœii de
crizå, împreunå cu procedurile dedicate, toate acestea fiind supuse revizuirii æi aprobårii de cåtre ALCO. Un raport,
ce include evoluœia lichiditåœii Grupului, analiza poziœiei de lichiditate, a necesitåœilor de finanœare æi orice excepœie æi
acœiuni de remediere luate, este  transmis cu regularitate cåtre ALCO.

Poziœia zilnicå a lichiditåœii este administratå de cåtre trezorerie prin intermediul unui set vast de instrumente ce include
depozite atrase æi plasate pe piaœa monetarå, investiœii în obligaœiuni cu dobândå fixå, operaœiuni de refinanœare pe
termen scurt de la Banca Centralå, Swap-uri pe valute æi altele.

Lichiditatea pe termen mediu æi lung este administratå prin comparaœie cu profilul de risc dorit al grupului, aæa cum a
fost stabilit în strategia de lichiditate æi aprobat de cåtre ALCO. Performanœa grupului comparatå cu acest profil este
revizuitå såptåmânal prin intermediul unui scorecard construit în baza unor marje bilanœiere æi analize ale fluxurilor de
numerar. Analiza pe bazå de marje include indicatori precum Credite la Depozite, Active Lichide la Depozite æi
Împrumuturi. Analiza fluxurilor de numerar conœine ecartul de lichiditate æi ieæirile cumulative de fluxuri de numerar.
Exceptând aceæti indicatori, Grupul mai monitorizeazå æi depozitele mari, precum æi potenœiala ieæire de fluxuri
generatå de acestea. Un set de indicatori de lichiditate este monitorizat zilnic. Raportul privind ecartul de lichiditate
este raportat lunar cåtre Banca Naœionalå a României (BNR); raportul fiind folosit în scopul måsurårii gradului de
conformitate cu limitele de lichiditate impuse de BNR.

Adiœional, limite de risc sunt impuse asupra unor indicatori precum Active Lichide la Credite æi Expunere
Extrabilanœierå la Total Limite æi sunt monitorizate cu o frecvenœå såptåmânalå.

Periodic, Grupul efectueazå teste de stress pe poziœia de lichiditate, folosind atât scenarii de Grup cât æi scenarii de
piaœå cu diverse nivele de severitate.
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Activele æi datoriile Grupului analizate pe baza perioadei råmase de la 31 decembrie 2008 pânå la data
contractualå a scadenœei sunt urmåtoarele: 

în mii RON Pânå la 3 luni 3 luni pana la 1 an 1 an la 5 ani Peste 5 ani Total

Active financiare
Numerar æi echivalente de numerar 5.947.596 - - - 5.947.596
Active financiare deœinute pentru 
tranzacœionare 10.199 12.740 15.339 6.528 44.806
Derivative deœinute pentru 
mangementul riscului 51.036 1.041 - - 52.077
Credite æi avansuri acordate båncilor 334.473 25.000 500 - 359.973
Credite æi avansuri acordate clienœilor 2.148.664 2.765.851 2.972.647 3.073.386 10.960.548
Titluri de valoare 203.582 672.165 270.936 50.847 1.197.530
Total active financiare 8.695.550 3.476.797 3.259.422 3.130.761 18.562.530
Datorii financiare 
Datorii financiare deœinute pentru 
tranzacœionare 3.304 2 - - 3.306
Derivative deœinute pentru 
mangementul riscului 105.386 - - - 105.386
Depozite de la bånci 765.514 2.000 - - 767.514
Depozite de la clienœi 13.966.950 517.495 110.913 18.736 14.614.094
Credite de la bånci 171.968 200.517 399.555 - 772.040
Datorii subordonate 4.982 - 346.712 - 351.694
Total datorii financiare 15.018.104 720.014 857.180 18.736 16.614.034
Surplus/(deficit) de lichiditate (6.322.554) 2.756.783 2.402.242 3.112.025 1.948.496

În mod uzual, cel mai important ecart de lichiditate este înregistrat pe prima bandå de scadenœå, în principal datoritå
depozitelor de la clientela nebancarå, care au tendinœa de a fi concentrate pe benzi de scadentå sub 3 luni. 
În practicå aceste depozite sunt înså reînnoite într-o proporœie foarte mare. Pe de altå parte, plasamentele la clientela
nebancarå sunt concentrate pe benzi de scadenœå ce depåæesc 3 luni. Acest comportament al populaœiei æi al
agenœilor comerciali determinå ecartul pozitiv de pe celelalte benzi de scadenœå.

Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada råmaså de la data raportårii folosind fluxuri de numerar
nediscountate la 31 decembrie 2008 sunt dupå cum urmeazå:

în mii RON Pânå la 3 luni 1 an Peste
3 luni pânå la 1 an pânå la 5 ani 5 ani Total

Datorii financiare
Datorii financiare deœinute 
pentru tranzacœionare 1.486.757 - - - 1.486.757
Derivative deœinute pentru 
mangementul riscului 2.884.062 - - - 2.884.062
Depozite de la bånci 817.928 53.946 111.991 - 983.865
Depozite de la clienœi 14.015.094 531.389 113.926 18.741 14.679.150
Credite de la bånci 184.837 203.994 408.321 - 797.152
Obligaœiuni emise - - - - -
Datorii subordonate 5.497 16.490 409.556 - 431.543
Total datorii financiare 19.394.175 805.819 1.043.794 18.741 21.262.529
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Sumele prezentate în tabelul de mai sus reprezintå o analizå a maturitåœilor contractuale aferente datoriilor financiare
prezentate în conformitate cu IFRS 7, în timp ce fluxurile de numerar nediscountate sunt prezentate pe benzi de
maturitate predefinite æi diferå de sumele incluse în bilanœ întrucâat sumele prezentate în bilanœ sunt prezentate
discountat.

Activele æi datoriile Grupului analizate pe baza perioadei råmase de la 31 decembrie 2007 pânå la data
contractualå a scadenœei sunt urmåtoarele:

în mii RON Pânå la 3 luni 1 an Peste
3 luni pânå la 1 an pânå la 5 ani 5 ani Total

Active financiare
Numerar æi echivalente de numerar 4.824.755 - - - 4.824.755
Active financiare deœinute 
pentru tranzacœionare 4.503 6.146 15.430 15.196 41.275
Derivative deœinute pentru 
mangementul riscului 1.320 - 450 - 1.770
Credite æi avansuri acordate båncilor 1.432.407 170.596 - - 1.603.003
Credite æi avansuri acordate clienœilor 2.431.137 861.359 2.460.407 3.024.362 8.777.265
Titluri de valoare 113.192 191.738 187.528 76.955 569.413
Total active financiare 8.807.314 1.229.839 2.663.815 3.116.513 15.817.481 
Datorii financiare
Datorii financiare deœinute 
pentru tranzacœionare 2.315 - - - 2.315
Derivative deœinute pentru 
mangementul riscului 32.191 - - - 32.191
Depozite de la bånci 391.815 - - - 391.815
Depozite de la clienœi 11.856.990 809.401 201.208 33.823 12.901.422
Credite de la bånci 11.640 220.908 393.823 - 626.371
Datorii subordonate 4.186 - 241.883 72.204 318.273
Total datorii financiare 12.299.137 1.030.309 836.914 106.027 14.272.387
Surplus/(deficit) de lichiditate (3.491.823) 199.530 1.826.901 3.010.486 1.545.094 

Ecartul înregistrat în prima bandå de scadenœå a crescut de la 3.491.823 mii RON în 2007 la 6.322.554 mii RON
în 2008, fiind generat în principal de creæterea depozitelor în prima bandå de scadenœå, de creæterea depozitelor
atrase de pe piaœa interbancarå æi de reducerea plasamentelor pe piaœa interbancarå, compensatå de creæterea
soldului disponibilitåœilor la bånci centrale cu 1.157.948 mii RON.

d)  Riscul de pia]`
Riscul de piaœå este riscul ca veniturile Grupului sau valoarea instrumentelor financiare deœinute de acesta så fie
afectate de modificåri ale variabilelor de piaœå, cum ar fi rate ale dobânzii,  cursuri de schimb sau alœi indicatori
financiari. Managementul riscului de piaœå are ca obiectiv monitorizarea æi menœinerea în parametri acceptabili a
expunerilor la riscul de piaœå concomitent cu optimizarea randamentului la riscurile asumate.

Grupul administreazå expunerea la riscul de piaœå a portofoliului deœinut pentru tranzacœionare separat de cea a
activitåœilor din afara portofoliului de tranzacœionare.
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Expunerea la riscul de pia]` - portofoliul de]inut pentru tranzac]ionare

Instrumentul principal folosit în måsurarea æi controlul expunerii la riscul de piaœå aferent portofoliului de
tranzacœionare este valoarea la risc (VaR). Valoarea la risc a unui portofoliu deœinut pentru tranzacœionare este
valoarea pierderii estimate care ar putea apårea într-o anumitå perioadå de timp (perioadå de deœinere), ca urmare a
miæcårilor nefavorabile din piaœå cu o probabilitate specificå (nivel de încredere). Modelul utilizat de Grup foloseæte
un nivel de încredere de 99% æi o perioada de deœinere de o zi. 

Deæi modelul VaR este un instrument important în måsurarea expunerii la riscul de piaœå, ipotezele pe care se
bazeazå modelul conduc la unele limitåri, printre care:

• O perioadå de deœinere de o zi implicå faptul cå este posibilå acoperirea sau închiderea poziœiei în acest
interval. Aceasta ipotezå este una realistå în aproape toate cazurile, dar ea nu poate så fie validå în
situaœiile în care în piaœå existå o lipså severå de lichiditate pentru o perioadå prelungitå;

• Nivelul de încredere de 99% nu reflectå pierderile care pot apårea dincolo de acest nivel. Chiar æi în acest
model folosit, existå o probabilitate de 1% ca pierderile så depåæeascå valoarea la risc;

• Valoarea la risc se calculeazå luând în considerare expunerea de la sfâræitul zilei de tranzacœionare æi nu
reflectå expunerea care poate apårea în cursul zilei de tranzacœionare;

• Utilizarea datelor istorice ca bazå pentru determinarea scenariilor viitoare posibile nu acoperå toate
scenariile posibile, în special cele cu caracter excepœional;

• Valoarea la risc este dependentå de poziœia Båncii æi de volatilitatea pieœei. În cazul unei poziœii neschimbate,
VaR scade dacå volatilitatea pieœei scade æi vice-versa.

Grupul utilizeazå limite pentru VaR pentru riscul de piaœå total æi, în particular, pentru riscul valutar, æi riscul ratei
dobânzii pentru portofoliul de tranzacœionare æi pentru activitåœile din afara portofoliului de tranzacœionare. Structura
generalå a limitelor pentru VaR este revåzutå æi aprobatå de cåtre Comitetul pentru Active æi Pasive. VaR este calculat
zilnic pentru riscul valutar æi pentru riscul de ratå a dobânzii pentru portofoliul de tranzacœionare æi såptåmânal pentru
activitåœile din afara portofoliului de tranzacœionare. Rapoarte ale utilizårii limitelor pentru VaR sunt prezentate zilnic
conducerii æi lunar Comitetului pentru Active æi Pasive.

Mai jos este prezentat un sumar al analizei de VaR aferent portofoliului de tranzacœionare, pentru riscul de dobândå æi
riscul valutar la 31 decembrie 2008, respectiv 2007:

în mii RON 31 decembrie Risc mediu Risc maxim Risc minim

2008
Risc valutar 430 610 2,476 27
Risc de dobândå 183 129 284 62
Alt risc de piaœå - - - -
Covariaœie - - - -
Total 613 739 2,760 89 
2007
Risc valutar 413 247 737 35
Risc de dobândå 92 245 433 31
Alt risc de piaœå - - - -
Covariaœie - - - -
Total 505 492 1,170 66 
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Gestionarea riscului de rat` a dobânzii – activit`]ile din afara portofoliului de tranzac]ionare

Riscul principal la care sunt expuse activitåœile din afara portofoliului de tranzacœionare este riscul de pierdere, ca
urmare a modificårilor în fluxurile de numerar viitoare sau a valorii de piaœå a instrumentelor financiare determinate
de fluctuaœia ratelor de dobândå. Riscul ratei dobânzii este gestionat în principal prin monitorizarea ecartului
(gap-ului) privind rata dobânzii æi printr-un sistem de limite pre-aprobate pentru intervalele de refixare a ratelor de
dobândå. Comitetul pentru Active æi Pasive este organismul care este responsabil pentru respectarea acestor limite,
fiind asistat în monitorizarea zilnicå a acestor limite de cåtre Managementul Riscului.

Instrumentele financiare derivate utilizate de Grup pentru reducerea riscului de ratå a dobânzii includ swap-uri a cåror
valoare se schimbå în funcœie de modificårile ratelor de dobândå.

Swap-urile sunt angajamente pe piaœa extrabursierå, încheiate între Grup æi terœe pårœi, cu scopul de a schimba fluxuri
de numerar viitoare la sume agreate. Prin angajamentele de swap pe rata de dobândå, Grupul agreeazå så schimbe
cu terœe pårœi, la intervale determinate de timp, diferenœa intre rata fixå æi o ratå variabilå de dobândå. 

În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active æi datorii
financiare din afara portofoliului de tranzacœionare la data de  31 decembrie 2008:

În mii RON Sub 3 luni 3 – 12 1 – 5 ani Peste 5 ani Fårå Total
luni maturitate

Numerar æi echivalente 
de numerar 5.083.850 - - - 863.746 5.947.596
Credite æi avansuri 
acordate båncilor 359.455 25 493 - - 359.973
Credite æi avansuri 
acordate clienœilor 8.676.604 1.273.454 1.007.007 3.483 - 10.960.548
Titluri de valoare 41.114 845.330 301.597 9.489 - 1.197.530              

14.161.023 2.118.809 1.309.097 12.972 863.746 18.465.647 
Depozite de la bånci (767.514) - - - - (767.514)
Depozite de la clienœi (14.193.093) (329.269) (77.451) (14.281) - (14.614.094)
Credite de la bånci æi  
alte instituœii financiare (758.746) (13.294) - - - (772.040)
Obligaœiuni emise - - - - - -
Datorii subordonate (351.694) - - - - (351.694)

(16.071.047) (342.563) (77.451) (14.281) - (16.505.342)
Efectul derivativelor 
deœinute pentru 
managementul riscului (42.651) (131) (10.527) - - (53.309)
Poziœie netå (1.952.675) 1.776.115 1.221.119 (1.309) 863.746 1.906.996
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În tabelul de mai jos este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active æi datorii
financiare din afara portofoliului de tranzacœionare la data de 31 decembrie 2007:

În mii RON Sub 3 luni 3 – 12 1 – 5 ani Peste 5 ani Fårå Total
luni maturitate

Numerar æi echivalente 
de numerar 4.031.573 - - - 793.182 4.824.755
Credite æi avansuri 
acordate båncilor 1.432.407 170.596 - - - 1.603.003
Credite æi avansuri 
acordate clienœilor 3.188.524 1.298.071 2.619.407 1.671.263 - 8.777.265
Titluri de valoare 113.192 173.196 148.277 - 134.748 569.413               

8.765.696 1.641.863 2.767.684 1.671.263 927.930 15.774.436
Depozite de la bånci (391.815) - - - - (391.815)
Depozite de la clienœi (12.338.610) (355.102) (173.887) (33.823) - (12.901.422)
Credite de la bånci æi 
alte instituœii financiare (13.332) (220.908) (350.069) (42.062) - (626.371)
Obligaœiuni emise - - - - - -
Datorii subordonate (4.186) - (241.883) (72.204) - (318.273)              

(12.747.943) (576.010) (765.839) (148.089) - (14.237.881)
Efectul derivativelor 
deœinute pentru 
managementul riscului (30.421) - - - - (30.421)
Poziœie netå (4.012.668) 1.065.853 2.001.845 1.523.174 927.930 1.506.134

Gestionarea riscului de ratå a dobânzii prin limitele aplicabile ecartului (gap-ului) de ratå a dobânzii este suplimentat
de monitorizarea senzitivitåœii activelor æi pasivelor financiare ale Båncii la diferite scenarii standard æi nonstandard de
rate de dobândå. Scenariile standard includ modificarea paralelå a curbelor de randament pentru toate valutele cu
100 puncte de bazå æi modificarea paralelå a aceloraæi curbe de randament cu 50 puncte de bazå pentru
maturitåœile de peste 12 luni.

Mai jos este prezentat un rezumat al senzitivitåœii portofoliului netranzacœionat la creæterile sau descreæterile la ratele de
piaœå ale dobânzii (presupunând cå nu existå miæcåri asimetrice în curba dobânzii æi o poziœie bilanœierå constantå):

în mii RON 100 bp 100 bp 50 bp 50 bp
Peste 1 an Peste 1 an

Creæteri Descreæteri Creæteri Descreæteri

La 31 decembrie 2008 (35,961) 37.595 (14.953) 26.823 
Media perioadei (36.510) 38.075 (14.652) 25.204
Minimul perioadei (35.117) 39.902 (13.094) 27.100
Maximul perioadei (38.207) 36.495 (15.601) 21.207
La 31 decembrie 2008 (27.001) 28.270 (13.293) 13.604 
Media perioadei (23.461) 24.468 (11.159) 11.404
Minimul perioadei (27.080) 18.278 (13.293) 9.066
Maximul perioadei (17.554) 28.270 (8.885) 13.604

Grupul este expus la riscul de dobândå sub forma expunerii la fluctuaœiile nefavorabile ale ratei dobânzii pe piaœå.
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Principalele surse ale riscului de dobândå sunt reprezentate de corelaœiile imperfecte dintre data maturitåœii (pentru
activele æi datoriile purtåtoare de rate fixe de dobândå) sau data refixårii dobânzii (pentru activele æi datoriile
purtåtoare de rate de dobândå variabile), evoluœia adverså a curbei ratei randamentului (evoluœia neparalelå a
curbelor de randamentul pentru activele æi datoriile purtåtoare de dobândå), corelaœia imperfectå în ajustarea ratelor
câætigate æi plåtite pentru diferite instrumente financiare cu caracteristici de refixare a dobânzii asemånåtoare æi
opœiunile încorporate în produsele Grupului.

