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Principalii indicatori financiari

Principalii indicatori financiari
Situaœii financiare consolidate conform IFRS/IAS
2011*
2010* Modificare
			procentualå
EUR ‘000
EUR ‘000
Contul de profit æi pierdere		
		
Venit net din dobânzi
251.353
218.665
15%
Venit net din comisioane
146.122
164.392
-11%
Profit din tranzacœionare
48.869
35.129
39%
Cheltuieli administrative
(287.546)
(288.947)
-0,5%
Profit/(pierdere) înainte de impozitare
119.417
106.510
12%
Profit/(pierdere) dupå impozitare, dar înainte de câætigul net
din vânzarea activitåœii întrerupte
100.919
91.189
11%
Profitul net al exerciœiului financiar
100.919
91.189
11%
Acœiuni ordinare
12.000.000.000 11.962.586.385
0%
Câætiguri pe acœiune (în EUR/acœiune)
0,0084
0,0076
10%
Bilanœ			
Credite æi avansuri acordate båncilor (incluzând æi plasamente la bånci)
163.046
145.105
12%
Credite æi avansuri acordate clienœilor
3.436.358
2.920.516
18%
Depozite de la bånci
295.412
106.249
178%
Credite de la bånci
434.629
549.030
-21%
Depozite de la clienœi
3.969.783
3.683.013
8%
Capitaluri proprii (inclusiv interese minoritare æi profit)
626.205
567.689
10%
Total bilanœ
5.619.559
5.179.632
8%
Informaœii regulatorii			
Active ponderate cu riscul, inclusiv riscul de piaœå
N/A
N/A
Total fonduri proprii
N/A
N/A
Total cerinœe fonduri proprii
N/A
N/A
Rata de acoperire a excedentului
N/A
N/A
Rata capitalului de bazå (Tier 1), inclusiv riscul de piaœå
N/A
N/A
Rata fondurilor proprii
N/A
N/A
Indicatori de performanœå			
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) înainte de impozitare
20%
19,61%
2%
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) dupå impozitare
16,91%
16,79%
0%
Rata cost/venit
63,20%
65,27%
-3%
Rentabilitatea activelor (ROA) înainte de impozitare
2,21%
2,13%
4%
Rata risc/câætig
19,39%
23,06%
-16%
Resurse			
Numår angajaœi
6.882
6.880
Unitåœi bancare
543
540

*Conversie informativå, neauditatå
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Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon

Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Cuvânt înainte
Anul 2011 a fost marcat de dificultåœile zonei Euro, care au pus sub semnul
întrebårii economiile œårilor din Uniunea Europeanå, båncile europene æi,
indirect, subsidiarele lor din Europa Centralå æi de Est (ECE). Am fost martorii
unei contagiuni la nivel de percepœie, deæi în cifrele fundamentale, criza
datoriilor suverane s-a limitat la Grecia æi, într-o formå mai puœin gravå, la œårile
PIIGS.
S-a spus cå alte œåri, expuse prin subsidiarele båncilor cåtre economiile din ECE,
se confruntå cu riscuri foarte mari. Austria, œara de origine a acœionarului nostru
majoritar, a fost sub o astfel de presiune æi pânå la urmå a pierdut ratingul
“triplu A” de la S&P. Rezultatele grupului Raiffeisen Bank International contrazic
înså percepœia analiætilor: cu un profit brut de aproape 1,4 miliarde euro, RBI æi
subsidiarele sale au aråtat cå realitatea din teren este alta.
Rezultatele Raiffeisen Bank confirmå faptul cå, mai ales în condiœii economice mai puœin favorabile, realitatea
localå poate diferi semnificativ de aprecierile generale, de la distanœå, a situaœiei. Banca noastrå a reuæit
så încheie anul 2011 cu un profit net de 96 milioane euro, în creætere cu 16% faœå de rezultatul anului
precedent. Avem creæteri pe partea de creditare pe toate segmentele; aæ sublinia în special creæterea cu 26% a
portofoliului de credite acordate segmentului întreprinderilor mici æi mijlocii (IMM), în contextul în care tot felul
de voci au spus cå båncile nu crediteazå IMM-urile.
De asemenea, depozitele de la clienœi au crescut în ansamblu cu 7%, iar depozitele persoanelor fizice au
crescut chiar mai mult, cu 15%. Acest rezultat indicå buna reputaœie a båncii noastre pe piaœa localå, dat fiind
cå nu ne-am propus så plåtim dobânzile cele mai mari, ci mai degrabå så asiguråm dobânzi rezonabile atât
pentru depozite, cât æi pentru credite.
Am continuat în 2011 så investim în servicii inovative æi în produse noi. În noiembrie anul trecut am lansat
SmartMobile, noul nostru serviciu de mobile banking, care avea deja la sfâræitul anului aproape 10.000 de
utilizatori. În iunie am lansat cardul co-brand cu SMURD, dând astfel posibilitatea clienœilor noætri så contribuie
la strângerea de fonduri pentru un serviciu care salveazå vieœi cu fiecare cumpåråturå plåtitå cu cardul la
comercianœi. Am pus la dispoziœia companiilor, în special IMM-uri, linii speciale de creditare pentru proiecte de
creætere a eficienœei energetice – capitol la care România în general este deficitarå - dar æi linii de credite cu
co-garantare, adecvate în special IMM-urilor care se confruntå atât cu lipsa garanœiilor cât æi cu costuri relativ
mari ale creditelor.