Activitåœile de gestionare a activelor æi datoriilor purtåtoare de dobândå se desfåæoarå în contextul expunerii Grupului
la fluctuaœiile ratei dobânzii. În general, Grupul este mai sensibil la datoriile purtåtoare de dobânda, întrucât activele
purtåtoare de dobânda au o durata mai mare æi îæi modificå dobânda mai rar decât datoriile purtåtoare de dobândå.
Acest lucru înseamnå cå, în condiœii de creætere a ratelor de dobândå, marja câætigatå se va reduce pe måsurå ce
datoriile îæi modificå ratele de dobândå mai rapid. Cu toate acestea, efectul real depinde de o multitudine de factori,
printre care måsura în care rambursårile se fac înainte sau dupå termenele stabilite prin contract, variaœiile
senzitivitåœii ratei de dobândå între perioadele de modificare a acesteia æi între valute.

Grupul gestioneazå riscul de ratå a dobânzii prin modificarea structurii activelor æi datoriilor purtåtoare de dobândå, cu
scopul optimizårii venitului din dobânzi. Pentru a realiza acest lucru, Grupul utilizeazå instrumente financiare diverse cu
ratå a dobânzii fixå æi variabilå, pentru care încearcå så controleze necorelarea între datele la care ratele de dobândå
ale activelor æi datoriilor sale sunt actualizate la rata de piaœå sau între datele de maturitate ale activelor æi datoriilor.

Ratele de dobândå pentru moneda localå æi principalele monede stråine la 31 decembrie 2008 æi 2007 au fost
urmåtoarele:

Monedå Rata dobânzii 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Leu (RON) BUBOR 3 luni 15,5% 7,8%
Euro (EUR) EURIBOR 3 luni 2,9% 4,3%
Euro (EUR) EURIBOR 6 luni 3,0% 4,4%
Dolar American (USD) LIBOR 6 luni 1,7% 5,3%

Tabelul urmåtor detaliazå ratele de dobândå anuale medii obœinute sau oferite de cåtre Grup pentru activele æi
datoriile purtåtoare de dobândå în cursul anului 2008:

RON EUR USD
Rate medii de Rate medii de Rate medii de

Dobândå Dobândå Dobândå

Active
Cont curent la Banca Naœionalå a României 3,49% 1,73% 0,94%
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 12,61% 10,48% -
Credite æi avansuri acordate båncilor 11,20% 4,27% 2,22%
Titluri de valoare 11,87% - -
Credite æi avansuri acordate clienœilor 14,51% 7,28% 5,52%
Datorii
Depozite de la bånci 10,83% 4,32% 2,57%
Depozitele clienœilor 5,30% 3,11% 2,18%
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare 8,44% 6,70% 6,61%
Datorii subordonate - 6,03% -



88 Principalii indicatori financiari          Cuvπnt ønainte æi prezentarea Grupului             Repere

Situaœii Financiare Consolidate

www.raiffeisen.ro

Tabelul urmåtor detaliazå ratele de dobândå anuale medii obœinute sau oferite de cåtre Grup pentru activele æi
datoriile purtåtoare de dobândå în cursul anului 2007:

RON EUR USD
Rate medii de Rate medii de Rate medii de

Dobândå Dobândå Dobândå

Active 
Cont curent la Banca Naœionalå a României 2,20% 1,08% 1,10%
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 7,59% - -
Credite æi avansuri acordate båncilor 6,00% 4,13% 5,97%
Titluri de valoare 7,52% 4,65% 9,10%
Credite æi avansuri acordate clienœilor 13,68% 3,61% 4,74%
Datorii
Depozite de la bånci 5,60% 4,44% 4,95%
Depozitele clienœilor 3,16% 2,75% 1,87%
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare 8,13% 6,37% 5,04%
Datorii subordonate - 5,34% -

Riscul Valutar
Grupul este expus riscului valutar din cauza tranzacœiilor de schimb valutar pe care le realizeazå. Existå de asemenea
un risc bilanœier legat de faptul cå activele monetare nete denominate în valute vor avea o valoare mai micå
exprimatå în RON, ca rezultat al miæcårilor cursurilor valutare, sau datoriile monetare nete în valute vor avea o
valoare mai mare exprimatå în RON, ca rezultat al aceloraæi miæcåri. Activele æi datoriile monetare exprimate în RON
æi în monedå stråinå la 31 decembrie 2008 sunt prezentate mai jos:

în mii RON RON USD EUR Altele Total

Active monetare
Numerar æi echivalente de numerar 1.719.097 40.246 4.168.865 19.388 5.947.596
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare - - 44.806 - 44.806
Derivative deœinute pentru managementul riscului 52.077 - - 52.077
Credite æi avansuri acordate båncilor 302.259 4.794 33.800 19.120 359.973
Titluri de valoare 1.181.817 962 14.751 - 1.197.530
Participaœii 44.099 - - - 44,099
Credite æi avansuri acordate clienœilor 6.051.667 355.669 2.891.027 1.662.185 10.960.548
Creanœe privind impozitul pe profit 747 - - - 747
Alte active 190.007 65.265 21.082 - 276.354
Total active monetare 9.541.770 466.936 7.174.331 1.700.693 18.883.730
Datorii monetare
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare 2.983 - 323 - 3.306
Derivative deœinute pentru managementul riscului 105.386 - - - 105.386
Depozite de la bånci 208.550 2.312 555.884 768 767.514
Depozite de la clienœi 8.156.556 804.280 5.595.764 57.494 14.614.094
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare 3 27.041 744.996 - 772.040
Obligaœiuni emise - - - - -
Alte datorii 244.139 40.051 203.946 6.800 494.936
Datorii subordonate - - 351.694 - 351.694              
Total datorii monetare 8.717.617 873.684 7.452.607 65.062 17.108.970
Poziœia valutara netå 824.153 (406.748) (278.276) 1.635.631 1.774.760
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Activele æi datoriile monetare exprimate în RON æi în monedå stråinå la 31 decembrie 2007 sunt prezentate mai jos:

în mii RON RON USD EUR Altele Total

Active monetare
Numerar æi echivalente de numerar 2.106.258 29.437 2.670.749 18.311 4.824.755
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 41.275 - - - 41.275
Derivative deœinute pentru managementul riscului 927 - 843 - 1.770
Credite æi avansuri acordate båncilor 1.492.571 48.811 55.857 5.764 1.603.003
Titluri de valoare 560.044 - 9.369 - 569.413
Participaœii 44.400 - - - 44.400
Credite æi avansuri acordate clienœilor 4.204.781 331.365 3.348.429 892.690 8.777.265
Creanœe privind impozitul pe profit - - - - -
Alte active 159.744 13.815 20.772 1.323 195.654
Total active monetare 8.610.000 423.428 6.106.019 918.088 16.057.535
Datorii monetare
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare 2.315 - - - 2.315
Derivative deœinute pentru managementul riscului 32.191 - - - 32.191
Depozite de la bånci 231.199 20.718 8.780 131.118 391.815
Depozite de la clienœi 7.108.156 1.064.089 4.678.525 50.652 12.901.422
Credite de la bånci si alte instituœii financiare 42.258 43.110 541.003 - 626.371
Obligaœiuni emise - - - - -
Alte datorii 420.159 16.685 80.637 7.719 525.200
Datorii subordonate - - 318.273 - 318.273
Total datorii monetare 7.836.278 1.144.602 5.627.218 189.489 14.797.587 
Poziœia valutara netå 773.722 (721.174) 478.801 728.599 1.259.948

Instrumentele financiare derivate folosite de Grup în scopul acoperirii riscului valutar includ æi Swap-uri pe valute.

e) Riscul aferent impozit`rii
Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderårii României la Uniunea Europeanå, Banca a trebuit så se supunå
reglementårilor Uniunii Europene æi, în consecinœå, s-a pregåtit pentru aplicarea schimbårilor aduse de legislaœia
europeanå. Grupul a implementat aceste schimbåri, dar modul de implementare al acestora råmâne deschis auditului
fiscal timp de 5 ani.

Interpretarea textelor æi implementarea practicå a procedurilor noilor reglementåri fiscale aplicabile ar putea varia de
la entitate la entitate æi existå riscul ca, în anumite situaœii, autoritåœile fiscale så adopte o poziœie diferitå faœå de cea a
Grupului.

În plus, Guvernul României deœine un numår de agenœii autorizate så efectueze auditul (controlul) companiilor care
opereazå pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte œåri æi pot acoperi nu numai
aspecte fiscale, dar æi alte aspecte legale æi regulatorii care prezintå interes pentru aceste agenœii. Este posibil ca
Grupul så continue så fie supus controalelor fiscale pe måsura emiterii unor noi reglementari fiscale.

f)  Mediul de afaceri
Criza de pe pieœele financiare internaœionale a continuat så se amplifice pe parcursul lui 2008, atingând o intensitate
maximå în ultimul trimestru al anului dupå falimentul båncii americane de investiœii Lehman Brothers. În acel moment,
pieœele monetare æi de credit din Europa æi Statele Unite æi-au redus activitatea. Pentru a reconsolida încrederea
participanœilor de pe pieœele financiare, un numår mare de bånci centrale au decis så injecteze în pieœe cantitåœi
importante de bani æi så extindå aria activelor ce pot fi acceptate drept colaterale de la instituœiile financiare. Criza de
pe pieœele externe a avut un impact important æi asupra României, cu precådere în lunile de la sfâræitul lui 2008.
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Creæterea aversiunii la risc a investitorilor de pe piaœa externå a fost urmatå de deteriorarea semnificativå a
sentimentului investitorilor stråini faœå de România. Economia româneascå a fost perceputå ca fiind foarte vulnerabilå
datoritå dezechilibrelor macroeconomice largi (deficitul de cont curent æi deficitul bugetar).

Dupå ce a fluctuat într-un interval îngust în prima jumåtate a lui 2008, leul s-a înscris pe o tendinœå de depreciere în
cea de-a doua jumåtate a anului. Totuæi, deprecierea a fost limitatå de cåtre intervenœiile båncii centrale în piaœa
valutarå æi de controlul ferm al acesteia asupra lichiditåœii din piaœa monetarå. Ratele dobânzii la leu au început så
creascå ca urmare a creæterilor succesive ale ratei dobânzii de politicå monetarå. Creæterea lor a fost amplificata æi
de dobândirea de cåtre BNR a unei poziœii de debitor net faœå de sistemul bancar (la sfâræitul anului 2008 båncile
comerciale au accesat facilitatea de credit a BNR dupå ce acestea au plasat sume importante în depozite la BNR la
începutul lui 2008). Creæterea aversiunii la risc faœå de România, îngheœarea pieœelor financiare internaœionale æi
perspectivele în deteriorare ale economiei romaneæti au determinat båncile så devinå mai reticente în a acorda
credite. De asemenea, creditele în valutå au devenit mai scumpe æi mai greu de accesat. Astfel, dupå o expansiune
rapidå în primele trei trimestre ale lui 2008, creæterea creditului neguvernamental a decelerat rapid în ultimele luni ale
lui 2008.

Œinând cont de evoluœiile recente din cadrul economiei, cel mai probabil scenariu pentru 2009 este cel al unei
deceleråri importante ale activitåœii economice. În acelaæi timp, incertitudinea ataæatå evoluœiilor economice din
perioada urmåtoare este ridicatå în acest moment.

Debitorii Grupului pot fi de asemenea afectaœi de situaœii de crizå de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de
a-æi onora datoriile curente. Deteriorarea condiœiilor de operare a debitorilor ar putea afecta æi gestionarea
previziunilor de flux de numerar æi analiza de depreciere a activelor financiare æi nefinanciare. În måsura în care
informaœiile sunt disponibile, conducerea a reflectat asupra unor estimåri revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar în
politica sa de depreciere.

Conducerea Grupului efectueazå periodic estimåri cu privire la evenimentele care ar putea avea un impact asupra
sectorului bancar românesc æi la efectele pe care acestea le-ar putea avea asupra situaœiilor financiare ale Grupului.

Conducerea Grupului estimeazå periodic efectele asupra poziœiei financare a Grupului æi asupra rezultatelor anului
urmåtor pe care le-ar produce posibila scådere a lichiditåœii pe piaœa financiarå, deprecierea activelor financiare
influenœatå de deteriorarea condiœiilor de creditare æi de volatilitatea crescutå pe piaœa valutarå æi de capital.
Conducerea Grupului este de pårere cå sunt luate toate måsurile de susœinere æi dezvoltare a activitåœii Grupului în
condiœiile actuale prin:

i) Pregåtirea, împreunå cu compania mamå, a strategiei de crizå privind lichiditatea æi stabilirea måsurilor specifice
în scopul preîntâmpinårii unei potenœiale crize de lichiditate;

ii) Monitorizarea constantå a poziœiei de lichiditate æi limitarea expunerilor faœå de fonduri specifice;
iii) Previzionarea pe termen scurt a poziœiei nete de lichiditate;
iv) Monitorizarea periodicå a calitåœii porofoliului de credite al Grupului.

g) Riscul opera]ional
Riscul operaœional este riscul înregistrårii de pierderi directe sau indirecte rezultând dintr-o gamå largå de factori
asociaœi cu procesele, personalul, tehnologia sau infrastructura Grupului, sau factori externi alœii decât cei asociaœi
riscurilor de credit, piaœå sau lichiditate, cum ar fi cei care rezultå din cerinœele legale æi regulatorii sau din standarde
general acceptate de politici corporatiste. Riscul operaœional provine din toate activitåœile Grupului æi apare la nivelul
tuturor entitåœilor.

Definiœia riscului operaœional acceptatå la nivel de grup este urmåtoarea: Riscul operaœional reprezintå riscul
înregistrårii de pierderi sau al nerealizårii profiturilor estimate, care poate fi determinat atât de factori interni
(derularea neadecvatå a unor activitåœi interne, existenœa unui personal sau unor sisteme necorespunzåtoare etc.) dar
æi de factori externi (condiœii economice, schimbåri în mediul bancar, progrese tehnologice etc.). Riscul Juridic – este o
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componentå a riscului operaœional, apårut ca urmare a neaplicårii sau aplicårii defectuoase a dispoziœiilor legale sau
contractuale æi care produc un impact negativ  asupra operaœiunilor båncii. Definiœia nu include riscul strategic æi
reputaœional.

Obiectivul Grupului este de a gestiona riscul operaœional pentru a evita înregistrarea de pierderi financiare cu impact
negativ asupra Grupului prin monitorizarea riscului potenœial la care este expuså organizaœia æi prin luarea de masuri
de diminuare/eliminare a acelor riscuri considerate neacceptate, dar æi de a asigura o eficienœå a costurilor prin
evitarea procedurilor excesive de control care restricœioneazå iniœiativa æi creativitatea.

Responsabilitatea principalå a dezvoltårii si implementårii controalelor legate de riscul operaœional revine conducerii
fiecårei unitåœi. Responsabilitatea este sprijinitå de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului de gestionare a
riscului operaœional pe urmåtoarele domenii:

• Cerinœe de separare a responsabilitåœilor, inclusiv autorizarea independentå a tranzacœiilor;
• Cerinœe privind responsabilizarea angajaœilor prin introducerea in fiæa postului a unor responsabilitåœi privind

gestiunea riscului operaœional;
• Cerinœe de reconciliere æi monitorizare a tranzacœiilor;
• Alinierea la cerinœele regulatorii æi legale;
• Documentarea controalelor æi procedurilor;
• Cerinœe de analizå periodicå a riscului operaœional la care este expus Grupul, æi adecvarea controalelor æi

procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;
• Cerinœe de raportare a pierderilor operaœionale æi propuneri de remediere a acestora;
• Dezvoltarea unor planuri contingente;
• Dezvoltarea æi instruirea profesionalå;
• Stabilirea unor standarde de eticå;
• Diminuarea riscului, inclusiv asigurarea împotriva acestuia, acolo unde este cazul.

Instrumente utilizate la nivelul Grupului în managementul riscului operaœional:
• Colectarea incidentelor de risc operaœional;
• Indicatori de risc operaœional;
• Matricea de evaluare a riscului operaœional la nivelul organizaœiei;
• Profilul de risc operaœional pe produs/grupå de produse;
• Avizarea normelor æi procedurilor interne;
• Scenarii de risc.

h) Gestionarea capitalului 
Banca Naœionalå a României („BNR”) reglementeazå æi monitorizeazå cerinœele de capital ale Båncii la nivel
individual æi ale Grupului.

În scopul implementårii cerinœelor de capital curente, Banca Naœionalå a României solicitå grupului påstrarea unui
anumit nivel al fondurilor proprii la totalul marjei de active ponderate la risc.

Banca Naœionalå a României reglementeazå æi monitorizeazå cerinœele de capital ale Grupului atât la nivel individual
cat æi la nivel de Grup consolidat.

În conformitate cu Regulamentul BNR nr. 22/27/2006, BNR impune Båncii menœinerea indicatorului de adecvare a
capitalului la riscuri la un nivel de minim 8%. Indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri se calculeazå ca raport
între fondurile proprii ale Båncii æi totalul activelor purtåtoare de risc.
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Poziœia capitalului necesar Båncii conform reglementårilor statutare emise de Banca Naœionalå a României la 31
decembrie 2008, respectiv 31 decembrie 2007 a fost  urmåtoarea:

31 decembrie 31 decembrie
În mii RON 2008 2007

Poziœia fondurilor proprii dupå deduceri 1.657.015 1.701.187
Active purtåtoare de risc 14.090.373 9.872.664
Indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri 11.76% 17,23% 

Variaœia ratei de adecvare a capitalului în decembrie 2008 faœå de decembrie 2007 a fost determinatå în principal
de implementarea cerinœelor Basel II care au influenœat activele ponderate la risc aferente riscului de credit æi au
adåugat cerinœe suplimentare de capital pentru riscul operaœional, pe când în decembrie 2007 adecvarea capitalului
a fost determinatå în conformitate cu cerinœele Basel I.

Alocarea necesarului de capital 

a) Riscul de Credit: Pânå la 31 decembrie 2007 Grupul a calculat activele ponderate la risc în conformitate cu
cerinœele Basel I, transpuse în Norma BNR nr. 12/2003. Începând cu anul 2008, determinarea activelor
ponderate la riscul de credit se determinå în conformitate cu principiile Acordului Basel II, transpus în
Directivele Europene CE 48/2006 æi 49/2006 æi prin Regulamentele BNR nr. 14/19/2006, 15/20/2006
æi 19/24/2006. Metoda de calcul a activelor ponderate la risc aplicatå de Grup este abordarea standard
pentru riscul de credit æi metoda extinså a garanœiilor în ceea ce priveæte tehnicile de diminuare a riscului de
credit.

b) Riscul de piaœå: Grupul calculeazå cerinœa de capital pentru riscul valutar æi pentru portofoliul de
tranzacœionare pe baza modelului standard, în contextul implementårii cerinœelor de Basel II, transpuse în
Directivele Europene 49/2006 æi in Regulamentul BNR/CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea
capitalului instituœiilor de credit æi al firmelor de investiœii, aprobat prin Ordinul Båncii Naœionale a României æi
al Comisiei Naœionale a Valorilor Mobiliare nr.19/116/14.12.2006

c) Risc operaœional: Începând cu 2008, Grupul calculeazå cerinœele de capital pentru riscul operaœional în baza
modelului indicatorului de bazå, în contextul implementårii cerinœelor de Basel II transpuse în Directiva
Europeanå CE48/2006 æi Regulamentul BNR Regulament nr. 24/29/14.12.2006 privind determinarea
cerinœelor minime de capital ale instituœiilor de credit æi ale firmelor de investiœii pentru riscul operaœional.
Activele purtåtoare de risc raportate pentru 2007 nu conœin alocare din riscul operaœional.