Tentaœia suprareglementårii
Pentru a discuta despre anul 2012, trebuie så ne întoarcem la nivel european. În momentul în care erau la
apogeu temerile privind capacitatea zonei euro de a rezista unei încetåri de plåœi din partea Greciei (care,
datoritå acœiunilor concertate politice æi financiare, a fost evitatå), Autoritatea Bancarå Europeanå a luat în
2011 o decizie radicalå: a cerut unui numår de 71 de bånci europene considerate sistemice ca, pânå la
jumåtatea anului 2012, så majoreze rata de adecvare a capitalului tier 1 la 9%. Pentru a aråta cât de drasticå
este o asemenea cerinœå, reamintesc cå, în termenii acordului Basel III, o asemenea ratå (8,5%) ar fi trebuit
treptat atinså pânå în anul 2018.
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La nivel naœional, restricœiile în ceea ce priveæte creditarea populaœiei au fost incluse în Regulamentul 24/2011,
care îæi va produce efectele în 2012. S-a spus æi despre aceastå måsurå cå va frâna creditarea; opinia mea
este cå cererea de credite din partea populaœiei se va menœine scåzutå din cauzå cå nivelul de încredere este
în continuare scåzut, æi atunci conduita foarte prudentå se va påstra. În privinœa limitårii riscurilor asumate de
bånci æi prevenirea excesului de îndatorare a populaœiei, nici de aceastã datã nu cred cå reglementarea va
avea un impact major, având în vedere cå în ultimii ani majoritatea båncilor au devenit oricum mai prudente.
În ceea ce ne priveæte, avem o experienœå ceva mai îndelungatå în materie de prudenœå æi administrare a
riscurilor, datând din anii exuberanœi ai creditårii; o dovedesc nivelul mai scåzut de credite neperformante faœå
de media pieœei, precum æi cheltuielile cu provizioanele, care s-au menœinut la un nivel similar cu cel al anului
trecut.
Existå în continuare, atât la nivel european, cât æi naœional, tendinœa æi, aæ spune, tentaœia supra-reglementårii
æi supra-taxårii industriei financiar-bancare. Sper cå decidenœii vor cåntåri cu atenœie impactul negativ pe care
eventualele måsuri din aceastå categorie l-ar avea asupra unei economii slåbite de recesiune æi incertitudini.

Optimism moderat pentru 2012
Este pentru al doilea an consecutiv când folosesc sintagma “optimism moderat”; cred cå va caracteriza anul
2012 în aceeaæi måsurå în care a fost potrivitå pentru anul trecut. Estimåm o creætere economicå modestå
în România, de circa 0,5%, în condiœiile în care multe œåri din UE, partenerul nostru comercial principal,
vor înregistra uæoare scåderi de produs intern brut. Echilibrele macroeconomice câætigate cu costuri sociale
ridicate în ultimii ani se menœin în continuare fragile.
Provocarea cea mai mare pentru mediile politic æi economic råmane recâætigarea încrederii populaœiei.
Segmentele de companii mari æi medii, dar æi IMM-urile, vor continua så susœinå cererea de credite æi
investiœiile.
În acelaæi timp, sunt posibile schimbåri de acœionariat æi strategii în sistemul bancar, pe o piaœå care nu mai
permite o strategie de bancå universalå decât pentru jucåtorii relativ mari.
Raiffeisen Bank va continua în 2012 så simplifice procesele interne, cu scopul clar de a deservi mai bine
clienœii; eficienœa æi controlul strict al costurilor råmân cuvinte de ordine æi anul acesta. Vom continua så
adaptåm produsele æi serviciile noastre la nevoile fiecårui segment în parte.
În concluzie, nu ne aæteptåm la un an uæor, dar cred cå suntem bine poziœionaœi så îl încheiem cu rezultate
bune.
Mulœumirile mele se îndreaptå în primul rând cåtre echipa Raiffeisen Bank pentru efortul susœinut în 2011. De
asemenea, le mulœumesc clienœilor noætri din toate segmentele pentru încredere æi sugestiile de îmbunåtåœire a
serviciilor, æi acœionarilor noætri pentru susœinere.