5.  Estimåri contabile æi judecåœi semnificative

Grupul face estimåri æi ipoteze care afecteazå valoarea activelor æi datoriilor raportate în decursul exerciœiului
financiar urmåtor. Estimårile æi judecåœile sunt evaluate continuu æi sunt bazate pe experienœa anterioarå æi pe alœi
factori, incluzând aæteptåri cu privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile în circumstanœele date.

Conducerea si Comitetul de Audit au discutat dezvoltarea, selecœia, prezentarea æi aplicarea politicilor contabile
critice æi a estimårilor. Aceste prezentåri completeazå comentariile asupra gestionarii riscului financiar (vezi nota 4).
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Pierderi din deprecierea creditelor [i avansurilor acordate clien]ilor

Grupul revizuieæte portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea acestor active cel puœin trimestrial. Pentru a
determina dacå ar trebui înregistrata o pierdere din depreciere, Grupul emite judecåœi cu privire la existenœa de date
observabile care så indice o diminuare a fluxurilor de numerar viitoare estimate ale unui portofoliu de credite, înainte
ca diminuarea så poatå fi identificatå pentru un credit individual din portofoliu. De exemplu, datele observabile pot fi
de tipul schimbårilor nefavorabile în comportamentul de platå al unor debitori dintr-un grup sau ale condiœiilor
economice, naœionale sau locale care se coreleazå cu incidente de platå din partea grupului de debitori.

Conducerea foloseæte estimåri bazate pe experienœa din trecut a pierderilor din credite cu caracteristici similare ale
riscului de credit, atunci când îæi programeazå fluxurile viitoare de numerar. Metodologia æi ipotezele folosite pentru a
estima atât suma cât æi data realizårii fluxurilor viitoare de numerar sunt revizuite regulat pentru a reduce decalajele
existente între datele estimate æi valorile actuale. Estimarea pierderilor din credite œine cont de efectele vizibile ale
condiœiilor pieœei actuale asupra estimårilor individuale/colective ale pierderilor din deprecierea creditelor æi
avansurilor acordate clienœilor. Prin urmare, Grupul a estimat pierderile din deprecierea creditelor æi avansurilor
acordate clienœilor bazându-se pe metodologia internå armonizatå cu politicile Grupului æi a stabilit cå nu mai sunt
necesare æi alte provizioane pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor decât cele prezentate deja în
situaœiile financiare.

În cazul în care valoarea actualizatå netå a fluxurilor viitoare de numerar estimate ar diferi cu +/- 5%, provizionul
pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor ar fi majorat cu 23.337 mii RON (2007: 22.399 mii RON) sau
diminuat cu 9.285 mii RON (2007: 9.618 mii RON).

Valoarea just` a instrumentelor financiare

Valoarea justå a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacœionate pe o piaœa activå (spre exemplu, titluri de stat,
obligaœiuni æi certificate de depozit nelistate) este determinatå folosind tehnici de evaluare. Grupul foloseæte judecåœi
pentru a selecta metoda de evaluare æi emite ipoteze bazate în principal pe condiœiile pieœei existente la data
întocmirii bilanœului. Grupul a folosit analiza fluxurilor de numerar actualizate pentru activele financiare disponibile
pentru vânzare care nu au fost tranzacœionate pe pieœe active.

Valoarea contabilå a activelor financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere ar fi diminuatå cu 57.115
mii RON (2007: 28.470 mii RON) æi måritå cu 57.115 mii  RON (2007: 28.470 mii RON) în cazul în care fluxurile
de numerar ar diferi cu +/-5% faœå de estimårile conducerii.

Evaluarea instrumentelor financiare

Grupul determinå valoarea justå folosind, în principal, tehnici bazate pe elementele observabile, toate elementele
semnificative fiind direct sau indirect observabile de pe piaœå.

Tehnicile de evaluare includ modelul valorii actualizate nete æi al fluxurilor viitoare de numerar, modelele Black
Scholes aplicabile, modelele polinominale de stabilire a preœului opœiunilor dar æi alte modele de evaluare. Ipotezele æi
datele folosite în tehnicile de evaluare includ rate de dobândå fårå risc æi rate de referinœå, randamente ale
obligaœiunilor, cursuri valutare de schimb, volatilitåœi æi corelaœii de preœ. Scopul tehnicilor de evaluare este de a
determina valoarea justå care så reflecte preœul instrumentelor financiare la data raportårii, preœ care ar fi determinat
în condiœii normale de participanœii la piaœå.
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Grupul foloseæte modele de evaluare cunoscute pentru a determina valoarea justå a instrumentelor financiare simple,
cum ar fi obligaœiunile, swap-urile pe rata dobânzii æi swap-uri valutare, tranzacœiile forward æi swap-uri pe curs de
schimb, care folosesc doar date observabile de pe piaœå æi solicitå foarte puœine estimåri æi analize din partea
conducerii. Pentru obligaœiuni æi derivativele simple extrabursiere, preœurile æi alte date folosite în modele sunt de obicei
disponibile pe piaœå.

Disponibilitatea acestora reduce necesitatea estimårilor æi analizelor Conducerii æi incertitudinea asociatå determinårii
valorii juste. Pentru instrumente financiare mai complexe, cum ar fi opœiunile pe curs de schimb extrabursiere, Grupul
foloseæte modele de evaluare dezvoltate de obicei din modele cunoscute de evaluare. Aceste modele folosesc, de
asemenea, date ce sunt observabile pe piaœå. 

Tabelul de mai jos analizeazå instrumentele financiare œinute la valoarea justå folosind metodele de evaluare descrise
mai sus:

În mii  RON Notå Preœuri cotate Tehnici de Tehnici de Total
pe pieœe active evaluare - date evaluare - date

observabile neobservabile

31 decembrie 2008
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 17 - 44.806 - 44.806
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18 - 52.077 - 52.077
Titluri de valoare 21 - 1.147.092 - 1.147.092
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare 17 - 3.306 - 3.306
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18 - 105.386 - 105.386

31 decembrie 2007
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare 17 - 41.275 - 41.275
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18 - 1.770 - 1.770
Titluri de valoare 21 - 565.111 - 565.111
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare  17 - 2.315 - 2.315
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18 - 32.191 - 32.191

Instrumente financiare de]inute pân` la maturitate

Grupul se ghideazå dupå reglementårile IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaætere æi evaluare” æi clasificå activele
financiare ne-derivate cu plaœi fixe sau determinabile æi maturitåœi fixe ca instrumente deœinute pânå la maturitate.
Aceastå clasificare presupune exercitarea de judecåœi semnificative. La emiterea unor asemenea judecåœi, Grupul îæi
evalueazå intenœia æi capacitatea sa de a påstra instrumentele financiare pânå la maturitate.

În cazul în care instrumentele astfel clasificate nu sunt œinute pânå la maturitate, exceptând condiœiile specifice
menœionate în IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaætere æi evaluare”, Grupul este obligat så reclasifice întreaga
claså ca æi disponibilå pentru vânzare. Investiœiile ar fi astfel evaluate la valoare justå æi nu la cost. Dacå întreaga
claså de instrumente deœinute pânå la maturitate ar fi contaminatå, valoarea justå ar fi mai mare decât valoarea
contabilå cu 2.737 mii RON (2007: zero).
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În 2008, Grupul a reclasificat o parte din bonurile de tezaur emise de Ministerul Finanœelor Publice din instrumente
financiare disponibile pentru vânzare în instrumente financiare deœinute pânå la scadenœå. S-a considerat cå preœul
efectiv de tranzacœionare pentru care Grupul putea så negocieze într-un scenariu realist cotaœia portofoliului este
cotaœia medie primitå (vezi nota 21).

Surse cheie privind estimarea incertitudinii

Provizioane de depreciere
Evaluarea pierderilor în cazul activelor contabilizate la cost amortizat se face pe baza politicii contabile descrise la
punctul 3(k) (v).

Din totalul provizioanelor de depreciere, analiza specificå de contrapartidå se aplicå în cazul unor deprecieri
identificate la nivel individual æi se bazeazå pe estimarea optimå de cåtre Conducere a valorii actualizate a fluxurilor
viitoare de numerar. În estimarea acestor fluxuri de numerar, Conducerea analizeazå situaœia financiarå a
contrapartidei æi valoarea realizabilå netå a garanœiilor. Evaluarea deprecierii fiecårui activ se stabileæte în funcœie de
valoarea actualå a acestuia, iar strategia de lucru æi estimarea fluxurilor de numerar considerate recuperabile sunt
aprobate independent prin funcœia de Risc de Credit.

Provizioanele de depreciere se constituie la nivel colectiv pentru deprecierea unui grup de active omogene din punct
de vedere al pierderilor care au fost realizate æi pentru care nu existå un indiciu obiectiv de depreciere individualå.
Componenta colectivå a provizioanelor este utilizatå în determinarea riscului de œarå. În evaluarea colectivå a
deprecierii creditelor, Conducerea ia în considerare ca factori determinanœi calitatea creditului, mårimea portofoliului
æi factorii economici. Pentru a determina necesarul de provizioane, se stabilesc modele de estimåri cu privire la
deprecierile inerente æi la necesarul de parametri utlizaœi, modele ce se bazeazå pe experienœele anterioare dar æi pe
condiœiile economice actuale.

Nivelul efectiv al provizioanelor este determinat de acurateœea estimårii fluxurilor de numerar viitoare în cazul
componentei individuale de provizioane æi de modelele de estimåri æi parametri utilizaœi în evaluarea colectivå a
deprecierii.   

Securitizåri 
La aplicarea politicilor sale cu privire la activele financiare securitizate, Grupul a considerat atât gradul în care s-a
realizat transferul riscurilor æi beneficiilor asociate activelor transferate, cât æi gradul în care Grupul exercitå controlul
asupra celeilalte entitåœi:

• Atunci când Grupul, în esenœå, controleazå entitatea cåtre care s-a realizat transferul de active financiare,
entitatea respectivå este incluså în prezentele situaœii financiare consolidate æi activele transferate sunt
recunoscute în bilanœul Grupului.

• Atunci când Grupul a transferat activele financiare unei alte entitåœi dar nu a transferat în mod semnificativ
toate riscurile æi beneficiile legate de respectivele active, activele se recunosc în bilanœul Grupului.

• Atunci când Grupul transferå de o maniera semnificativå toate riscurile æi beneficiile legate de activele
transferate unei alte entitåœi pe care nu o controleazå, activele trebuie derecunoscute din bilanœul Grupului.

Detalii cu privire la securitizårile Grupului sunt prezentate în Nota 36.   



96 Principalii indicatori financiari          Cuvπnt ønainte æi prezentarea Grupului             Repere

Situaœii Financiare Consolidate

www.raiffeisen.ro

6.
  A

ct
iv

e 
æi

 d
at

or
ii 

fin
an

ci
ar

e 

C
la

si
fi

c`
ri

 c
o

n
ta

b
ile

 [
i v

a
lo

ri
 ju

st
e

în
 m

ii 
RO

N
N

ot
å

Tr
an

za
cœ

io
na

bi
le

La
 v

al
oa

re
 

De
œin

ut
e 

pâ
nå

Cr
ed

ite
 æ

i 
Di

sp
on

ib
ile

Co
st 

am
or

tiz
at

Va
lo

ar
e

Va
lo

ar
e

ju
stå

la
 m

at
ur

ita
te

av
an

su
ri

pe
nt

ru
 v

ân
za

re
 

co
nt

ab
ilå

 to
ta

lå
 

ju
stå

 

31
 d

ec
em

br
ie

 2
00

8
A

ct
iv

e 
fin

an
ci

ar
e

N
um

er
ar

 æ
i e

ch
iv

al
en

te
 d

e 
nu

m
er

ar
16

-
-

-
-

-
5.

94
7.

59
6

5.
94

7.
59

6
5.

94
7.

59
6

A
ct

iv
e 

fin
an

ci
ar

e 
de

œin
ut

e 
pe

nt
ru

 tr
an

za
cœ

io
na

re
17

44
.8

06
-

-
-

-
-

44
.8

06
44

.8
06

D
er

iv
at

iv
e 

de
œin

ut
e 

pe
nt

ru
 

m
an

ag
em

en
tu

l r
isc

ul
ui

18
52

.0
77

-
-

-
-

-
52

.0
77

52
.0

77
C

re
di

te
 æ

i a
va

ns
ur

i a
co

rd
at

e 
bå

nc
ilo

r
19

-
-

-
35

9.
97

3
-

-
35

9.
97

3
35

9.
97

3
C

re
di

te
 æ

i a
va

ns
ur

i a
co

rd
at

e 
cl

ie
nœ

ilo
r

20
-

-
-

10
.9

60
.5

48
-

-
10

.9
60

.5
48

10
.8

14
.2

16
Ti

tlu
ri 

de
 v

al
oa

re
21

-
1.

14
4.

33
9

50
.4

38
-

2.
75

3
-

1.
19

7.
53

0
1.

19
4.

69
3

Pa
rti

ci
pa

œii
22

-
-

-
-

44
.0

99
-

44
.0

99
44

.7
35

To
ta

l a
ct

iv
e 

fin
an

ci
ar

e
96

.8
83

 
1.

14
4.

33
9 

50
.4

38
 

11
.3

20
.5

21
 

46
.8

52
 

5.
94

7.
59

6
18

.6
06

.6
29

18
.4

58
.0

96
Da

to
rii

 fi
na

nc
ia

re
D

at
or

ii 
fin

an
ci

ar
e 

de
œin

ut
e 

pe
nt

ru
 tr

an
za

cœ
io

na
re

17
3.

30
6

-
-

-
-

-
3.

30
6

3.
30

6
D

er
iv

at
iv

e 
de

œin
ut

e 
pe

nt
ru

 
m

an
ag

em
en

tu
l r

isc
ul

ui
18

10
5.

38
6

-
-

-
-

-
10

5.
38

6
10

5.
38

6
D

ep
oz

ite
 a

tra
se

 d
e 

la
 b

ån
ci

27
-

-
-

-
-

76
7.

51
4

76
7.

51
4

76
7.

51
4

D
ep

oz
ite

 a
tra

se
 d

e 
la

 c
lie

nœ
i

28
-

-
-

-
-

14
.6

14
.0

94
14

.6
14

.0
94

14
.6

19
.2

56
C

re
di

te
 d

e 
la

 b
ån

ci
 æ

i a
lte

 in
sti

tu
œii

 
fin

an
ci

ar
e

29
-

-
-

-
-

77
2.

04
0

77
2.

04
0

77
2.

04
0

D
at

or
ii 

su
bo

rd
on

at
e

32
-

-
-

-
-

35
1.

69
4

35
1.

69
4

35
1.

69
4

To
ta

l d
at

or
ii 

fin
an

ci
ar

e
10

8.
69

2 
- 

- 
- 

- 
16

.5
05

.3
42

 
16

.6
14

.0
34

 
16

.6
19

.1
96



97www.raiffeisen.roRaportul Conducerii     Raportul Diviziilor      Situaœii Financiare Consolidate Contact

Situaœii Financiare Consolidate

C
la

si
fi

c`
ri

 c
o

n
ta

b
ile

 [
i v

a
lo

ri
 ju

st
e

în
 m

ii 
RO

N
N

ot
å

Tr
an

za
cœ

io
na

bi
le

La
 v

al
oa

re
 

De
œin

ut
e 

pâ
nå

Cr
ed

ite
 æ

i 
Di

sp
on

ib
ile

Co
st 

am
or

tiz
at

Va
lo

ar
e

Va
lo

ar
e

ju
stå

la
 m

at
ur

ita
te

av
an

su
ri

pe
nt

ru
 v

ân
za

re
 

co
nt

ab
ilå

 to
ta

lå
 

ju
stå

  

31
 d

ec
em

br
ie

 2
00

7
A

ct
iv

e 
fin

an
ci

ar
e

N
um

er
ar

 æ
i e

ch
iv

al
en

te
 d

e 
nu

m
er

ar
16

-
-

-
-

-
4.

82
4.

75
5

4.
82

4.
75

5
4.

82
4.

75
5

A
ct

iv
e 

fin
an

ci
ar

e 
de

œin
ut

e 
pe

nt
ru

 tr
an

za
cœ

io
na

re
17

41
.2

75
-

-
-

-
-

41
.2

75
41

.2
75

D
er

iv
at

iv
e 

de
œin

ut
e 

pe
nt

ru
 

m
an

ag
em

en
tu

l r
isc

ul
ui

18
1.

77
0

-
-

-
-

-
1.

77
0

1.
77

0
C

re
di

te
 æ

i a
va

ns
ur

i a
co

rd
at

e 
bå

nc
ilo

r
19

-
-

-
1.

60
3.

00
3

-
-

1.
60

3.
00

3
1.

60
3.

00
3

C
re

di
te

 æ
i a

va
ns

ur
i a

co
rd

at
e 

cl
ie

nœ
ilo

r
20

-
-

-
8.

77
7.

26
5

-
-

8.
77

7.
26

5
8.

79
0.

44
9

Ti
tlu

ri 
de

 v
al

oa
re

21
-

45
1.

28
4

4.
30

2
-

11
3.

82
7

-
56

9.
41

3
56

9.
41

3
Pa

rti
ci

pa
œii

22
-

-
-

-
44

.4
00

-
44

.4
00

44
.4

00
To

ta
l a

ct
iv

e 
fin

an
ci

ar
e

43
.0

45
 

45
1.

28
4 

4.
30

2 
10

.3
80

.2
68

 
15

8.
22

7 
4.

82
4.

75
5

15
.8

61
.8

81
15

.8
75

.0
65

Da
to

rii
 fi

na
nc

ia
re

D
at

or
ii 

fin
an

ci
ar

e 
de

œin
ut

e 
pe

nt
ru

 tr
an

za
cœ

io
na

re
17

2.
31

5
-

-
-

-
-

2.
31

5
2.