								Steven van Groningen
						 		 Preæedinte & CEO
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Conducerea Raiffeisen Bank
Componenœa Directoratului la 31 martie 2012:

Componenœa Consiliului de Supraveghere
la 31 martie 2012:
Herbert Stepic – Preæedinte al Consiliului de Supraveghere
Martin Grüll – Membru
Peter Lennkh – Membru
Råzvan Munteanu – Membru
Ileana-Anca Ioan – Membru independent

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

Structura Raiffeisen Bank la 31 martie 2012*
Divizia
Trezorerie &
Pieœe de Capital

Divizia

Divizia

Divizia

Preæedinte

Corporate Banking

Retail Banking

Steven van Groningen
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Carl Rossey
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Raportul Consiliului de
Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
Doamnelor æi domnilor,
2011 a fost încå un an bogat în evenimente. Evoluœia situaœiei din Europa, æi mai
ales din statele de la periferia zonei euro, æi-a pus amprenta asupra grupului condus
de Raiffeisen Bank International AG (RBI), banca mamå a Raiffeisen Bank S.A. Deæi
expunerea noastrå pe aceste state a fost dintotdeauna scåzutå æi nu am fost direct
afectaœi, nici noi nu am reuæit så evitåm efectele crizei datoriilor suverane
RBI æi båncile în general au de a face cu o mulœime de reguli noi. Totuæi, din punctul
nostru de vedere, acestea sunt introduse într-un moment inoportun æi într-un ritm mult
prea alert. Reglementårile Autoritåœii Bancare Europene (ABE), publicate la sfâræitul
lunii octombrie, conform cårora båncile trebuie så atingå o ratå de adecvare a
capitalului de rang 1 de 9% pânå la sfâræitul lunii iunie 2012, pun sub presiune
numeroase bånci din Europa. Cu toate acestea, noi - mai precis Grupul RZB suntem
pregåtiœi så facem faœå acestor exigenœe. În acest scop, am pregåtit un pachet consistent de måsuri,
constând în numeroase iniœiative individuale. Pe lângå acestea, suntem în situaœia privilegiatå de a
face profit, ceea ce ne întåreæte valoarea capitalului. În consecinœå, suntem capabili så îndeplinim
noile cerinœe prin resurse proprii.
Îndeplinind limita impuså de ABE, RBI atinge æi rata de adecvare a capitalului de 7% menœionatå în
Acordul Basel III, normå care, conform autoritåœilor austriece, este obligatorie de la începutul anului
2013, mai devreme decât era prevåzut iniœial. Mai mult decât atât, autoritåœile austriece au impus
båncilor care opereazå în Europa centralå æi de est un sistem de indicatori care prevede stabilirea
unui echilibru între fondurile atrase din alte surse decât cele provenite de la acœionarul principal æi
credite. Noi nu consideråm o restricœie majorå îndrumarea conform cåreia, în ECE, pentru fiecare
100 EUR atraæi în depozite (incluzând æi alte câteva surse de finanœare), trebuie så împrumutåm
doar 110 EUR. Creæterea creditårii va fi cel mai probabil moderatå în urmåtorii ani, având în
vedere cå aceasta este direct legatå de creæterea economicå. Analizând ratele de creætere, trebuie
så facem distincœie între pieœe. În timp ce în zona euro ne confruntåm cu o realå crizå politicå æi de
sistem, în Europa centralå æi de est tendinœa de creætere economicå se menœine. Aceastå regiune
este æi va continua så fie motorul de creætere al Europei. Chiar dacå rata de creætere economicå
în regiunea ECE scade de la 3,7% în 2011 la 2,6% în 2012, cifrele sunt mai mari decât cele
înregistrate în zona euro. Pentru noi, aceasta nu este o perspectivå rea.
În aceste condiœii dificile, Grupul RBI a generat un profit înainte de impozitare de 1,37 miliarde
EUR, un rezultat bun cu care ne putem mândri. Unul din factorii care au fåcut acest rezultat posibil
este reprezentat de faptul cå pieœele din Europa centralå æi de est au continuat så înregistreze
creæteri economice comparativ importante, ceea ce pentru noi a însemnat o îmbunåtåœire
considerabilå a situaœiei de risc. Rezultatul obœinut confirmå soliditatea modelului nostru de afaceri,
care ne va ajuta så fim în continuare foarte competitivi!
Aæa cum demonstreazå datele financiare înregistrate în 2011, Raiffeisen Bank S.A. a confirmat
încå o datå corectitudinea strategiei sale æi atitudinea prudenœialå pe care a manifestat-o echipa de
conducere æi pe parcursul acestui an dificil.
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În cadrul Adunårii Generale a Acœionarilor din 29 aprilie 2011, acœionarii Raiffeisen Bank S.A. au
hotårât prelungirea mandatelor domnilor Herbert Stepic, Martin Grüll æi Peter Lennkh în calitate de
membri ai Consiliului de Supraveghere æi numirea domnilor Karl Sevelda æi Råzvan Munteanu în
funcœia de membri ai Consiliului de Supraveghere, doamna Anca Ioan continuându-æi mandatul de
membru independent.
Pe data de 2 mai 2011, Consilul de Supraveghere a reconfirmat componenœa Directoratului, dupå
cum urmeazå:
Steven van Groningen – Preæedinte
Marinel Burduja – Prim-Vicepreæedinte, Divizia Corporate Banking
James Daniel Stewart, Jr – Vicepreæedinte, Divizia Trezorerie æi Pieœe de Capital
Vladimir Kalinov – Vicepreæedinte, Divizia Retail Banking
Carl Rossey – Vicepreæedinte, Divizia Operaœiuni æi IT
De asemenea, Consiliul de Supraveghere a stabilit structura Comitetului de Audit æi a Comitetului
de Remunerare. Doamna Anca Ioan, domnul Martin Grüll æi domnul Peter Lennkh sunt membri ai
Comitetului de Audit, în timp ce Comitetul de Remunerare este constituit din doamna Anca Ioan,
domnul Herbert Stepic æi domnul Martin Grüll.
În 2011, Consiliul de Supraveghere, condus de domnul Herbert Stepic, s-a reunit de cinci ori.
Directoratul Raiffeisen Bank a oferit cu regularitate membrilor Consiliului de Supraveghere informaœii
complete æi la timp legate de aspecte de business relevante. În acest mod, Directoratul a ajutat
Consiliul de Supraveghere så îæi îndeplineascå responsabilitåœile de supraveghere æi control. De
asemenea, Consiliul de Supraveghere a oferit Directoratului tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea
obiectivelor ambiœioase de creætere a valorii æi rezultatelor Båncii, conform aæteptårilor acœionarilor.
Comitetul de Audit, condus de domnul Martin Grüll, a aprobat planurile de audit pe baza cårora a
fost realizat auditul intern al Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a analizat rapoartele misiunilor de
audit realizate în 2011 æi a acceptat recomandårile incluse în aceste rapoarte.
Comitetul de Remunerare, condus de domnul Herbert Stepic, a implementat decizia AGA nr.
5/29.04.2011 referitoare la remuneraœia anualå a membrilor Consiliului de Supraveghere æi a
membrilor Directoratului.
Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului referitoare la situaœiile financiare
auditate ale Båncii aferente exerciœiului financiar al anului 2011 (consolidate, întocmite în conformitate
cu Standardele Internaœionale de Raportare Financiarå, æi individuale, întocmite în conformitate cu
standardele locale de contabilitate) æi cu propunerea acestuia privind repartizarea profitului.
Consiliul de Supraveghere adreseazå încå o datå mulœumiri membrilor Directoratului, echipei de
conducere æi întregului personal Raiffeisen Bank S.A. pentru munca depuså æi dedicarea de care au
dat dovadå în 2011 æi îi asigurå de toatå aprecierea.
			