31
5

D
er

iv
at

iv
e 

de
œin

ut
e 

pe
nt

ru
 

m
an

ag
em

en
tu

l r
isc

ul
ui

18
32

.1
91

-
-

-
-

-
32

.1
91

32
.1

91
D

ep
oz

ite
 d

e 
la

 b
ån

ci
27

-
-

-
-

-
39

1.
81

5
39

1.
81

5
39

1.
81

5
D

ep
oz

ite
 d

e 
la

 c
lie

nœ
i

28
-

-
-

-
-

12
.9

01
.4

22
12

.9
01

.4
22

12
.9

01
.4

22
C

re
di

te
 d

e 
la

 b
ån

ci
 æ

i a
lte

 in
sti

tu
œii

 
fin

an
ci

ar
e

29
-

-
-

-
-

62
6.

37
1

62
6.

37
1

62
6.

37
1

D
at

or
ii 

su
bo

rd
on

at
e

32
-

-
-

-
-

31
8.

27
3

31
8.

27
3

31
8.

27
3

To
ta

l d
at

or
ii 

fin
an

ci
ar

e
34

.5
06

 
- 

- 
- 

- 
14

.2
37

.8
81

 
14

.2
72

.3
87

 
14

.2
72

.3
87

 



98 Principalii indicatori financiari          Cuvπnt ønainte æi prezentarea Grupului             Repere

Situaœii Financiare Consolidate

www.raiffeisen.ro

7.  Venituri nete din dobânzi

în mii RON 2008 2007

Venituri din dobânzi
Venituri din dobânzi æi venituri asimilate din:
Conturi curente. credite æi avansuri acordate båncilor 202.897 139.829
Titluri de valoare 55.858 69.490
Credite æi avansuri acordate clienœilor 1.256.269 822.504 
Activitatea de leasing financiar 55.520 20.282
Altele 10.910 7.079
Total venituri din dobânzi 1.581.454 1.059.184
Cheltuieli cu dobânzile æi cheltuieli similare
Cheltuieli cu dobânzile æi cheltuieli similare din:
Depozite de la bånci (39.017) (41.884)
Depozite de la clienœi (550.871) (326.222)
Credite de la bånci æi datorii subordonate (74.203) (24.021)
Total cheltuieli cu dobânzile (664.091) (392.127)
Venituri nete din dobânzi 917.363 667.057

Veniturile din dobânzi pentru care se constituie provizion individual la nivel de Grup sunt în sumå de 47.119 mii
RON (31 decembrie 2007: 10.544 mii RON).

8.  Venituri nete din speze æi comisioane

în mii RON 2008 2007

Venituri din speze æi comisioane
Tranzacœii 437.486 374.986
Administrare credite æi emitere de garanœii 274.954 175.625
Componenta variabilå aferentå vânzårii creditelor cåtre RIEEF (Nota 37.i) 36.152 14.764
Comisioane din colectarea primelor de asiguråri 22.823 9.997
Activitatea de leasing financiar 4.305 1.471
Altele 61.080 29.903
Total venituri din speze æi comisioane 836.800 606.746
Cheltuieli cu spezele æi comisioanele
Tranzacœii interbancare (58.137) (37.745)
Credite æi garanœii primite de la bånci (1.074) (4.982)
Altele (9.368) (8.684)
Total cheltuieli cu spezele æi comisioanele (68.579) (51.411)
Venituri nete din speze æi comisioane 768.221 555.335
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9.  Venituri nete din tranzacœionare

în mii RON 2008 2007

Veniturile nete din tranzacœionare provin din:
Tranzacœii de schimb valutar (i) din care: 360.277 198.867

• (Pierderea)/ Câætigul din tranzacœii cu instrumente 
derivate pe curs valutar (102.446) 38.791

i) Câætigul din reevaluarea activelor æi datoriilor valutare 198.879 52.587
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii (ii) din care: 49.481 1.909

• (Pierderea) / Câætigul din tranzacœii swap pe rata 
dobânzii (Nota 35) 48.441 4.755

Venit net din tranzacœionare 409.758 200.776

(i) Veniturile nete din tranzacœiile de schimb valutar includ câætiguri æi pierderi realizate din contracte spot æi forward,
din instrumente ale pieœei interbancare, din swap-uri pe valute æi din translatarea activelor æi pasivelor exprimate
în monedå stråinå.

(ii) Veniturile nete din instrumentele financiare având ca suport rata dobânzii provin din tranzacœiile cu titluri de stat,
obligaœiuni corporative æi swap-uri de dobândå.

10.  Venituri operaœionale

în mii RON 2008 2007

Câætigul / (Pierderea) din vânzarea titlurilor disponibile pentru vânzare (5.704) 878 
Venitul din vânzarea mijloacelor fixe 1.825 3.830
Reluarea provizioanelor pentru litigii 1.646 7.580 
Câætiguri din servicii adiœionale de leasing 11.263 7.963
Reluarea altor provizioane 13.076 -
Venit din dividende 2.596      1.265 
Alte venituri 21.938 127                  
Total 46.640 21.643
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11.  Cheltuieli operaœionale

în mii RON 2008 2007

Depreciere æi amortizare (Nota 23, Nota 24) 76.361 70.986
Publicitate 52.645 36.819
Leasing operaœional  117.335 74.031
Cheltuieli cu spaœiul de birouri 40.689 24.186
Reparaœii æi mentenanœå IT 42.132 31.785
Comunicare 49.577 34.174
Biroticå 38.622 30.128
Prime de asigurare a depozitelor 9.905 6.644
Consultanta legalå 42.584 45.799
Alte costuri operaœionale 192.332 155.977
Pierderea din vânzarea de participaœii - 1.131
Total 662.182 511.660

Numårul de angajaœi ai Grupului la 31 decembrie 2008 a fost de 7.322  (31 decembrie 2007: 6.388).

12. Cheltuieli salariale

în mii RON 2008 2007

Cheltuieli cu salariile (i) 374.952 294.789
Contribuœii aferente salariilor 103.124 99.054
Alte cheltuieli de naturå salarialå 20.321 18.171
Beneficii pe termen lung acordate angajaœilor 7.826 4.464
Total 506.223 416.478

(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2008 suma de 56.424 mii RON reprezentând
salariile managementului (2007: 35.657 mii RON).

13. Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare

în mii RON 2008 2007

Cheltuieli cu provizionul pentru deprecierea creditelor æi avansurilor 
acordate clienœilor (Nota 20) 230.246 138.764
Venituri din provizioane pentru deprecierea creditelor æi avansurilor 
acordate clienœilor (Note 20) (30.274) (99.556)
Credite scoase în afara bilanœului 5.394 91.034
Recuperåri din creditele æi avansurile acordate clienœilor (12.220) (15.800)
Cheltuieli din provizioane pentru deprecierea altor active (nota 26) 211 936
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare 193.357 115.378
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14. Impozitul pe profit

în mii RON 2008 2007

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2007: 16%) 
calculatå în conformitate cu legislaœia româneascå 135.026 63.218
Cheltuiala/ (venitul) din impozitul pe profit amânat (20.878) 13.540
Impozitul pe profit 114.149 76.758

15. Reconcilierea profitului înainte de impozitare cu impozitul pe profit din contul 
de profit æi pierdere 

în mii RON 2008 2007

Profitul înainte de impozitare 728.154 396.367
Impozit în conformitate cu cota statutarå de 16% (2007: 16%) 116.605 63.419
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 91.340 86.961
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile (67.494) (45.219)
Efectul utilizårii pierderilor fiscale reportate - 5
Efectul originårii æi reluårii diferenœelor temporare (26.202) (28.408)
Impozitul pe profit în contul de profit æi pierdere 114.149 76.758

16. Numerar æi echivalente de numerar

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Numerar în casierie 742.700 791.769
Rezerva minimå obligatorie (i) 5.195.797 4.031.573
Conturi curente la alte bånci (ii) 9.099 1.398
Numerar restricœionat - 15
Total 5.947.596 4.824.755

i) La 31 decembrie 2008, rezerva minimå obligatorie œinutå la Banca Naœionalå a României era stabilitå la 18%
pentru fonduri denominate RON æi 40% pentru fonduri denominate în valutå (31 decembrie 2007: 20% pentru
RON æi 40% pentru valutå). Soldul rezervei minime obligatorii poate varia de la o zi la alta. La 31 decembrie
2008, dobânda plåtitå de Banca Naœionalå a României pentru rezervele menœinute de bånci este de 5,6% pe an
pentru rezervele denominate în RON æi 2,8% pe an pentru rezervele denominate în EUR. Rezerva obligatorie
poate fi folositå de cåtre Grup pentru activitåœi zilnice cu condiœia ca soldul mediu lunar så fie menœinut în limitele
prevåzute de lege.

ii) Conturile curente deschise la bånci sunt în permanenœå la dispoziœia Grupului æi nu sunt restricœionate.
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17. Active æi datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
Obligaœiuni municipale æi corporatiste (i) 39.191 30.555
Instrumente financiare derivate 5.615 10.720
Total 44.806 41.275
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
Instrumente financiare derivate 3.306 2.315
Total 3.306 2.315

i) Obligaœiunile corporatiste în sold la 31 decembrie 2008 sunt emise de BRD Société Générale S.A. æi de
Municipiul Bacåu æi sunt denominate în RON.

18. Instrumente financiare derivate deœinute pentru managementul riscului

31 decembrie 2008 Noœional Valoare Justå
în mii RON Active Datorii

Produse OTC:
Swap-uri pe curs de schimb 2.794.534 1.041 323
Swap-uri pe rata de dobândå 854.617 51.036 105.063
Derivative deœinute pentru managementul riscului 52.077 105.386

31 decembrie 2007 Noœional Valoare Justå
în mii RON Active Datorii

Produse OTC:
Swap-uri pe curs de schimb 1.257.085 927 32.191
Swap-uri pe rata de dobândå 323.267 843 -
Derivative deœinute pentru managementul riscului 1.770 32.191

Anumite elemente monetare denominate în monedå stråinå sunt protejate economic împotriva fluctuaœiilor cursurilor de
schimb folosind contracte swap, aæa cum este prezentat mai sus. Grupul nu utilizeazå contabilitatea de acoperire
împotriva riscului valutar pentru instrumentele financiare derivate pe curs de schimb æi rate de dobândå. Valoarea
justå a instrumentelor financiare derivate se determinå pe baza cotaœiilor existente pe piaœå sau prin metoda fluxurilor
de numerar actualizate, dupå cum este cazul.
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Tranzacœiile de schimb valutar sunt evaluate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare la o ratå de piaœå; site-
urile Reuters æi cotaœiile Båncii Naœionale a României reprezintå sursele Grupului pentru determinarea ratelor de piaœå.

19.  Credite æi avansuri acordate båncilor

La 31 decembrie 2008, din totalul creditelor æi avansurilor acordate båncilor în valoare de 359.973 mii RON (2007:
1.603.003 mii RON), depozitele la termen la bånci comerciale sunt în valoare de 228.772 mii RON (2007:
160.075 mii RON). De asemenea, în 2007, soldul creditelor æi avansurilor acordate båncilor includeau un depozit la
Banca Naœionalå a României în sumå de 1.250.000 mii RON.

Creditele æi avansurile acordate båncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sumå de 16.219 mii RON
(2007: 8.512 mii RON). 

20.  Credite æi avansuri acordate clienœilor

Activitatea de creditare comercialå a Grupului se concentreazå pe acordarea de împrumuturi persoanelor fizice æi
juridice domiciliate în România. Riscurile de concentrare pe sectoare economice asociate portofoliului de credite la
data de raportare se prezintå în felul urmåtor:

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Clienœi retail 5.803.242 4.521.243
Clienœi corporativi. din care:
Agriculturå æi industria alimentarå 253.653 141.836 
Electricitate, petrol æi gaze naturale 259.300 130.218 
Producœie 1.411.620 1.171.789 
Construcœii 520.879 340.536 
Comerœ cu amânuntul æi en-gros 1.394.483 1.234.105 
Servicii 1.060.511 684.371 
Sector public 681.961 767.120 
Total credite æi avansuri acordate clienœilor înainte de provizioane 11.385.649 8.991.218
Minus provizionul pentru deprecierea creditelor 
æi avansurilor acordate clienœilor (425.101) (213.953)
Credite æi avansuri acordate clienœilor, nete de provizion 10.960.548 8.777.265

La 31 decembrie 2008, 6% din portofoliul de credite corporatiste al Grupului (31 decembrie 2007: 9%) era
concentrat pe societåœi aflate în subordinea statului æi entitåœi publice.
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Provizionul pentru deprecierea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor poate fi analizat în continuare, dupå cum urmeazå:

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Provizioane de depreciere evaluate individual 
Sold la începutul perioadei 154.852 114.634
Efectul în contul de profit æi pierdere privind provizioanele de depreciere

Cheltuiala anului 78.642 117.018
Venituri din reluarea provizioanelor (16.276) (61.037)
Efectul variaœiei de curs de schimb 16.570 14.876

Efectul în contul de profit æi pierdere privind creditele scoase 
în afara bilanœului (5.394) (30.639)
Sold la sfâræitul anului 228.394 154.852
Provizioane de depreciere evaluate colectiv
Sold la începutul anului 59.101 45.235
Efectul în contul de profit æi pierdere privind 
provizioanele de depreciere 

Cheltuiala anului 151.604 21.746
Venituri din reluarea provizioanelor (13.998) (7.880)

Sold la sfâræitul anului 196.707 59.101
Total 425.101 213.953

Crean]e din leasing financiar

Grupul acœioneazå ca locator în contracte de leasing financiar pentru autovehicule, bunuri imobile æi echipamente.
Contractele de leasing sunt exprimate în EUR æi se deruleazå pe perioade cuprinse între un an æi cinci ani în cazul
contractelor având ca obiect autovehicule æi echipamente, æi între un an æi cincisprezece ani în cazul contractelor
având ca obiect bunuri imobile, cu transferarea dreptului de proprietate asupra activului la terminarea contractului.
Dobânda aplicabilå este variabilå æi se percepe pe toatå perioada leasingului. Creanœele rezultate sunt garantate cu
activul care face obiectul contractului, precum æi prin alte garanœii. Creditele æi avansurile acordate clienœilor includ
urmåtoarele creanœe din leasing financiar:

în mii RON 2008 2007

Investiœia brutå în leasing financiar* 698.412 628.209
Venituri financiare amânate (88.470) (76.468)
Investiœia netå în leasing financiar 609.942 551.741 
Investiœia brutå în leasing financiar,  cu scadenœe reziduale
Sub un an 261.497 234.202
Între un an æi cinci ani 389.593 357.041
Peste cinci ani 47.322 36.966

698.412 628.209
Investiœia netå în leasing financiar împarœitå pe scadenœe reziduale
Sub un an 227.797 205.694
Între un an æi cinci ani 344.187 313.581
Peste cinci ani 37.958 32.466

609.942 551.741 

* La 31 decembrie 2008 æi 31 decembrie 2007, Grupul nu avea gajatå investiœia brutå de leasing financiar.
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21.   Titluri de valoare

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Titluri de valoare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere
Obligaœiuni necotate æi alte instrumente cu venit fix:
Certificate de trezorerie emise de Guvernul României (i) 848.860 400.132
Obligaœiuni emise de sectorul public (ii) 1.156 30.002
Alte obligaœiuni 860 20.251
Participaœii listate 293.463 899
Total investiœii la valoare justå prin contul de profit æi pierdere 1.144.339 451.284
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare
Titluri de valoare nelistate – la cost (iii) 2.753 76.802
Certificate de trezorerie emise de Guvernul României (i) - 37.025
Total titluri de valoare disponibile pentru vânzare 2.753 113.827
Titluri de valoare deœinute pânå la maturitate
Obligaœiuni emise de sectorul public, nelistate (ii) 50.438 4.302
Total titluri de valoare deœinute pânå la maturitate 50.438 4.302
Total titluri de valoare 1.197.530 569.413

(i) Certificatele de trezorerie emise de Guvernul României includ titluri emise cu discount æi cu cupon denominate în
RON. Certificatele de trezorerie cu discount sunt remunerate la o ratå fixå de dobândå. La 31 decembrie 2008,
certificate de trezorerie în sumå de 32.220 mii RON (31 decembrie 2007: 127.173 mii RON) sunt gajate în
vederea respectårii reglementarilor prudenœiale ale Båncii Naœionale a României pentru decontarea operaœiunilor
inter-bancare iar certificate în sumå de 25.170 mii RON (31 decembrie 2007: 62.130 mii RON) garanteazå
alte operaœiuni curente (Bursa de Valori Bucureæti, MarsterCard Incorporated æi Visa Europe Limited). Venitul din
instrumentele de datorie este recunoscut ca venit din dobânzi æi venituri asimilate acestora.

(ii) Obligaœiuni nelistate emise de sectorul public conœin titluri de valoare emise de primåria Timiæoara æi primåria
Bacåu în sumå de 1.156 mii RON, respectiv 51.055 mii RON, având o ratå fixå de 13,79% p.a., respectiv
19,78% p.a. Alte titluri de valoare emise de sectorul public sunt în valoare de 7.530 mii RON (31 decembrie
2007: 20.021 mii RON). Grupul a achiziœionat în 2008 titluri de valoare emise de instituœii financiare æi de BRD-
Group Société Générale S.A. în sumå de 4.264 mii RON (31 decembrie 2007: 5.526 mii RON), având o ratå
fixå de 7,75% p.a..

(iii) Titlurile de valoare nelistate œinute la cost conœin titluri de participare în societåœi comerciale nelistate. În 2007
Grupul a achiziœionat titluri de participare în Rolling Stock Company S.A. în sumå de 71.560 mii RON. Investiœia
a fost vândutå în decembrie 2008. Grupul deœine, de asemenea, alte titluri de participare în suma de 2.753 mii
RON (31 decembrie 2007: 5.242 mii RON).
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Miæcarea titlurilor de valoare poate fi sintetizatå astfel:

Deœinute la valoare Disponibile pentru Deœinute pânå la
în mii RON justå prin contul de vânzare maturitate

profit æi pierdere

La 1 ianuarie 2008 451.284 113.827 4.302
Intråri 2.000.508 41.537 26.717
Reclasificåri (i) - (22.403) 22.403
Ieæiri (vânzåri æi råscumpåråri) (1.307.453) (130.208) (2.984)
La 31 decembrie 2008 1.144.339 2.753 50.438 

Deœinute la valoare Disponibile pentru Deœinute pânå la
în mii RON justå prin contul de vânzare maturitate

profit æi pierdere

La 1 ianuarie 2007 275.758 2.046 42.440
Intråri 738.082 111.800 33.679
Ieæiri (vânzåri æi råscumpåråri) (562.556) (19) (71.817)
La 31 decembrie 2007 451.284 113.827 4.302

(i) În 2008 Grupul a reclasificat o parte din titlurile de valoare emise de Ministerul Finanœelor Publice din categoria
„disponibile pentru vânzare” în categoria „deœinute pânå la maturitate”, valoarea acestora fiind de 23.403 mii
RON dupå stabilirea abilitåœii de deœinere a titlurilor de valoare pânå la data maturitåœii. Reclasificarea a fost
fåcutå la data de 31 august 2008 la valoarea justå de la acea datå. Estimarea valorii juste a fost fåcutå folosind
cotaœii calculate în funcœie de anul maturitåœii, fiecare incluzând titluri de stat care ajung la maturitate în acel an.
De asemenea, Grupul a considerat aceastå marcare la piaœå a portofoliului disponibil pentru vânzare doar
în scopul reclasificårii, excluzând posibilitatea vânzårii acestora.