Din partea Consiliului de Supraveghere

								Herbert Stepic
								 Preæedinte
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Scurtå prezentare a Grupului RZB
æi a Raiffeisen Bank International
O bancå de top în Europa Centralå æi de Est, inclusiv în Austria
Raiffeisen Bank S.A. (România) este subsidiara Raiffeisen Bank International AG (RBI), care
activeazå, în principal, în Europa Centralå æi de Est (inclusiv Austria). De aproape 25 de ani, RBI
opereazå în regiunea Europei Centrale æi de Est (ECE), unde deœine aståzi o reœea formatå din bånci
subsidiare, companii de leasing æi numeroæi furnizori de servicii financiare prezentå pe 17 pieœe.
Ca bancå universalå, RBI se situeazå printre båncile de top din regiune. Rolul important pe care-l
are banca este dublat de brandul Raiffeisen, unul dintre cele mai recunoscute din zonå. Ca urmare
a realinierii strategice din 2010, RBI s-a poziœionat în ECE ca un grup bancar de retail æi corporate,
complet integrat. Banca nu are doar acces corespunzåtor la clienœi corporate æi retail, dar dispune æi
de o ofertå complexå de produse æi servicii. La finalul anului 2011, aproximativ 56.000 de angajaœi
deserveau în jur de 13,8 milioane de clienœi prin intermediul a 2.915 unitåœi bancare din ECE.
În Austria, RBI este una dintre cele mai mari bånci comerciale æi de investiœii. Deserveæte în primul
rând clienœi austrieci, dar æi clienœi internaœionali æi multinaœionali care opereazå în ECE. Mai mult,
RBI este reprezentatå în centrele financiare internaœionale æi deœine sucursale æi reprezentanœe în
Asia. În ansamblu, RBI are aproximativ 59.000 de angajaœi æi deœine active totale în valoare de
aproape 147 miliarde EUR.
RBI îæi desfåæoarå activitatea în bånci subsidiare, prezente pe urmåtoarele pieœe din ECE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albania
Belarus
Bosnia æi Herœegovina
Bulgaria
Croaœia
Kosovo
Polonia
Republica Cehå
România
Rusia
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ucraina
Ungaria

Raiffeisen Bank Sh.a.
Priorbank, OAO
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Raiffeisenbank Austria d.d.
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisen Bank S.A.
ZAO Raiffeisenbank
Raiffeisen banka a.d.
Tatra banka, a.s.
Raiffeisen Banka d.d.
VAT Raiffeisen Bank Aval
Raiffeisen Bank Zrt.

În calitate de companie-mamå a acestor bånci, RBI deœine de cele mai multe ori 100% sau aproape
100% dintre acœiunile lor.