22. Participaœii 

în mii RON 2008 2007

Sold la 1 ianuarie 44.400 35.879
Intråri 18.487 8.998
Ieæiri - (39)
Partea Grupului din câætigul/ (pierderea) entitåœilor asociate (12.617) (438)
Provizioane pentru depreciere (6.171) -
Sold la 31 decembrie 44.099 44.400



107www.raiffeisen.roRaportul Conducerii     Raportul Diviziilor      Situaœii Financiare Consolidate Contact

Situaœii Financiare Consolidate

Interesul Grupului în principalele entitåœi asociate nelistate este urmåtorul:

în mii RON Active Datorii Venituri* (Pierdere)/ Participaœie
Profit deœinutå 

%

31 decembrie 2008
Credex Finanœåri IFN S.A. 72.497 74.373 13.715 (7.334) 30%
Raiffeisen Benefit Fond de Investiœii 17.724 101 26.954 (10.732) 47,4%
Raiffeisen Prosper Fond de Investiœii 24.688 120 96.327 (42.135) 15,8%
Raiffeisen România Acœiuni Fond de Investiœii 3.252 31 14.748 (9.036) 19%
Raiffeisen Confort Fond de Investiœii 6.029 38 1.208 (165) 54,9%
Raiffeisen Strategii Monetare Fond de Investiœii 28.506 37 825 746 56,2%
Raiffeisen Strategii Valutare Fond de Investiœii 14.385 28 2.204 1.113 54,4%
Romcard S.A. 5.511 2.291 5.265 1.481 20%
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. 210.848 202.845 23.858 4.485 33%
31 decembrie 2007
Credex Finanœåri IFN S.A. 49.450 43.847 10.483 (3.627) 30%
Raiffeisen Benefit Fond de Investiœii 36.132 131 26.122 3.110 35,6%
Raiffeisen Prosper Fond de Investiœii 86.972 802 119.422 11.911 11%
Raiffeisen România Acœiuni Fond de Investiœii 8.932 48 4.716 (799) 32,9%
Raiffeisen Confort Fond de Investiœii 7.054 34 655 (37) 48,1%
Romcard S.A. 2.534 324 4.058 1.135 20%
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. 181.245 172.947 13.982 4.976 30,8%

*Veniturile sunt compuse din dobânzi æi venituri similare precum æi din venituri din speze æi comisioane.

Toate entitåœile asociate sunt înregistrate în România.

Testarea pentru depreciere a investi]iei în Credex Finan]`ri IFN S.A..

În anul 2006, Grupul a achiziœionat 30% din acœiunile nominale ale companiei Credex Finanœåri IFN S.A. În valoarea
contabilå a investiœiei în aceastå companie este înregistrat costul iniœial, iar dupå data achiziœiei valoarea contabilå a
fost reduså pentru a recunoaæte cota investitorului din pierderile entitåœii în care acesta a investit.

La 31 decembrie 2008, pentru testarea deprecierii investiœiei în Credex Finanœåri IFN S.A., Grupul a folosit metoda
fluxurilor de numerar actualizate.

Valoarea de folosinœå a fost determinatå actualizând fluxurile viitoare de numerar generate de utilizarea continuå a
unitåœii æi s-a bazat pe fluxurile de numerar ce au fost previzionate pe baza rezultatului din exploatare actual æi
planului de afaceri pe 4 ani.

Pe baza calculelor efectuate în situaœiile financiare, la 31 decembrie 2008 a fost constituit un provizion pentru
depreciere în sumå de 6.072 RON.



108 Principalii indicatori financiari          Cuvπnt ønainte æi prezentarea Grupului             Repere

Situaœii Financiare Consolidate

www.raiffeisen.ro

23.  Imobilizåri corporale

Terenuri Mobilier æi Maæini Mijloace fixe Total
în mii RON æi construcœii calculatoare în curs

Cost
Sold la 1 ianuarie 2007 281.197 366.114 18.716 28.944 694.971
Intråri 25.270 38.026 12.729 28.990 105.015
Ieæiri (2.790) (52.568) (322) (28.944) (84.624)
Sold la 31 decembrie 2007 303.677 351.572 31.123 28.990 715.362
Sold la 1 ianuarie 2008 303.677 351.572 31.123 28.990 715.362
Intråri 59.166 57.919 10.947 122.316 250.348
Ieæiri (94.831) (30.580) (2.514) (124.656) (252.581)
Sold la 31 decembrie 2008 268.012 378.911 39.556 26.650 713.129
Amortizare æi pierderi din depreciere 
Sold la 1 ianuarie 2007 190.531 201.515 8.107 - 400.153
Cheltuiala anului 17.027 31.412 4.515 - 52.954
Ieæiri (1.938) (45.811) (317) - (48.066)
Sold la 31 decembrie 2007 205.620 187.116 12.305 - 405.041
Sold la 1 ianuarie 2008 205.620 187.116 12.305 - 405.041
Cheltuiala anului 21.083 32.607 4.978 - 58.668
Ieæiri (94.424) (27.353) (2.506) - (124.283)
Sold la 31 decembrie 2008 132.279 192.370 14.777 - 339.426
Valoare contabila netå
La 1 ianuarie 2007 90.666 164.599 10.609 28.944 294.818
La 31 decembrie 2007 98.057 164.456 18.818 28.990 310.321
La 1 ianuarie 2008 98.057 164.456 18.818 28.990 310.321
La 31 decembrie 2008 135.733 186.541 24.779 26.650 373.703

Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intråri æi ieæiri.
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24.  Imobilizåri necorporale

Fond comercial Aplicaœii Active în curs Total
informatice de construcœie

în mii RON achiziœionate

Cost
Sold la 1 ianuarie 2007 - 143.096 - 143.096
Intråri 35.177 11.107 - 46.284
Ieæiri (392) (231) - (623)
Sold la 31 decembrie 2007 34.785 153.972 - 188.757
Sold la 1 ianuarie 2008 34.785 153.972 - 188.757
Intråri - 10.593 14.607 25.200
Ieæiri - (17) (6.635) (6.652)
Sold la 31 decembrie 2008 34.785 164.548 7.972 207.305
Amortizare æi pierderi din depreciere
Sold la 1 ianuarie 2007 - 67.018 - 67.018
Cheltuiala anului - 18.032 - 18.032
Ieæiri - (179) - (179)
Sold la 31 decembrie 2007 - 84.871 84.871
Sold la 1 ianuarie 2008 - 84.871 - 84.871
Cheltuiala anului - 17.693 - 17.693
Ieæiri - (17) - (17)
Sold la 31 decembrie 2008 - 102.547 - 102.547
Valoare contabila netå
La 1 ianuarie 2007 - 76.078 - 76.078
La 31 decembrie 2007 34.785 69.101 - 103.886
La 1 ianuarie 2008 34.785 69.101 - 103.886
La 31 decembrie 2008 34.785 62.001 7.972 104.758

Testarea pentru depreciere a fondului comercial

În anul 2007, Grupul a achiziœionat 49,93% din acœiunile Raiffeisen Leasing IFN S.A. pentru suma de 73.846 mii
RON. Din aceastå tranzacœie a rezultat un fond comercial de 35.177 mii RON, iar totalul participaœiei Grupului a
ajuns la 50% din capitalul social (deœinerea înainte de 2007 fiind de 0,07%). Parte din acest fond comercial în
valoare de 392 mii RON a fost alocat unei subsidiare a acestei companii – Raiffeisen Broker de Asigurare-
Reasigurare S.R.L. – care a fost vândutå în acelaæi an.

În urma analizei efectuate asupra activelor æi pasivelor achiziœionate, Grupul a considerat cå valoarea contabilå
estimeazå în mod corect valoarea justå a acestor elemente bilanœiere, fårå a exista diferenœe semnificative între
valoarea justå æi cea contabilå a activelor achiziœionate. Surplusul de numerar plåtit peste valoarea justå a fost
recunoscut ca fond comercial, fårå a putea fi alocat pe active necorporale individuale.

La 31 decembrie 2008, pentru testarea deprecierii Raiffeisen Leasing IFN S.A., Managementul Grupului a revizuit
valoarea contabilå a activelor nete achiziœionate æi a considerat cå nu este necesarå constituirea unui provizion pentru
deprecierea fondului comercial.   
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25.  Creanœe æi datorii privind impozitul amânat

Datoriile privind impozitul amânat la 31 decembrie 2008 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 
2008 2008 2008

în mii RON Creanœe Datorii Net

Provizioane pentru deprecierea creditelor - 2.961 2.961
Alte elemente - 270 270
Total - 3.231 3.231
Diferenœe temporare nete 3.231
Datoria cu impozitul amânat 16% 517

Creanœele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2008 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 
2008 2008 2008

în mii RON Creanœe Datorii Net

Provizioane pentru deprecierea creditelor - 70.732 (70.732)
Ajuståri de valoare justå pentru activele financiare 43.051 1.260 41.791
Retratarea imobilizårilor corporale æi necorporale - 53.598 (53.598)
Provizion pentru bonus de performanœå 550 2.000 (1.450)
Cheltuiala cu comisioane plåtite în avans - 30.960 (30.960)
Alte provizioane 165.450 - 165.450
Provizion aferent facilitaœilor netrase 10.611 - 10.611
Ajustare de cost aferent creditor æi avansurilor clientelei 19.795 - 19.795
Ajuståri IFRS aferente creditelor æterse din bilanœul statutar - 42.341 (42.341)
Alte elemente 4.335 - 4.335
Total 243.792 200.891 42.901
Diferenœe temporare nete 42.901
Creanœa cu impozitul amânat 16% 6.864
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Datorii din impozitul amânat la 31 decembrie 2007 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 
2007 2007 2007

în mii RON Creanœe Datorii Net

Provizioane pentru deprecierea creditelor - 164.268 164.268
Ajuståri de valoare justå privind creditele æi avansurile cåtre clienœi - 53.215 53.215
Ajuståri de valoare justå privind activele financiare 4.230 - (4.230)
Retratarea imobilizårilor corporale æi necorporale - 60.548 60.548
Cheltuieli de plåtit pentru prime de performanœå 77.751 - (77.751)
Cheltuieli de plåtit pentru datorii neînregistrate 100.722 - (100.722)
Provizion pentru debitori diveræi 3.001 - (3.001)
Total 185.704 278.031 92.327
Diferenœe temporare nete 92.327
Datoria cu impozitul amânat 16% 14.772

26. Alte active

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Cheltuieli înregistrate în avans 124.592 69.149
Venituri amânate 32.891 18.412
Debitori diveræi 40.241 2.070
Altele 98.024 125.628               

295.748 215.259
Minus provizion pentru deprecierea altor active (19.394) (19.605)
Total 276.354 195.654

Provizioanele pentru deprecierea altor active pot fi analizate dupå cum urmeazå:

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Sold la începutul anului 19.605 18.669
Cheltuieli cu deprecierea prin contul de profit si pierdere (nota 13) 211 936
Sold la sfâræitul anului 19.394 19.605
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27.  Depozite atrase de la bånci

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Rambursabile la cerere 118.546 115.237
Depozite la vedere 541.386 72.519
Depozite la termen 107.582 204.059
Total 767.514 391.815

28.  Depozite atrase de la clienœi

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Rambursabile la cerere
Clienœi retail 1.751.880 4.135.626
Clienœi corporativi 3.297.900 1.721.976
Clienœi din sectorul public 173.934 79.390

5.223.714 5.936.992
Depozite la termen
Clienœi retail 4.228.629 3.084.964
Clienœi corporativi 4.796.961 3.407.296
Clienœi din sectorul public 361.769 468.395            

9.387.359 6.960.655
Conturi de economii
Clienœi retail 3.021 3.775

3.021 3.775
Total 14.614.094 12.901.422

29.  Credite de la bånci æi alte instituœii financiare

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Bånci comerciale 192.034     45.971     
Bånci multilaterale de dezvoltare 124.327     87.227     
Alte instituœii financiare 455.679     493.173
Total 772.040 626.371

Creditele primite de la bånci æi alte instituœii financiare sunt denominate în EUR, USD æi RON având rate de dobândå
ce variazå în intervalul 3,99% - 10% æi o maturitate finalå ce variazå între ianuarie 2009 æi martie 2013.
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30.  Provizioane

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Provizioane pentru litigii 14.003 3.611
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate 10.611 8.718
Alte provizioane 24.412 21.460
Total 49.026 33.789

Provizioanele pot fi analizate în detaliu dupå cum urmeazå:

în mii RON 2008 2007

Sold iniœial
Provizioane pentru litigii 3.611 4.705
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate 8.718 7.296
Alte provizioane 21.460 10.282

Constituiri
Provizioane pentru litigii 12.038 6.486
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate 8.275 1.432
Alte provizioane 24.222 11.178

Reversåri
Provizioane pentru litigii (1.646) (7.580)
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate (6.382) (10)
Alte provizioane (21.270) -

Sold final
Provizioane pentru litigii 14.003 3.611
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate 10.611 8.718
Alte provizioane 24.412 21.460

31.  Alte datorii

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Sume datorate angajaœilor 102.212 91.251
Datorii cåtre furnizori 82.616 84.475
Datorii cåtre clienœi - -
Alte datorii 310.108 349.474
Total 494.936 525.200
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Ipoteze actuariale:

Grupul a estimat beneficiile de pensionare pe termen lung la 31 decembrie 2008 pe baza urmåtoarelor fapte æi
ipoteze: (1) Contractul colectiv de muncå la 31 decembrie 2008; (2) Rata medie a plecårii angajaœilor, ipoteze
privind rata mortalitåœii viitoare bazate pe statistici æi tabele de mortalitate publicate de Institutul Naœional de Statisticå
al României; (3) Rata medie a speranœei de viaœå; (4) Viitoarele creæteri salariale analizate în contextul inflaœionist
luând în considerare rata inflaœiei; (5) Rata de discount la 31 decembrie 2008 pentru beneficiile viitoare.

32. Datorii subordonate

Grupul a primit credite subordonate în valoare de 87.000.000 EUR. Soldul tuturor datoriilor subordonate la 31
decembrie 2008 este de 351.694 mii RON (31 decembrie 2007: 318.273 mii RON). Rambursarea principalului æi
a dobânzii datorate este subordonatå celorlalte datorii ale Grupului.

33.  Capitalul social

Ac]iuni ordinare

în acœiuni 2008 2007

11.962.586 11.962.586
Total 11.962.586 11.962.586

Acœiunile ordinare au o valoare nominala de 0,1 RON / acœiune.

Acœionarii Grupului sunt urmåtorii:

31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

% %

Raiffeisen International Bank-Holding AG 99.5 99.5
Alœi acœionari 0.5 0.5
Total 100.0 100.0
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34.  Alte rezerve

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Rezerva legalå (i) 65.604 22.589
Câætiguri din valoarea justå recunoscute în capital (nete de impozit) 
din instrumente financiare disponibile pentru vânzare (1.394) (540)
Total 64.210 22.049

Rezerva pentru riscuri bancare generale

în mii RON 2008 2007

La 1 ianuarie - 118.911
Transfer în rezultatul reportat - (118.911)
La 31 decembrie - -

Rezerve legale

în mii RON 2008 2007

La 1 ianuarie 22.589 6.847
Repartizarea profitului 43.015 15.742
La 31 decembrie 65.604 22.589

(i) Rezervele legale reprezintå transferuri acumulate din rezultatul reportat, în conformitate cu reglementårile bancare
locale care specificå ca 5% din profitul net al Grupului så fie transferat într-un cont de rezerva nedistribuibilå pânå în
momentul în care rezerva atinge nivelul de 20% din capitalul social al entitåœilor din Grup.

Rezervele legale nu sunt distribuibile acœionarilor.

Rezerva de valoare just`

în mii RON 2008 2007

La 1 ianuarie (540) 631
Pierdere provenitå din participaœia deœinutå în asociaœi 
datoritå modificårii valorii juste (854) (1.171)
La 31 decembrie (1.394) (540)
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35. Tranzacœii cu pårœi aflate în relaœii speciale cu Grupul

Tranzac]ii cu ac]ionarii

Grupul a desfåæurat o serie de tranzacœii bancare cu Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG æi subsidiarele sale în
cursul activitåœii normale. Aceste tranzacœii au avut loc în termeni comerciali æi la preœuri de piaœå.
Tranzacœiile desfåæurate cu  Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG æi subsidiarele sale sunt urmåtoarele:

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Conturi curente 11.421 34.116
Swap-uri pe curs de schimb la valoarea justå 234 927
Swap pe rata de dobândå la valoare justå 51.036 450
Depozite la bånci 129.254 93.382
Alte active 13.357 7.941
Creanœe în sold 205.301 136.816
Swap pe rata de dobândå la valoare justå 323 122
Swap-uri pe curs de schimb la valoarea justå 60.564 12.455
Depozite de la bånci 539.909 142.229
Depozite de la clienœi 400.719 131.640
Credite de la bånci 338.880 508.314
Alte datorii 23.165 1.695
Datorii subordonate 351.694 318.273
Datorii în sold 1.715.254 1.114.728
Venituri din dobânzi æi venituri asimilate 12.499 6.817
Cheltuieli cu dobânzile æi cheltuieli asimilate (47.265) (25.635)
Venituri nete cu comisioane 54.514 35.128
Cheltuieli nete din tranzacœionare (67.951) (10.256)
Cheltuieli de exploatare (22.957) (23.147)
Alte venituri din exploatare 553 -
Câætig din valoarea justå a swap-ului pe rata de dobândå (i) 48.441 4.755

(i) Grupul a încheiat un contract de swap pe rata de dobândå cu RI Eastern European Finance BV (denumitå în
continuare „RIEEF”) în decembrie 2005 prin care schimbå rata de dobândå variabilå de EURIBOR la 1 luna cu o
ratå de dobândå fixå ajustabilå pentru portofoliul de credite retail vândut. 

În iunie 2007, Banca a încheiat un al doilea contract de swap pe rata de dobândå cu RIEEF, prin care schimbå rata
de dobândå variabilå de EURIBOR la 1 luna cu o ratå de dobândå fixå ajustabilå pentru portofoliul de credite
corporate vândut în aceeaæi lunå. Valoarea justå pentru cele douå contracte menœionate anterior la 31 decembrie
2008 este de 33.707.896 EUR (31 decembrie 2007: 34.746.973 EUR). Grupul a recunoscut un câætig în valoare de
2.897 mii RON (31 decembrie 2007: 392 mii RON). 
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Grupul a încheiat un contract de swap pe rata de dobândå cu ROOF Consumer România 2008-1 BV (denumitå în
continuare „ROOF”) în iulie 2008, prin care schimbå rata de dobândå variabilå de EURIBOR la 1 luna cu o ratå de
dobândå fixå ajustabilå pentru portofoliul de credite retail vândut. La 31 decembrie 2008, contractul avea o valoare
justå de 175.000.000 EUR, ajustabilå la fiecare datå de reînnoire, ajungând la maturitate pe 21 ianuarie 2022.
Banca a recunoscut un câætig la valoare justå din contractul swap cu ROOF în valoare de 45.544 mii RON la 31
decembrie 2008.

Tranzac]ii cu entit`]i în care Grupul de]ine participa]ii

Grupul deœine participaœii în diverse companii locale cu care a desfåæurat o serie de tranzacœii bancare în cursul
normal al activitåœii. Aceste tranzacœii s-au desfåæurat în termeni comerciali æi la preturi de piaœå.

Soldurile tranzacœiilor cu entitåœile în care Grupul deœine participaœii sunt urmåtoarele:

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Soldul creanœelor din credite acordate clienœilor 55.783 18.074
Alte active - 219.935
Creanœe în sold 55.783 238.009
Depozite de la clienœi - 125.094
Alte datorii - 4.516
Soldul datoriilor - 129.610

Grupul a încheiat o serie de contracte de vânzare cu RIEEF, o entitate deœinutå în proporœie de 100% de Raiffeisen
International Betailigungs AG,  prin care contracte de credit iniœial încheiate de cåtre Bancå cu persoane juridice æi
fizice au fost transferate cåtre aceastå entitate. Valoarea contabilå a creditelor vândute în cursul anului 2008 este de
3.724.072 mii RON (2007: 3.418.994 mii RON).

Începând cu luna iulie 2008, Grupul a încheiat o serie de contracte cu ROOF Consumer România („ROOF”), prin care
contractele de credit iniœial încheiate de cåtre Grup cu persoane juridice æi fizice au fost transferate cåtre aceastå
entitate. Valoarea contabilå a creditelor vândute în cursul anului 2008 este de 652.692 mii RON (2007: zero RON).

Tranzac]ii cu Managementul Grupului 

Angajaœii aflaœi în funcœii de conducere sunt acei angajaœi care au autoritatea æi responsabilitatea de a planifica,
direcœiona æi controla activitåœile Grupului, direct sau indirect, incluzând orice director (executiv sau nu) al Grupului.
În desfåæurarea curentå a activitåœii, existå situaœii în care se deruleazå tranzacœii cu angajaœii aflaœi în funcœii de
conducere. Aceste tranzacœii includ, în principal, credite, depozite, tranzacœii de schimb valutar æi garanœii. La 31
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decembrie 2008, tranzacœiile aferente plåœilor de acœiuni cåtre angajaœii aflaœi în funcœii de conducere sunt în suma de
3.847 mii EUR. Volumul tranzacœiilor cu angajaœii cheie este prezentat în tabelele de mai jos:

în mii RON 2008 2007

Credite 4.955 6.720
Venituri din dobânzi 106 240
Depozite 2.040 -
Cheltuieli cu dobânzile 8 186

Creditele acordate pårœilor afiliate nu au necesitat înregistrarea unui provizion de depreciere la 31 decembrie 2008
(31 decembrie 2007: 0 RON).

în mii RON 2008 2007

Compensaœii acordate Managementului Grupului
Salarii æi alte beneficii pe termen scurt 56.424 38.668

Din totalul cheltuielilor cu salariile în sumå de 506.223 mii RON (2007: 416.478 mii RON), partea aferentå
membrilor Directoratului æi top managementului este în valoare de 56.424 mii RON (2007: 38.668 mii RON).

36.  Securitizåri

În cursul normal al activitåœii, Grupul desfåæoarå tranzacœii prin care transferå active financiare cåtre terœe parœi.
Informaœiile de mai jos detaliazå aceste transferuri æi interesele reœinute de Grup în activele transferate.

RI Eastern European Finance B.V. („RIEEF”)

Grupul a transferat credite æi avansuri acordate clienœilor retail æi corporativi cåtre RIEEF, o parte aflatå în relaœii
speciale cu Grupul (Nota 35). Grupul a încheiat tranzacœii swap pe rata de dobândå la termeni de piaœå cu RIEEF æi
furnizeazå servicii de administrare a activelor aferente portofoliilor de credite transferate, în condiœii de piaœå. Grupul
a transferat în mod semnificativ toate riscurile æi beneficiile asociate activelor transferate; de aceea aceste active
transferate nu sunt incluse în aceste situaœii financiare. Comisioanele de management sunt incluse în venituri din
comisioane æi speze, iar swap-ul pe rata de dobândå este inclus în active æi datorii deœinute pentru tranzacœionare.

ROOF Consumer România 2008-1 B.V („ROOF”)

Începând cu luna iulie 2008, Grupul a transferat portofolii de credite retail æi de avansuri pentru clienœi cåtre ROOF, o
parte aflatå în relaœii speciale cu Grupul (Nota 35). Grupul a încheiat tranzacœii swap pe rata de dobândå la termeni
de piaœå cu ROOF æi furnizeazå servicii de administrare a activelor aferente portofoliilor de credite transferate, în
condiœii de piaœå. Grupul a transferat în mod semnificativ toate riscurile æi beneficiile asociate activelor transferate; de
aceea, aceste active transferate nu sunt incluse în aceste situaœii financiare. Comisioanele de management sunt incluse
în venituri din comisioane æi speze, iar swap-ul pe rata de dobândå este inclus în active æi datorii deœinute pentru
tranzacœionare.
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37. Angajamente extrabilanœiere, active æi datorii contingente

(i) Active contingente

În timpul anului 2008, Grupul a vândut credite acordate cåtre persoane fizice, asigurate æi neasigurate, cåtre RIEEF, o
entitate deœinutå în proporœie de 100% de Raiffeisen International Betailigungs AG. Vânzarea de credite a atins un
total de 2.377.568 mii RON (echivalent 646.362 mii EUR) æi a fost fåcutå pe baza unor contracte de vânzare -
cumpårare încheiate între cele douå pårœi.

Începând cu iulie 2008, Grupul a vândut credite acordate cåtre persoane fizice cåtre ROOF, o entitate controlatå de
Raiffeisen International Betailigungs AG, creatå special pentru scopul securitizårii  creditelor de consum. Vânzarea de
credite a atins un total de 652.692 mii RON (echivalent 163.779 mii EUR).

Preœul primit de Bancå a avut urmåtoarele douå componente:
i) componenta fixå stabilitå æi încasatå la data tranzacœiei;
ii) componenta variabilå stabilitå æi încasatå lunar pe perioada råmaså pânå la maturitate (denumitå

„betterment payment”).

Componenta variabilå a preœului reprezintå un instrument financiar pentru care nu existå o piaœå activå sau tranzacœii
recente. În plus, tehnica de måsurare prin intermediul valorii prezente a fluxurilor viitoare de numerar conduce la o
serie de valori juste încadrate într-un interval valoric larg, datoritå incertitudinilor privind fluxurile viitoare de numerar.

Componenta variabilå a preœului este calculatå ca marjå de dobândå netå a portofoliului de credite æi depinde de
factori variabili cum ar fi: ratele EURIBOR, costurile de finanœare, numerarul colectat de la clienœi, rata de neplatå a
portofoliului æi rata plåœilor anticipate. Anticiparea cu acurateœe a evoluœiei acestor elemente, ce determinå componenta
variabilå a preœului de vânzare, are un grad ridicat de incertitudine æi, ca atare, tehnica de måsurare prin intermediul
valorii prezente a fluxurilor viitoare de numerar nu reprezintå un model de måsurare ce poate fi folosit pentru
înregistrarea contabilå a unui activ financiar.

Valoarea justå a acestui instrument financiar a fost estimatå de cåtre Grup la 31 decembrie 2008, introducând în
modelul de måsurare o serie de ipoteze privind evoluœia factorilor variabili, în intervalul 30.753 mii RON – 82.486
mii RON (2007: 3.311 RON – 25.279 RON). Componenta variabilå a preœului de vânzare încasatå în anul 2008
este în sumå de 36.152 mii RON (2007: 14.764 mii RON) æi a fost înregistratå ca venituri din comisioane 
(vezi nota 8).

(ii)   Angajamente referitoare la credite

În orice moment, Grupul are în vigoare angajamente de a extinde creditele. Aceste angajamente sunt sub formå de
limite aprobate pentru cardurile de credit æi facilitaœi de descoperire de cont. Angajamentele de credit în sold sunt
fåcute pentru o perioadå care nu depåæeæte perioada normalå de subscriere æi decontare de o luna pânå la un an.
Grupul emite garanœii financiare æi acreditive pentru a garanta performanœa clienœilor în relaœii cu alte pårœi. Aceste
acorduri au limite fixate æi se întind, în general, pe o perioadå mai micå de un an. Maturitåœile nu sunt concentrate pe
o perioadå anume.

Sumele contractuale ale angajamentelor extrabilanœiere æi datoriilor contingente sunt prezentate în urmåtorul tabel, pe
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categorii. Sumele reflectate în tabelul de angajamente sunt prezentate pornind de la presupunerea cå au fost în
totalitate acordate. Sumele reflectate în tabelul cu garanœii æi acreditive reprezintå pierderea contabilå maximå care 
s-ar recunoaæte la data raportårii în cazul în care toate contrapartidele nu æi-ar respecta termenele contractuale.

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Angajamente de credit 1.087.615 1.255.593
Garanœii emise 1.157.421 378.355
Acreditive 828.295 43.020
Total 3.073.331 1.676.968

Conform cerinœelor Ordonanœei de Urgenœå a Guvernului nr. 23/ 22 martie 2007, Grupul a semnat un acord stand-by
de lichiditate pentru o perioadå de un an cu Fondul Român de Garantare a Depozitelor pentru o sumå maximå de
66.637 mii RON (31 decembrie 2007: 59.035 mii RON). La 31 decembrie 2008, Fondul nu a retras nici o sumå
din aceastå facilitate.

(iii)   Litigii

La 31 decembrie 2008 Grupul era implicat în numeroase litigii. Pentru acele litigii în valoare mai mare de 100 mii
RON, pretenœiile probabile estimate de consilierii juridici ai Grupului se ridicau la suma de 52.496 mii RON (31
decembrie 2007: 15.240 mii RON). Pe baza estimårilor fåcute de consilierii såi juridici, Grupul a înregistrat pentru
aceste litigii un provizion în sumå de 14.003 mii RON (31 decembrie 2007: 3.524 mii RON). 

(iv)   Leasing operaœional

Plåœile aferente leasingurilor operaœionale se prezintå în felul urmåtor:

în mii RON 2008 2007

Sub 1 an 138.922 64.725
1–5 ani 446.332 232.325
Peste 5 ani 180.686 130.211
Total 765.940 427.261
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38. Reconcilierea profitului determinat conform IFRS cu cel determinat conform 
Standardelor Româneæti de Contabilitate, în conformitate cu Ordinul 5/2005 
emis de Banca Naœionalå a României

în mii RON 2008 2007

Profit net conform Standardelor Româneæti de Contabilitate 719.113 245.237
Ajustarea de valoare justå aferentå titlurilor de valoare 5.814 (5.123)
Rezerva de ajustare la valoarea justå a instrumentelor disponibile 
pentru vânzare (463) 27
Ajustarea de depreciere æi pierdere din vânzarea mijloacelor fixe (19.512) 2.965
Reluarea netå a provizionului pentru deprecierea creditelor (90.941) 82.541
Partea netå a Grupului din pierderea din reevaluare a instrumentelor 
financiare disponibile pentru vânzare deœinute de entitåœi afiliate (1.246) (438)
Provizion pentru angajamentele de credit neutilizate (12.767) 1.422
Venit /(cheltuialå) cu impozitul amânat 20.800 (13.225)
Alte elemente (6.793) 6.203
Profitul exerciœiului financiar conform IFRS 614.005 319.609

39. Reconcilierea capitalurilor proprii determinate conform IFRS cu cele determinate 
conform Standardelor Româneæti de Contabilitate, în conformitate 
cu Ordinul 5/2005 emis de Banca Naœionalå a României

în mii RON 31 decembrie 31 decembrie
2008 2007

Capitaluri proprii conform Standardelor Româneæti de Contabilitate 1.975.925 1.299.194
Ajuståri aferente creditelor 101.115 203.209
Ajuståri aferente imobilizårilor corporale æi necorporale 50.935 85.867
Ajuståri aferente fondurilor 1.063 4.281
Ajuståri aferente titlurilor de valoare 4.686 (8.758)
Impozit pe profit amânat 6.604 (13.883)
Alte elemente 26 358
Capitaluri proprii conform IFRS 2.140.354 1.570.268

40.  Evenimente ulterioare datei bilanœului

În decembrie 2008 a fost emis Ordinul Båncii Naœionale a României nr. 13/2008 prin care se aprobå reglementårile
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituœiilor de credit, instituœiilor financiare nebancare æi
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar începând cu 1 ianuarie 2009.

În decembrie 2008, Grupul a obœinut majoritatea aprobårilor necesare înfiinœårii unei sucursale a Raiffeisen Bank S.A.
în Republica Irlanda. Managementul Grupului estimeazå cå sucursala va începe activitatea în 2009. 
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Albania
Raiffeisen Bank Sh.a.
European Trade Center, 
Blvd. “Bajram Curri”, Tirana 
Tel:  +355-4-222 669 
Fax: +355-4-2275 599 
SWIFT/BIC: SGSBALTX
www.raiffeisen.al 
Contact: Oliver J. Whittle
oliver.whittle@raiffeisen.al

Belarus
Priorbank, OAO
Ul. V. Khoruzhey, 31–A
220002, Minsk
Tel:  +375-17-289 90 90
Fax: +375-17-289 91 91
SWIFT/BIC: PJCBBY2X
www.priorbank.by
Contact: Olga Gelakhova
olga.gelakhova@priorbank.by

Bosnia [i Her]egovina
Raiffeisen Bank d.d.
Bosna i Hercegovina 
Danijela Ozme 3
71000 Sarajevo 
Tel:  +387-33-287 100 
Fax: +387-33-213 851 
SWIFT/BIC: RZBABA2S
www.raiffeisenbank.ba 
Contact: Michael G. Mueller
michael.mueller@
rbb-sarajevo.raiffeisen.at

Bulgaria
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
18/20 Ulica N. Gogol 
1504 Sofia 
Tel:  +359-2-9198 5101 
Fax: +359-2-943 4528 
SWIFT/BIC: RZBBBGSF 
www.rbb.bg 
Contact: Momtchil Andreev 
momtchil.andreev@raiffeisen.bg

Croa]ia
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59, 
10000 Zagreb 
Tel:  +385-1-456 6466 
Fax: +385-1-481 1624 
SWIFT/BIC: RZBHHR2X 
www.rba.hr 
Contact: Vesna Ciganek-
Vukovic
vesna.ciganek-vukovic@rba.hr

Kosovo 
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Rruga UÇK, No. 51, 
Prishtina, 10 000
Tel:  +381-38-222 222 
Fax: +381-38-20 30 1130 
SWIFT/BIC: RBKORS22 
www.raiffeisen-kosovo.com 
Contact: Bogdan Merfea 
bogdan.merfea@raiffeisen-
kosovo.com

Polonia
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ul. Piękna 20
00549 Warszawa 
Tel:  +48-22-585 2001 
Fax: +48-22-585 2585 
SWIFT/BIC: RCBWPLPW 
www.raiffeisen.pl 
Contact: Piotr Czarnecki 
piotr.czarnecki@raiffeisen.pl

Republica Ceh`
Raiffeisenbank a.s.
Hvezdova 1716/2b
140 78 Prague 4 
Tel:  +420-221-141-111
Fax: +420-221-142-111 
SWIFT/BIC: RZBCCZPP 
www.rb.cz 
Contact: Lubor Žalman 
lubor.zalman@rb.cz

România
Raiffeisen Bank S.A.
Piaœa Charles de Gaulle 15
011857 Bucureæti 1
Tel:  +40-21-306 1000
Fax: +40-21-230 0700
SWIFT/BIC: RZBRROBU
www.raiffeisen.ro
Contact: Steven C. van
Groningen
steven.van-groningen@rzb.ro

Adrese æi persoane de contact
Grupul Raiffeisen International
Austria (Administra]ia Central`)
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Tel: +43-1-71 707 0
Fax: +43-1-71 707 1715
www.ri.co.at
investor.relations@ri.co.at
ri-communications@ri.co

Reœeaua Bancarå în Europa Centralå æi de Est
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Rusia
ZAO Raiffeisenbank
Smolenskaya-Sennaya pl., 28
119002 Moskwa 
Tel: +7-495-721 9900 
Fax: +7-495-721 9901 
SWIFT/BIC: RZBMRUMM 
www.raiffeisen.ru 
Contact: Pavel Gourine 
pgourine@raiffeisen.ru

Serbia
Raiffeisen banka a.d.
Bulevar Zorana D- ind̄ic‘a 64a
11070 Novi Beograd 
Tel:  +381-11-320 2100 
Fax: -+381-11-220 7080 
SWIFT/BIC: RZBSRSBG
www.raiffeisenbank.rs 
Contact: Oliver Rögl 
oliver.roegl@raiffeisenbank.rs

Slovacia
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3 
81106 Bratislava 1 
Tel:  +421-2-5919 1111 
Fax: +421-2-5919 1110 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
www.tatrabanka.sk 
Contact: Igor Vida 
igor_vida@tatrabanka.sk