Dezvoltarea RBI
RBI a fost fondatå în octombrie 2010, în urma fuziunii Raiffeisen International cu principalele arii
de business ale Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Poziœia RBI ca una dintre båncile de
top din ECE (inclusiv Austria) a fost întåritå prin aceastå fuziune. RBI este listatå la Bursa de Valori
din Viena din data de 25 aprilie 2005 (pânå la data de 12 octombrie ca Raiffeisen International).
Este reprezentatå în câœiva dintre cei mai importanœi indici internaœionali æi naœionali, inclusiv ATX æi
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EURO STOXX. RZB a råmas principalul acœionar dupå fuziune, deœinând aproximativ 78,5% din acœiunile RBI, restul
de 21,5% fiind acœiuni liber tranzacœionabile.
RZB a fost fondatå în 1927 ca “Genossenschaftliche Zentralbank” (GZB). În 1987, Raiffeisen æi-a început
expansiunea în Europa Centralå æi de Est, înfiinœând prima sa bancå subsidiarå în Ungaria. De atunci au fost fondate
æi alte subsidiare proprii; din anul 2000 încoace, expansiunea Raiffeisen în œårile ECE a fost obœinutå mai ales prin
cumpårarea unor bånci existente, ce au funcœionat sub coordonarea unei companii centrale care, din 2003 pânå în
2010, æi-a desfåæurat activitatea sub numele de Raiffeisen International. Raiffeisen International a fost listatå la burså
în aprilie 2005 cu scopul de a-æi finanœa dezvoltarea ulterioarå cât mai eficient cu putinœå. RBI a apårut ulterior, în
2010, ca urmare a fuziunii Raiffeisen International cu principalele arii de afaceri ale RZB.

125 de ani de Raiffeisen în Austria
Raiffeisen are rådåcini puternice în Austria, care dateazå de peste 125 de ani. Prima cooperativå de credit austriacå
Raiffeisen a fost fondatå în Mühldorf, un sat din Austria de Jos, în 1886. Cooperative locale au început curând så
lucreze împreunå æi, pe rând, au fondat cooperative regionale marcând astfel începutul structurii multistratificate
a organizaœiei Raiffeisen. Acest lucru a ajutat nu numai la întårirea poziœiei lor pe piaœå, dar a contribuit æi la un
management æi un control al riscului mai bune. Numeroase cooperative de produse æi servicii au fost create pe fondul
specializårii æi intergårii crescânde ale pieœei. La mijlocul anului 2011, Grupul Bancar Raiffeisen Austria (RBG),
cel mai mare grup bancar al œårii, administra 83,3 miliarde EUR din depozite de la clienœii austrieci (excluzând
economiile plasate la båncile de locuinœe), din care aproximativ 50,3 miliarde EUR proveneau din conturi de
economii. Cu o cotå de piaœå de 32,2%, RBG a continuat så-æi întåreascå poziœia de lider de piaœå în rândul båncilor
din Austria. Cota de piaœå solidå a RBG provine dintr-o creætere organicå sånåtoaså.
Pentru mai multe informaœii, vå rugåm så accesaœi www.rbinternational.com æi www.rzb.at.
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Repere 2011

I’Velo Bike Day

Repere 2011

Repere 2011
Ianuarie
•
•

Raiffeisen Capital&Investment este liderul consorœiului de brokeri care intermediazå listarea
Fondului Proprietatea
Raiffeisen Bank devine bancå participantå în cadrul programului “UE BERD Facilitate de
Finanœare pentru Eficienœa Energeticå” prin contractarea unui credit de 10 milioane de euro de
la Banca Europeanå pentru Reconstrucœie æi Dezvoltare pentru finanœarea proiectelor durabile
de eficienœå energeticå ale companiilor locale.

Februarie
•
•

Raiffeisen Bank intrå în programul „Prima Caså” æi în 2011, cu un plafon acordat de 25 de
milioane de euro.
Raiffeisen Bank lanseazå serviciul Direct Debit pentru clienœii Cosmote, devenind prima bancå
din România care oferå serviciul de direct debit pentru toœi operatorii naœionali de telefonie
fixå, mobilå, televiziune æi internet.

Martie
•
•

•

•

Raiffeisen Bank æi Junior Achievement lanseazå programul de educaœie financiarå pentru
liceeni „ABCdar bancar” în 34 de oraæe din œarå;
Raiffeisen Bank æi Asociaœia Green Revolution inaugureazå la Bucureæti a doua ediœie a
programului de bike-sharing gratuit „I'Velo”, care din acest an oferå posibilitatea rezervårii
prin internet a bicicletelor, precum æi închirierea æi predarea lor printr-o metodå computerizatå.
Raiffeisen Bank lanseazå Creditul pentru Eficienœå Energeticå, pe baza Acordului încheiat cu
Banca Europeanå pentru Reconstrucœie æi Dezvoltare, adresat finanœårii investiœiilor ce conduc
la eficientizarea consumului energetic pentru companii;
Raiffeisen Bank lårgeæte adresabilitatea produsului de factoring æi cåtre întreprinderile mici æi
mijlocii cu o cifrå de afaceri anualå de pânå la 1 milion EUR;