Slovenia
Raiffeisen Banka d.d.
Slovenska ulica 17
2000 Maribor 
Tel:  +386-2-229 3100 
Fax: +386-2-252 4779 
SWIFT/BIC: KREKSI22 
www.raiffeisen.si 
Contact: Klemens Nowotny
klemens.nowotny@raiffeisen.si

Ucraina
VAT Raiffeisen Bank Aval
Vul Leskova, 9
01011 Kyiv 
Tel: +38-044-490 8888
Fax: +38-044-285 3231
SWIFT/BIC: AVAL UA UK 
www.aval.ua 
Contact: Leonid Zyabrev
leonid.zyabrev@aval.ua

Ungaria
Raiffeisen Bank Zrt.
Akadémia útca 6
1054 Budapest
Tel:  +36-1-484 4400
Fax: +36-1-484 4444
SWIFT/BIC: UBRTHUHB
www.raiffeisen.hu
Contact: Petra Reok
petra.reok@raiffeisen.hu

Raiffeisen-Leasing
International

Austria
Raiffeisen-Leasing
International GmbH
Am Stadtpark 3, 
1030 Vienna
Tel:  + 43-1-71 707 2966
Fax: + 43-1-71 707 2059
www.ri.co.at
Contact: Dieter Scheidl
dieter.scheidl@rli.co.at

Albania
Raiffeisen Leasing Sh.a.
Rruga Kavajes 44
Tiranë
Tel:  +355-4-2274 920
Fax: +355-4-2232 524
www.raiffeisen.al 
Contact: Ida Shehu
ida.shehu@raiffeisen.al

Belarus
SOOO Raiffeisen Leasing
Ul. V. Khoruzhey str. 31-A,
220002 Minsk
Tel: +375-17 289 9396
Fax: +375-17 289 9394
www.priorbank.by
Contact: Maksim Lisicky
maksim.lisicky@priorbank.by

Bosnia [i Her]egovina
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Sarajevo
St. Branilaca Sarajeva No. 20
71000 Sarajevo
Tel:  +387-33-254 354
Fax: +387-33-212 273
www.rlbh.ba
Contact: Belma Sekavic-Bandic
ebelma.sekavic@
rbb-sarajevo.raiffeisen.at

Bulgaria
Raiffeisen Leasing
Bulgaria OOD
Business Park Sofia
Building 11, 2nd floor
1715 Sofia
Tel:  +359-2-970 7979
Fax: +359-2-974 2057
www.rlbg.bg
Contact: Dobromir Dobrev
dobromir.dobrev@
rbb-sofia.raiffeisen.at

Croa]ia
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Radnicka cesta 43
10 000 Zagreb
Tel:  +385-1-6595 000
Fax: +385-1-6595 050
www.rl-hr.hr
Contact: Miljenko Tumpa
miljenko.tumpa@rl-hr.hr
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Kazakhstan
Raiffeisen Leasing 
Kazakhstan LLP
146, Shevchenko str.
Office 12, 1st floor
050008 Almaty
Tel:  +7-727-3785-446
Fax: +7-727-3785-447
www.rlkz.kz
Contact: Michal Spychalski
michal.spychalski@rlkz.kz

Kosovo 
Raiffeisen Leasing Kosovo
Rruga Agim Ramadani No. 17
Prishtina, 10 000
Tel:  +381-38-222222 341
Fax: +381-38-2030 1136 
Contact: info-leasing@
raiffeisen-kosovo.com

Moldova
Raiffeisen Leasing SRL
51 Alexandru cel Bun
2012 Chiæinåu
Tel:  +373-22-27 93 13
Fax: +373-22-27 83 81
www.raiffeisen-leasing.md
Contact: Victor Bodiu
victor.bodiu@
raiffeisen-leasing.md

Polonia
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Ul. Prosta 51
00838 Warszawa
Tel: +48-22-32 36 00
Fax: +48-22-32 36 01
www.rl.com.pl
Contact: Arkadiusz Etryk
arkadiusz.etryk@raiffeisen.pl

Republica Ceh`
Raiffeisen-Leasing s.r.o.
Hvezdova 1716/2b
14078 Praha 4
Tel: +420-221-5116 11
Fax: +420-221-5116 66

www.rl.cz
Contact: Rastislav Kereškéni
rastislav.kereskeni@rl.cz

Raiffeisen Leasing 
Real Estate s.r.o.
Hvezdova 1716/2b
14078 Praha 4
Tel:  +420-221-5116 10
Fax: +420-221-5116 41
www.rlre.cz
Contact: Alois Lanegger 
alois.lanegger@rl.cz

România
Raiffeisen Leasing IFN S.A.
Calea 13 Septembrie 90
Grand Offices 
Marriott Grand Hotel
Sector 5, 050726 Bucureæti
Tel:  +40-21 403 3334
Fax: +40-21-403 3298
www.raiffeisen-leasing.ro
Contact: Mihaela Mateescu
mihaela.mateescu@
raiffeisen-leasing.ro

Rusia
OOO Raiffeisen Leasing
Stanislavskogo ul., 21/1
109004 Moskwa
Tel: +7-495-721 9980
Fax: +7-495-721 9901
www.rlru.ru
Contact: Alexey Iodko
aiodko@raiffeisen.ru

Serbia
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Milutina Milankovic’a 134a 
11070 Novi Beograd
Tel: +381-11-201 77 00
Fax: +381-11-313 00 81
www.raiffeisen-leasing.rs
Contact: Ana Ruzic
ana.ruzic@
raiffeisen-leasing.co.yu

Slovacia
Tatra Leasing s.r.o.
Továrenská 10
81109 Bratislava
Tel:  +421-2-5919 3168
Fax: +421-2-5919 3048
www.tatraleasing.sk
Contact: Igor Horváth
igor_horvath@tatraleasing.sk

Slovenia
Raiffeisen Leasing d.o.o.
Tivolska 30 (Center Tivoli)
1000 Ljubljana
Tel:  +386-1-241 6250
Fax: +386-1-241 6268
www.rl-sl.com
Contact: Borut Božic
borut.bozic@
raiffeisen-leasing.si

Ucraina
LLC Raiffeisen Leasing Aval
Moskovsiy Prospect 9, corp 5,
Office 101, 04073 Kyiv
Tel:  +38-044-590 2490
Fax: +38-044-200 0408
www.rla.com.ua
Contact: Peter Oberauer
peter.oberauer@aval.ua

Ungaria
Raiffeisen Lízing Zrt.
Váci útca 81-85
1139 Budapest
Tel:  +36-1-298 8016
Fax: +36-1-298 8600
www.raiffeisenlizing.hu
Contact: Kevin Reagen
reagen.kevin@raiffeisen.hu

›
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Investment Banking

Bosnia [i Her]egovina
Raiffeisen Bank d.d.
Bosna i Hercegovina
Danijela Ozme 3, 
71000 Sarajevo
Tel:  +387-33-287 100 
Fax: +387-33-213 851
www.raiffeisenbank.ba
Contact: Dragomir Grgic
dragomir.grgic@
rbb-sarajevo.raiffeisen.at

Bulgaria
Raiffeisen Asset 
Management EAD 
18/20 Ulica N. Gogol
1504 Sofia 
Tel:  +359-2-919 85 632
Fax: +359-2-943 4528 
www.ram.bg 
Contact: Mihail Atanasov
mihail.atanasov@
ram.raiffeisen.bg

Croa]ia
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59, 10000 Zagreb 
Tel:  +385-1-456 6466 
Fax: +385-1-456 6490 
www.rba.hr 
Contact: Ivan Žižic 
ivan.zizic@rba.hr

Polonia
Raiffeisen Investment Polska
Sp.z o.o.
Ul. Piękna 20
00-549 Warszawa 
Tel:  +48-22-585 2900 
Fax: +48-22-585 2901 
Contact: Marzena Bielecka 
marzena.bielecka@
ripolska.com.pl

Republica Ceh`
Raiffeisenbank a.s.
Olbrachtova 2006/9 
140 21 Praha 4 
Tel: +420-221-141 863 
Fax: +420-221-143 804 
www.rb.cz 
Contact: Martin Bláha 
martin.blaha@rb.cz

România
Raiffeisen Asset Management
România
Piaœa Charles de Gaulle 15,
et. IV, 011857 Bucureæti 1
Tel: +40-21-306 1711
Fax: +40-21-312 0533
www.raiffeisenfonduri.ro
Contact: Mihail Ion
mihail.ion@rzb.ro

Raiffeisen Capital & 
Investment S.A.
Piaœa Charles de Gaulle 15
011857 Bucureæti 1
Tel:  +40-21-306 1233
Fax: +40-21-230 0684
www.rciro.ro
Contact: Dana Mirela Ionescu
dana-mirela.ionescu@rzb.ro

Rusia
ZAO Raiffeisenbank
Smolenskaya-Sennaya pl., 28 
119002 Moskwa 
Tel:  +7-495-721 9900 
Fax: +7-495-721 9901 
www.raiffeisen.ru 
Contact: Pavel Gourine 
pgourine@raiffeisen.ru

Serbia
Raiffeisen Investment AG
Bulevar Zorana Djindjica 64a
11070 Novi Beograd 
Tel: +381-11-212 9211

Fax: +381-11-212 9213 
Contact: Radoš Ilincic
r.ilincic@
raiffeisen-investment.com

Slovacia
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3 
811 06 Bratislava 1 
Tel:  +421-2-5919 1111 
Fax: +421-2-5919 1110 
www.tatrabanka.sk 
Contact: Igor Vida 
igor_vida@tatrabanka.sk

Slovenia
Raiffeisen Banka d.d.
Slovenska ulica 17, 
2000 Maribor 
Tel: +386-2-229 3119 
Fax: +386-2-252 5518 
www.raiffeisen.si 
Contact: Primož Kovacic 
primoz.kovacic@raiffeisen.si

Ucraina
Raiffeisen Investment TOV
2, Mechnikova vul.
01601 Kyiv 
Tel/Fax: +38-044-490 6897 

+38-044-490 6898 
Contact: Vyacheslav Yakymuk 
yakymuk@rio.kiev.ua

Ungaria
Raiffeisen Bank Zrt.
Akadémia útca 6
1054 Budapest
Tel: +36-1-484 4400
Fax: +36-1-484 4444
www.raiffeisen.hu
Contact: Gábor Liener
gliener@raiffeisen.hu

› ›
› ›
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Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG (RZB)

Austria (Administra]ia
Central`)
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Tel:  +43-1-71 707-0
Fax: +43-1-71 707 1715
SWIFT/BIC RZBAATWW
www.rzb.at

China
Sucursala Beijing 
Beijing International Club,
Suite 200
21, Jianguomenwai Dajie
100020 Beijing
Tel:  +86-10-6532 3388
Fax: +86-10-6532 5926
SWIFT/BIC: RZBACNBJ
Contact: Andreas Werner 
andreas.werner@cn.rzb.at

Sucursala Xiamen 
Unit B,32/F, Zhongmin
Building, No. 72 Hubin North
Road Xiamen 361012, 
Fujian Province
Tel:  + 86-592-2623 988
Fax: + 86-592-2623 998
Contact: Mickle Han 
mickle.han@cn.rzb.at

Malta
Raiffeisen Malta Bank plc
52, Il-Piazzetta, Tower Road,
Sliema SLM1607, Malta
Tel: +356-2260 0000
Fax: +356-2132 0954
Contact: Anthony C. Schembri
anthony.schembri@
rzbgroup.com.mt

Singapore
Sucursala Singapore 
One Raffles Quay, #38-01
North Tower, Singapore
048583
Tel: +65-6305 6000
Fax +65-6305 6001
Contact: Rainer Šilhavy’
rainer.silhavy@sg.rzb.at

Marea Britanie
Sucursala Londra
10, King William Street
London EC4N 7TW
Tel:  +44-20-7933 8000
Fax: +44-20-7933 8099
SWIFT/BIC: RZBAGB2L
www.london.rzb.at
Contact: Mark Bowles
mark.bowles@uk.rzb.at

S.U.A.
RZB Finance LLC
1133, Avenue of the Americas
16th floor, New York
N.Y. 10036
Tel: +1-212-845 4100
Fax: +1-212-944 2093
www.rzbfinance.com
Contact: Dieter Beintrexler
dbeintrexler@rzbfinance.com

Reprezentanœe 
în Europa

Belgia
Bruxelles
Rue du Commerce 20–22
1000 Bruxelles
Tel: +32-2-549 0678
Fax: +32-2-502 6407
Contact: Josef-Christoph
Swoboda
josef-christoph.swoboda@rzb.at

Fran]a
Paris
9–11, Avenue Franklin
Roosevelt
75008 Paris
Tel:  +33-1-4561 2700
Fax: +33-1-4561 1606
Contact: Harald Stoffaneller
harald.stoffaneller@fr.rzb.at

Germania
Frankfurt am Main
Mainzer Landstrasse 51
D-60329 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-29 92 19-18
Fax: +49-69-29 92 19-22
Contact: Dorothea Renninger
dorothea.renninger@rzb.at

Italia
Milan
Via Andrea Costa 2
20131 Milano
Tel: +39-02-2804 0646
Fax: +39-02-2804 0658
www.rzb.it
Contact: Miriam Korsic
miriam.korsic@it.rzb.at

Moldova
Chiæinåu (Raiffeisen Bank S.A.)
65 Ætefan cel Mare blvd.
Chiæinåu, MD-2001
Tel:  +373-22-279 331
Fax: +373-22-279 343
Contact: Victor Bodiu
victor.bodiu@rzb.md

Rusia
Moscova
14, Pretchistensky Pereulok
Building 1, 119034 Moskwa
Tel: +7-495-721 9905
Fax: +7-495-721 9907
Contact: Svyatoslav Bulanenkov
svyatoslav.bulanenkov@raiffeisen.ru
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Suedia [i }`rile Nordice
Stockholm
Norrlandsgatan 12
P.O. Box 7810, 
SE-103 96 Stockholm
Tel:  +46-8-440 5086
Fax: +46-8-440 5089
Contact: Lars Bergström
lars.bergstrom@rzb.at

Reprezentanœe
în America æi Asia

China
Harbin
3/F, No.202 Changjiang
Street, Nanggang District
Harbin 150090
Tel./Fax: +86(451)55531988
Contact: yinhou qu@cn.rzb.at

Hong Kong
Unit 2001, 20th Floor, 
Tower 1
Lippo Centre, 89 Queensway
Hong Kong
Tel:  +85-2-2730 2112
Fax: +85-2-2730 6028
Contact: Edmond Wong
edmond.wong@hk.rzb.at

Zhuhai
Room 2404, Yue Cai Building
188, Jingshan Road, Jida
519015 Zhuhai
Tel:  +86-756-323 3500
Fax: +86-756-323 3321
Contact: Susanne Zhang-
Pongratz
susanne.zhang@cn.rzb.at

Coreea de Sud
Seoul
Leema Building, 8th floor
146-1, Soosong-dong
Chongro-ku, 110-755 Seoul
Tel:  +822-398 5840
Fax: +822-398 5807

Contact: Kun II Chung
kun-il.chung@kr.rzb.at

India
Mumbai
87, Maker Chamber VI
Nariman Point
Mumbai 400 021
Tel:  +91-22-663 01700
Fax: +91-22-663 21982
Contact: Anupam Johri
anupam.johri@in.rzb.at

S.U.A.
Chicago (RZB Finance LLC)
150 N. Martingale Road
Suite 840
Schaumburg, IL 60173
Tel:  +1-847-995 8884
Fax: +1-847-995 8880
Contact: Charles T. Hiatt
chiatt@rzbfinance.com

Houston (RZB Finance LLC)
10777, Westheimer, Suite
1100
Houston, TX 77042
Tel:  +1-713-260 9697
Fax: +1-713-260 9602
Contact: Stephen A. Plauche
splauche@rzbfinance.com

Los Angeles (RZB Finance LLC)
29556 Fountainwood St.
Agoura Hills, CA 91301
Tel:  +1-818-706-7385
Fax: +1-818-706-7305
Contact: JDee Christensen
jchristensen@rzbfinance.com

New York
1133, Avenue of the Americas
16th floor, New York, NY
10036
Tel:  +1-212-593 7593
Fax: +1-212-593 9870
Contact: Dieter Beintrexler
dieter.beintrexler@
rzb-newyork.raiffeisen.at

Vietnam
Ho Chi Minh City
6, Phung Khac Khoan Str., 
Room G6, District 1,
Ho Chi Minh City
Tel:  +84-8-3829-7934
Fax: +84-8-3822-1318
Contact: Ta Thi Kim Thanh -
Chief Rep
ta-thi-kim.thanh@vn.rzb.at

Investment Banking

Austria
Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG
Global Markets 
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
Tel:  +43-1-71 707-2662
Fax: +43-1-71 707-762662
www.rzb.at
Contact: Patrick Butler
patrick.butler@rzb.at

Raiffeisen Centrobank AG
Equity
Tegetthoffstrasse 1, 1015
Vienna
SWIFT/BIC: CENBATWW
Tel: +43-1-51 520-0
Fax: +43-1-513 4396
www.rcb.at
Contact: Eva Marchart
marchart@rcb.at

Raiffeisen Investment AG
Advisory
Krugerstrasse 13, 1015
Vienna 
Tel: +43-1-710 54 00 0
Fax: +43-1-710 54 00 169
www.raiffeisen-investment.com
Contact: Heinz Sernetz
h.sernetz@
raiffeisen-investment.com

Unitåœi subsidiare æi reprezentanœe
în Bosnia æi Herœegovina, Bulgaria,
Montenegro, Polonia, Republica
Cehå, România, Rusia, Serbia,
Turcia, Ucraina æi Ungaria.

www.raiffeisen.ro
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Reœeaua de Centre 
de Retail

Regiunea Retail 
BANAT-CRIÆANA
Str. Circumvalaœiunii nr. 8-12
Timiæoara
Tel.: +4 0256 243 447 
Fax: +4 0256 242 281
Contact: Alina Leucian
alina.leucian@rzb.ro

Grup Retail 1
Contact: Florina Rodica Uævat
florina-rodica.usvat@rzb.ro

Sucursala Timi[
Str. Circumvalaœiunii nr. 8-12
Timiæoara
Tel.: +4 0256 243 447 
Fax: +4 0256 242 281
Contact: Radu Dalibor Boanœå 
radu-dalibor.boanta@rzb.ro

Grup Retail 2
Contact: Iuliana Lomonar
iuliana.lomonar@rzb.ro

Sucursala Cara[-Severin
Piaœa 1 Decembrie 1918, nr.
4, Reæiœa
Tel.: +4 0255 212 017
Fax: +4 0255 212 278