Aprilie
•

•
•
•

Raportul

Conducerii

Raiffeisen Bank le oferå clienœilor såi persoane juridice un nou serviciu: Raportul de
Monitorizare a Instrumentelor de Debit, util celor care îæi doresc så fie mereu informaœi asupra
sumelor pe care urmeazå så le încaseze sau så le plåteascå, precum æi asupra refuzurilor la
platå primite.
Raiffeisen Bank inaugureazå prima agenœie din Bucureæti special dedicatå clienœilor Premium
Banking.
Raiffeisen Bank æi FC Steaua lanseazå un card de debit co-brand cu reduceri importante
pentru toœi suporterii clubului.
Raiffeisen Bank oferå clienœilor IMM douå noi produse de creditare (pentru finanœarea
investiœiilor æi a capitalului de lucru), lansate pe baza Acordului de garantare încheiat cu
Fondul European de Investiœii, în cadrul iniœiativei JEREMIE.
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Repere 2011

Cardul de debit Raiffeisen Bank SMURD

Fundaœia Internaœionalå pentru Copii

Mai
•

•
•

•

Raiffeisen Bank lanseazå platforma de dezbateri raiffeisencomunitati.ro, o premierå pentru
sectorul bancar din România, adresatå tuturor celor care vor så se implice în viaœa comunitåœii
æi så-æi spunå punctul de vedere.
Basmul Ivan Turbincå se joacå pe scena Teatrului ACT, într-un proiect din cadrul Raiffeisen Art
Project.
Raiffeisen Asset Management lanseazå fondul de investiœii Raiffeisen RON Flexi destinat IMMurilor, care vizeazå obœinerea unor randamente superioare dobânzilor bancare, în condiœiile
asumårii unui nivel de risc redus æi a menœinerii unui grad crescut de lichiditate.
Raiffeisen Bank oferå companiilor æi grupurilor de companii care deœin conturi la mai multe
bånci din œarå sau din stråinåtate un nou serviciu specializat: Extrasul de cont centralizat.

Iunie
•

•

Raiffeisen Bank æi SMURD lanseazå un card de debit co-brand sub sigla MasterCard. O parte
importantå din taxele æi comisioanele rezultate în urma utilizårii acestui card vor fi virate,
lunar, în contul Fundaœiei pentru SMURD.
Raiffeisen Bank se numårå printre cei zece membri fondatori ai Asociaœiei Române de
Factoring, având ca scop promovarea produselor æi serviciilor din domeniu æi implicarea în
sfera de reglementåri naœionale æi internaœionale.

Iulie
•

•
•

Raiffeisen Bank lanseazå Programul de granturi Raiffeisen Comunitåœi - primul concurs
online de proiecte susœinut de o bancå din România, un program de finanœare a celor mai
bune proiecte locale, de dimensiuni mici æi medii, în comunitåœile în care Raiffeisen Bank îæi
desfåæoarå activitatea.
Raiffeisen Bank este distinså cu “Premiul pentru cea mai bunå dinamicå a creditårii” pentru
anul 2010, în cadrul Galei “Bancheri de Top”.
Raiffeisen Bank oferå clienœilor såi posibilitatea de a obœine certificatul digital de semnåturå
electronicå direct din unitåœile sale.

August
•
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Raiffeisen Bank lanseazå, în cadrul programului “Din prietenie” o nouå iniœiativå - “Descoperå
oraæul pe bicicletå!”, prin care agenœiile båncii incluse în proiect dispun de rasteluri cu locuri
de parcare, precum æi biciclete de închiriat gratis.
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Repere 2011

Lansare Premium Banking – Agenœia Unirea din Bucureæti

I’Velo Bike Day

Septembrie
•
•

În premierå în România, Raiffeisen Bank lanseazå un serviciu de consultanœå financiarå
personalizatå pentru clienœii såi de top: “Raiffeisen PlanPersonal”.
Raiffeisen Bank lanseazå primul site cu trasee turistice urbane care pot fi fåcute pe douå roœi:
www.orasulpebicicleta.ro.

Octombrie
•
•
•

•

Raiffeisen Bank susœine, în calitate de sponsor principal, a patra ediœie a Maratonului
Internaœional Bucureæti, eveniment atletic de anvergurå pentru amatori æi profesioniæti.
Raiffeisen Bank oferå clienœilor posibilitatea de a plåti facturile de electricitate (ENEL) æi telefon
mobil (Orange) la bancomatele båncii, fårå niciun comision.
Raiffeisen Bank lanseazå ghiduri audio pentru utilizatorii „I’Velo” din Bucureæti, Iaæi, Braæov,
Cluj-Napoca æi Constanœa, care conœin descrieri ale unor trasee de parcurs pe bicicletå în cele
5 oraæe.
Raiffeisen Bank lanseazå serviciul Smart Mobile Banking, care le permite clienœilor efectuarea
de operaœiuni bancare multiple direct de pe telefonul mobil.

Noiembrie
•
•

Raiffeisen Bank este partener principal al Festivalului de muzicå de camerå “SoNoRo” care se
desfåæoarå la Bucureæti, Cluj æi Iaæi, ajuns la cea de-a æasea ediœie.
Raiffeisen Bank este desemnatå „Banca Anului” în cadrul galei “Financial Leaders Hall of
Fame 2011” organizatå de Business Arena Magazine.