Contact: Gheorghe Ciorba
gheorghe.ciorba@rzb.ro

Sucursala Hunedoara
Str. Iuliu Maniu nr. 18, Deva
Tel.: +4 0254 213 911
Fax: +4 0254 213 009
Contact: Adriana Indreica
adriana.indreica@rzb.ro

Grup Retail 3
Contact: Marina Roman
marina.roman@rzb.ro

Sucursala Arad
Str. Andrei Æaguna nr. 1-3,
Arad
Tel.: +4 0257 280 583
Fax: +4 0257 307 600
Contact: Nicolae Florentin
Mihuœ 
nicolae-florentin.mihut@rzb.ro

Sucursala Bihor
Str. Nufårului nr. 30, Oradea
Tel.: +4 0259 406 800
Fax: +4 0259 435 045
Contact: Anca Otilia Popa
anca-otilia.popa@rzb.ro

Regiunea Retail TRANSILVANIA
Str. Mihail Kogålniceanu nr. 3,
Braæov
Tel.: +4 0268 308 350
Fax: +4 0268 308 340
Contact: Kalman Szecsi
kalman.szecsi@rzb.ro

Grup Retail 4
Contact:  Claudia Moise
claudia.moise@rzb.ro

Sucursala Satu Mare
Piaœa 25 Octombrie, bl. 05
Satu Mare
Tel.: +4 0261 714 785 
Fax: +4 0261 714 591
Contact: Gyorgy Otto Huszti
gyorgy-otto.huszti@rzb.ro

Sucursala S`laj 
Str. Unirii nr. 19, Zalåu
Tel.: +4 0260 606 300
Fax: +4 0260 606 320
Contact: Marius Vasile Matei
marius-vasile.matei@rzb.ro

Grup Retail 5
Contact: Sorin Cordovan
sorin.cordovan@rzb.ro

Sucursala Bistri]a
Str. Liviu Rebreanu nr. 51
Bistriœa
Tel.: +4 0263 202 300

Administra]ia Central`
Piaœa Charles de Gaulle nr. 15 
Cod 011857, sector 1, Bucureæti
Cod Swift: RZBRROBU
Tel.: (+40 21) 306 10 00
Fax: (+40 21) 230 07 00
E-mail: centrala@raiffeisen.ro

centrala@rzb.ro
http://www.raiffeisen.ro

Centrul Opera]ional Pipera
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A
Sector 2, Bucureæti
Tel.: (+40 21) 306 20 00
Fax: (+40 21) 319 85 08

Grupul Raiffeisen în România



www.raiffeisen.ro

Fax: +4 0263 202 340
Contact: Maria Cailean
maria.cailean@rzb.ro

Sucursala Maramure[
B-dul Unirii nr. 18, Baia Mare
Tel.: +4 0262 207 400
Fax: +4 0262 225 728
Contact: Ioana Dana Birlea
ioana-dana.birlea@rzb.ro

Grup Retail 6
Contact: Florin Dan Bodea
florin-dan.bodea@rzb.ro

Sucursala Cluj 
Str. Aviator Bådescu nr. 1
Cluj-Napoca
Tel.: +4 0264 207 300
Fax: +4 0264 595 413
Contact: Darius Ion Feurdean
darius-ion.feurdean@rzb.ro

Grup Retail 7
Contact: Peter Molnar
peter.molnar@rzb.ro

Sucursala Mure[
Str. Gheorghe Doja nr. 64-68,
Târgu Mureæ
Tel.: +4 0265 260 993
Fax: +4 0265 261 010
Contact: Erika-Klara Zolyomi
erika-klara.zolyomi@rzb.ro

Sucursala Harghita 
B-dul Florilor nr. 20, bl. 27,
Miercurea Ciuc
Tel.: +4 0266 207 300 
Fax: +4 0266 371 779
Contact: Ildiko Egyed
ildiko.egyed@rzb.ro

Grup Retail 8
Contact: Daniela Fulop
daniela.fulop@rzb.ro

Sucursala Bra[ov 
Str. Mihail Kogålniceanu nr. 3,
Braæov
Tel.: +4 0268 308 300
Fax: +4 0268 308 340
Contact: Laura Popa
laura.popa@rzb.ro

Sucursala Covasna
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33-
37, Sfântu Gheorghe
Tel.: +4 0267 351 831
Fax: +4 0267 352 600
Contact: Arnold-Csaba Balint
arnold-csaba.balint@rzb.ro

Grup Retail 9
Contact: Monica Ducu
monica.ducu@rzb.ro

Sucursala Sibiu 
Piaœa Aurel Vlaicu, parter-et.II,
Sibiu
Tel.: +4 0269 211 309
Fax: +4 0269 210 875
Contact: Andrei Becheæ
andrei.beches@rzb.ro

Sucursala Alba 
Piaœa I.C. Bråtianu nr. 20,
Alba Iulia
Tel.: +4 0258 811 271
Fax: +4 0258 812 328
Contact: Vasile Guœiu
vasile.gutiu@rzb.ro

Regiunea Retail MOLDOVA
Str. Nicolae Bålcescu nr. 2,
Buzåu
Tel.: +4 0238 720.293
Fax: +4 0238 720.522
Contact: Aurel Stoica
aurel.stoica@rzb.ro

Grup Retail 10
Contact: Gabriela Pirvescu
gabriela.pirvescu@rzb.ro

Sucursala Buz`u 
Str. Nicolae Bålcescu nr. 2,
Buzåu
Tel.: +4 0238 720.293
Fax: +4 0238 720.522
Contact: Aurora Camelia Radu
aurora-camelia.radu@rzb.ro

Sucursala Vrancea 
Str. Maior Gheorghe Paætia nr.
1, Focæani
Tel.: +4 0237 206 300  
Fax: +4 0237 617 765
Contact: Cåtålin Pruteanu
catalin.pruteanu@rzb.ro

Grup Retail 11
Contact: Cornelia Prigoreanu
cornelia.prigoreanu@rzb.ro

Sucursala Bac`u 
Str. Dumbrava Roæie nr. 2,
Bacåu
Tel.: +4 0234 206 400
Fax: +4 0234 206 430
Contact: Doina Bertalan
doina.bertalan@rzb.ro

Sucursala Vaslui 
Str. Ætefan cel Mare, bl. 94,
sc. C, D, nr. 2-4, Vaslui 
Tel.: +4 0235 307 600
Fax: +4 0235 315 718
Contact: Adriana Munteanu
adriana.munteanu@rzb.ro

Grup Retail 12
Contact: Lucian Lungoci
lucian.lungoci@rzb.ro

Sucursala Ia[i 
Æos. Naœionalå nr. 23, Iaæi
Tel.: +4 0232 210 130
Fax: +4 0232 215 957
Contact: Cornel Emanuel
Scripcå
cornel-emanuel.scripca@rzb.ro
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Sucursala Suceava
B-dul George Enescu nr. 16
Suceava
Tel.: +4 0233 207 300 
Fax: +4 0233 207 331
Contact: Gheorghe Moroæan
gheorghe.morosan@rzb.ro

Grup Retail 13
Contact: Sorin Potolea
sorin.potolea@rzb.ro

Sucursala Neam] 
Piaœa Ætefan cel Mare nr. 3,
Piatra Neamœ
Tel.: +4 0233 206 400
Fax:  +4 0233 212 287
Contact: Bogdan Viorel
Negura
bogdan-viorel.negura@rzb.ro

Sucursala Boto[ani 
Calea Naœionalå nr. 68,
Botoæani
Tel.: +4 0231 511 356
Fax: +4 0231 607 340
Contact: Mihai Gabriel Luta
mihai-gabriel.luta@rzb.ro

Regiunea Retail 
DUNAREA-MAREA NEAGRÅ
Str. Calea Cålåraæilor nr. 34,
Bråila
Tel.: +4 0239 606 120
Fax: +4 0239 615 161
Contact: Daniel Lascu
daniel.lascu@rzb.ro

Grup Retail 14
Contact: Adriana Œiolan
adriana.tiolan@rzb.ro

Sucursala Tulcea
Str. Griviœei nr. 19, Tulcea
Tel.: +4 0240 513 636
Fax: +4 0240 516 577
Contact: Otilia Trandafiroæu
otilia.trandafirosu@rzb.ro

Sucursala Gala]i 
Str. Bråilei nr. 31, Galaœi
Tel.: +4 0236 410 550
Fax: +4 0236 460 180
Contact: Daniela Manciulea
daniela.manciulea@rzb.ro

Grup Retail 15
Contact: Ileana Dumitrache
ileana.dumitrache@rzb.ro

Sucursala Constan]a 
Str. Traian nr. 51, Constanœa
Tel.: +4 0241 606 300
Fax: +4 0241 619 868
Contact: Mariana Barde
mariana.barde@rzb.ro

Grup Retail 16
Contact: Angelo-Florin Andrei
angelo-florin.andrei@rzb.ro

Sucursala Br`ila
Str. Calea Cålåraæilor nr. 34,
Bråila
Tel.: +4 0239 606 120
Fax: +4 0239 615 161
Contact: Marioara Stoian
marioara.stoian@rzb.ro

Sucursala C`l`ra[i 
Str. Progresului nr. 27, bl BBB
Cålåraæi
Tel.: +4 0242 312 620
Fax: +4 0242 312 438
Contact: Ileana Flueraæ
ileana.flueras@rzb.ro

Sucursala Ialomi]a
B-dul Chimiei nr. 13, Slobozia
Tel.: +4 0243 212 822
Fax: +4 0243 230 106
Contact: Ana Zahiu
ana.zahiu@rzb.ro

Regiunea Retail 
ŒARA ROMÂNEASCÅ
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6A,
Clådirea Upground Estates, 
Corp A, Et.1, Sector 2,
Bucureæti
Tel.: +4 021 209 37 24
Fax: +4 021 232 42 31
Contact: Sandi Œåranu
sandi.taranu@rzb.ro

Grup Retail 17
Contact: Sorin Vasiliu
sorin.vasiliu@rzb.ro

Sucursala Dâmbovi]a
Str. Calea Domneascå nr. 227
Târgoviæte
Tel.: +4 0245 206 300
Fax: +4 0245 206 324
Contact: Iulian Robert Diaconu
iulian-robert.diaconu@rzb.ro

Sucursala Prahova
Str. Unirii nr. 2, Ploieæti
Tel.: +4 0244 406 400
Fax: +4 0244 521 086
Contact: Denisa Ghinescu
denisa.ghinescu@rzb.ro

Grup Retail 18
Contact: Dumitru Paraschiv
dumitru.paraschiv@rzb.ro

Sucursala Dolj 
Str. Fraœii Buzeæti nr. 17,
Craiova
Tel.: +4 0251 307 300
Fax: +4 0251 533 333
Contact: Cåtålin Ramon
Popescu
catalin-ramon.popescu@rzb.ro

Sucursala Olt 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 1-
3, Slatina
Tel.: +4 0249 430 901
Fax: +4 0249 430 887
Contact: Iulia Cristina Stavre
iulia-cristina.stavre@rzb.ro
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Grup Retail 19
Contact: Ionel Carabulea
ionel.carabulea@rzb.ro

Sucursala Gorj
Str. Tudor Vladimirescu nr. 17,
Târgu Jiu
Tel.: +4 0253 206 300
Fax: +4 0253 206 325
Contact: Ætefan Cosmin Cazan
stefan-cosmin.cazan@rzb.ro

Sucursala Mehedin]i 
B-dul Tudor Vladimirescu nr.
125-127,
Drobeta Turnu Severin
Tel.: +4 0252 314 152
Fax: +4 0252 316 080
Contact: Rareæ Meca
rares.meca@rzb.ro

Grup Retail 20
Contact: Viorel Teodorescu
viorel.teodorescu@rzb.ro

Sucursala Arge[ 
Str. Craiovei nr. 42, Piteæti
Tel.: +4 0248 208 300
Fax: +4 0248 208 391
Contact: Nicoleta Ionescu
nicoleta.ionescu@rzb.ro

Sucursala Vâlcea 
Str. Ætirbei Vodå, bl. T1
Râmnicu Vâlcea
Tel.: +4 0250 702 300
Fax: +4 0250 702 324
Contact: Cristina Maria
Olteanu
cristina-maria.olteanu@rzb.ro

Grup Retail 21
Contact: Victor Iosifescu
victor.iosifescu@rzb.ro

Sucursala Giurgiu 
Str. Portului, bl. 32, Giurgiu
Tel.: +4 0246 211 006
Fax: +4 0246 211 885
Contact: Roxana Dogaru
roxana.dogaru@rzb.ro

Sucursala Teleorman
Str. Av. Al. Colfescu nr. 63,
Alexandria
Tel.: +4 0247 317 426
Fax: +4 0247 317 423
Contact: Marioara Vidrighin
marioara.vidrighin@rzb.ro

Regiunea Retail BUCUREÆTI 
Calea Victoriei nr 155, bl D1, 
tronson 6, parter, sector 1,
Bucureæti
Tel.: +4 021 209 36 00
Fax: +4 021 316 75 80
Contact: Dindar Bactali
dindar.bactali@rzb.ro

Grup Retail 22
Contact: Cåtålin Munteanu
catalin.munteanu@rzb.ro

Sucursala Bucure[ti
Calea Victoriei nr 155, bl D1, 
tronson 6, parter, sector 1,
Bucureæti
Tel.: +4 021 209 36 00
Fax: +4 021 316 75 80
Contact: Bogdan Ætefan
bogdan.stefan@rzb.ro

Grup Retail 23
Contact: Daniela Såvulescu
daniela.savulescu@rzb.ro

Agen]ia Br`tianu
B-dul Bratianu nr 35, bl 11 C,
Bucureæti
Tel.: +4 021 319 39 50
Fax: +4 021 319 39 54
Contact: Monica Filoescu 
monica.filoescu@rzb.ro

Grup Retail 24
Contact: Georgiana Œurcanu
georgiana.turcanu@rzb.ro

Agen]ia Victoria
Calea Victoriei nr 21, sector
3, corp B, tip S+P+M, Bucureæti
Tel.: +4 021 310 12 10

Fax: +4 021 310 12 25
Contact: Mirela Mariana
Sorescu 
mirela-mariana.sorescu@rzb.ro

Grup Retail 25
Contact: Vasile Baicu
vasile.baicu@rzb.ro

Agen]ia Vitan
Piaœa Alba Iulia nr 1, sector 3,
Bucureæti
Tel.: +4 021 320 40 34
Fax: +4 021 320 40 63
Contact: Roxana Palade 
roxana.palade@rzb.ro

Unitåœi speciale in credite
iportecare
RAIFFEISEN BANK – CASA TA
Contact: Ana Bunghez
ana.bunghez@rzb.ro

Reœeaua de Centre
Corporatiste

Centrul Regional 
Corporatist Bra[ov 
Str. Mihail Kogålniceanu nr. 3,
Braæov
Tel.: +4 0268 308 326
Fax: +4 0268 308 340
Contact: Radu Lupu
radu.lupu@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Bucure[ti
Calea Victoriei nr 155, bl D1,
tronson 6, parter, sector 1,
Bucureæti
Tel.: +4 021 209 36 51
Fax: +4 021 316 75 80
Contact: Mådålina Gheorghiu
madalina.gheorghiu@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Cluj
Str. Aviator Bådescu nr. 1,
Cluj-Napoca
Tel.: +4 0264 207 300
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Fax: +4 0264 595 413
Contact: Magda Palfi
magda.palfi@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Constan]a
Str. Traian nr. 51, Constanœa
Tel.: +4 0241 611 971
Fax: +4 0241 619 868
Contact: Gheorghe Sorin Suciu
gheorghe-sorin.suciu@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Dolj
Str. Craiovei nr. 42, Piteæti
Tel.: +4 0248 208 300
Fax: +4 0248 208 391
Contact: Ion Popescu
ion.popescu-ag@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Ia[i 
Æos. Naœionalå nr.23, Iaæi
Tel.: +4 0232 210 130
Fax: +4 0232 215 957
Contact: Dorin Gheorghe
Tudose
gheorghe.tudose@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Prahova
Str. Unirii nr. 2, Ploieæti
Tel.: +4 0244 406 415
Fax: +4 0244 521 086
Contact: Angela Mitu
angela.mitu@rzb.ro

Centrul Regional 
Corporatist Timi[
Str. Circumvalaœiunii nr. 8-12,
Tmiæoara
Tel.:  +4 0256 308 701
Fax: +4 0256 242 281
Contact: Dan Cunicel
dan.cunicel@rzb.ro

Raiffeisen Bank –
Reprezentan]a Moldova
B-dul Ætefan cel Mare 65,
Chiæinåu, Moldova, MD-2001 
Tel.: +373 22 27 93 31 
Fax: +373 22 27 93 43 
Contact: Victor Bodiu 
victor.bodiu@rzb.md

Raiffeisen Banca 
pentru Locuin]e
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 6A,
etaj 1 bis, tronson 2, spaœiu
20 A, Sector 2, Bucureæti
Tel.: +4 021 203 19 58
Fax: +4 021 232 23 16
Contact: Alexandru Ciobanu 
alexandru.ciobanu@railoc.ro

Raiffeisen Capital &
Investment
Piaœa Charles de Gaulle nr. 15 
Cod 011857, sector 1,
Bucureæti
Tel.: +4 021 306 12 32; 
Fax: +4 021 230 06 84
Contact: Dana Mirela Ionescu
dana-mirela.ionescu@rzb.ro

Raiffeisen Investment
România
B-dul Carol nr. 26,
Cod 020921; Sector 3;
Bucureæti
Tel.: +4 021 312 03 11
Fax: +4 021 312 03 08
Contact: Ioana Filipescu 
i.filipescu@raiffeisen-
investment.com

Raiffeisen Asset
Management România
Piaœa Charles de Gaulle nr.
15, et. IV, Cod 011857,
sector 1, Bucureæti
Tel.: +4 021 306 17 11 
Fax: +4 021 312 05 33
Contact: Mihail Ion
mihail.ion@rzb.ro

Raiffeisen Leasing S.R.L.
Calea 13 Septembrie nr. 90, 
Grand Offices Marriott, et. 9,
sector 5, cod 050726,
Bucureæti
Tel.: +4 021 403 33 34
Fax: +4 021 403 32 98 
Contact: Mihaela Mateescu
mihaela.mateescu@raiffeisen-
leasing.ro

Echipa editorial` a Raiffeisen Bank:
Corina Vasile, Anca Haæegan, Carmen Ghiœå, Alice Mihai, Elena Båidan, Suzana Csizsek

Foto: Marian Mocanu

Va rugåm så vizitaœi www.raiffeisen.ro pentru ediœia online a acestui Raport Anual.

Mulœumim tuturor colegilor care au contribuit la realizarea acestui Raport Anual.
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