Decembrie
•
•
•

Raiffeisen Bank organizeazå, pentru a æasea oarå, conferinœa „CerealExpert”. Evenimentul
traseazå tendinœele business-ului cu cereale.
Raiffeisen Bank organizeazå un concert de Cråciun adresat clienœilor corporaœii æi de top,
concert susœinut de orchestra de camerå SoNoRo.
Raiffeisen Bank este desemnatå „Banca Anului” la Gala Premiilor Piaœa Financiarå, în cadrul
cåreia au fost evidenœiate realizårile notabile din sectorul financiar al economiei.
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Responsibilitate corporativå

Copiii cu autism merg la æcoalå
Asociaœia „Învingem Autismul"

Responsabilitate corporativå

Responsabilitate corporativå
Pentru Raiffeisen Bank, o societate sustenabilå, în care generaœiile viitoare så îæi poatå atinge
propriile obiective, înseamnå o societate în care existå o preocupare constantå pentru un mediu mai
curat, în care oamenii au un nivel nivel crescut de educaœie generalå æi financiarå æi duc un stil de
viaœå sånåtos, o societate în care cultura æi arta sunt promovate.
Fiind o companie prezentå în peste 200 de comunitåœi urbane mici, medii æi mari din toate regiunile
œårii, care deserveæte aproape douå milioane de clienœi, Raiffeisen Bank reprezintå una dintre forœele
cheie din comunitate. Acest fapt este un motiv în plus så ne asumåm constant responsabilitatea de
a influenœa pozitiv comunitåœile în care ne desfåæuråm activitatea, cåci scopul final al politicilor de
responsabilitate socialå este de a reacœiona la contextul local æi de a facilita schimbarea acestuia în
sensul dezvoltårii sustenabile.
Raportul anual1) privind responsabilitatea corporativå îæi propune så punå la dispoziœia tuturor celor
interesaœi informaœii privind activitatea båncii dincolo de raportårile financiare obligatorii. Pentru al
treilea an consecutiv, raportul utilizeazå metodologia London Benchmarking Group (LBG)2) în privinœa
investiœiilor în programe comunitare æi pentru al doilea an modelul de raportare Global Reporting
Initiative (GRI)3) pentru indicatorii privind guvernanœa corporativå æi comportamentul economic æi
social al companiei.
În 2011 am extins raportarea pe indicatorii LBG, astfel încât så cuprindå æi colectarea æi interpretarea
de date privind modul în care proiectele comunitare influenœeazå compania. Acest instrument a permis
Båncii så afle modul în care relaœioneazå cu unul dintre grupurile cointeresate, æi anume angajaœii
såi implicaœi în acœiuni de voluntariat. În ceea ce priveæte raportarea GRI, anul acesta am îmbunåtåœit
mecanismele interne pentru monitorizarea æi raportarea datelor æi am extins lista indicatorilor raportaœi.
În continuare ne menœinem la un nivel autodeclarat ,,C” de raportare pe model GRI.
Pentru anul 2012 ne propunem så creætem eficienœa intervenœiei în comunitate, så avem mai mulœi
angajaœi implicaœi în programele noastre comunitare ca voluntari. În iniœiativele de eficientizare a
proceselor operaœionale vom urmåri în mod special reducerea consumurilor, mai ales de hârtie æi de
combustibili. De asemenea, vom promova în rândul clienœilor noætri atât metode de economisire a
energiei æi protecœia mediului în activtatea de zi cu zi, cât æi canalele electronice pentru tranzacœiile
pe care le au de fåcut prin intermediul båncii.

Principalele realizåri ale anului 2011
o
o
o
o
o
o
o

Am inaugurat a doua ediœie a programului de bike-sharing ,,I’Velo’’; am lansat ghiduri audio
cu trasee tematice pentru a fi parcurse pe bicicletå în cele 5 oraæe în care care existå centre
„I’Velo”; am organizat în Bucureæti primul pentatlon dedicat bicicliætilor, “I’Velo Bike Day”;
Am lansat primul site cu trasee turistice urbane care pot fi fåcute pe douå roœi: www.
orasulpebicicleta.ro, primul site de turism urban pe bicicletå;
Am lansat platforma de dezbateri raiffeisencomunitati.ro, premierå pentru sectorul bancar
din România;
Am lansat programul de granturi Raiffeisen Comunitåœi prin care banca oferå finanœare
proiectelor de dimensiuni mici æi medii în comunitåœile în care îæi desfåæoarå activitatea;
Am lansat programul de educaœie financiarå „ABCdarul bancar" în licee din 34 de oraæe;
Am lansat 2 carduri de debit co-brand cu SMURD æi FC Steaua (programe de marketing
comunitar);
Raiffeisen Bank a fost sponsorul principal al Maratonului Internaœional Bucureæti;

Informaœiile prezentate în raport se referå la Raiffeisen Bank, cifre neconsolidate (fårå a lua în calcul
subsidiarele), iar informaœiile financiare sunt conform standardelor IFRS.
2)
London Benchmarking Group (LBG) este un standard internaœional de raportare pentru activitatea de investiœie
în comunitate a corporaœiilor. Modelul LBG îæi concentreazå atenœia asupra proiectelor comunitare, asupra
beneficiarilor dar æi asupra nivelurilor de schimbare provocate în rândul acestora. Standardul este implementat
în România prin facilitatorul de œarå Asociaœia pentru Relaœii Comunitare. Detalii pe http://lbg-romania.ro/
3)
Global Reporting Initiative (GRI) este un standard internaœional de raportare care evalueazå nivelul de
transparenœå în domeniul guvernanœei corporative, al comportamentului economic æi social al companiilor.
Detalii pe http://www.globalreporting.org.
1)
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o
o

Banca a susœinut cel de al æaptelea turneu al campionatului Sport Arena Streetball;
Raiffeisen Bank a fost partener al celei de-a æasea ediœii a festivalului de muzicå de camerå
“SoNoRo”.

Profil organizaœional
La sfâræitul anului 2011, Raiffeisen Bank avea 5.911 angajaœi, faœå de 6.099 în 2010. Ponderea
femeilor în organizaœie råmâne la valori asemånåtoare cu cele din anii anteriori (74%), la fel æi
media de vârsta a angajaœilor, care este de 35 de ani.
Raiffeisen Bank împårtåæeæte convingerea cå a avea angajaœi bine pregåtiœi profesional, motivaœi
æi implicaœi reprezintå un beneficiu real pentru Bancå. Din acest motiv, Banca a investit resurse
semnificative æi în anul 2011 în dezvoltarea capitalului uman din punct de vedere al cunoætinœelor
tehnice, abilitåœilor profesionale æi manageriale. Numårul mediu de ore de instruire pe angajat de
top si middle management a fost de 65 de ore, iar la personalul de execuœie de 51 de ore.

Impact în comunitate
Datele de referinœå ale anului 2011
•

6.110.2354) RON este suma investitå de Raiffeisen Bank în programe comunitare, cu 19% mai
mult faœå de anul precedent æi cu 25% faœå de anul 2009;

•

Suma totalå investitå în 2011 de Raiffeisen Bank împreunå cu angajaœii, clienœii æi partenerii
acesteia a fost de 7.643.791 RON, echivalentul a 0,4% din cifra de afaceri æi 1,57% din
profitul brut al Båncii pentru anul 2011;

Valoarea
totalå aBank
contribuœiilor
Bank
Raiffeisen
total Raiffeisen
investment!
6 110 235 RON!

2011

5 153 524 RON !

2010

4 874 168 RON !

2009

www.raiffeisen.ro

1 533 556 RON!
1.533.556
RON

2011	
  

1.122.082
1 122 082 RON!

2010	
  

2009	
  

227 922 RON!

RON

227.922 RON

•

Valoarea resurselor suplimentare atrase (contribuœii oferite de angajaœi sau atrase prin
evenimente speciale) raportate în 2011 este cu o treime mai mare decât cea din anul 2010,
ceea ce a condus la creætere a contribuœiei totale oferite de Bancå cu 25%;

•

Peste 400.000 beneficiari au fost susœinuœi în cadrul proiectelor derulate de Bancå, cifrå mai
mare cu 40% faœå de valoarea anului anterior;

•

Numårul angajaœilor Raiffeisen Bank care au desfåæurat activitåœi de voluntariat s-a triplat în anul
2011, astfel ei ajungând så reprezinte 4% din totalul angajaœilor Båncii. Totodatå, aceætia au dedicat
în medie o zi din timpul de lucru programelor comunitare. Valoarea timpului asociat activitåœilor de
voluntariat ale angajaœilor Raiffeisen Bank a crescut de aproape 4 ori faœå de anul precedent;

•

Cauza care a mobilizat cele mai multe resurse ale companiei a fost protecœia mediului, la fel
ca în anii precedenœi. Acest domeniu a cunoscut o evoluœie spectaculoaså în cei trei ani de
raportare, ajungând cauzå definitorie pentru Bancå;

4)
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Volumul
resurselor
suplimentare
atrase
Leveraged
resources
- total amount
(RON)!

Sumele au fost calculate la un curs mediu conform BNR pe 2011 de 4,2379 RON/1EUR.
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Activitati de voluntariat

Ce cauze a susœinut Raiffeisen Bank?

Numår total voluntari
Numår total de ore de voluntariat
(în timpul orelor de lucru) (ore)
Valoarea totalå a timpului asociat
activitåœilor de voluntariat (RON)

	
  

mediu

artå æi culturå

educaœie æi tineret

sport

ajutor social

sånåtate

dezvoltare localå

intervenœii în sit. de urgenœå altele

	
  

2011

2010

227

86

1.844

628

22.193

6.724

•

Contribuœiile financiare reprezintå cea mai importantå investiœie a Båncii, urmate de cele în
naturå, timp æi costuri de management;

•

Reducerea impactului activitåœii Båncii asupra mediului înconjuråtor se realizeazå atât intern,
prin politici responsabile, cât æi extern, prin proiecte de implicare în comunitate.
o

Proiectele comunitare de mediu – I’Velo æi StudentObike - vizeazå în principal promovarea
mijloacelor nepoluante de transport, ca remediu pentru poluarea cauzatå de trafic æi
sedentarismul specific mediului urban.

o

Måsuri responsabile de reducere a consumului intern de resurse:
reducerea consumului direct de combustibili prin monitorizarea strictå a folosirii flotei
de autovehicule a Båncii æi utilizarea, ori de câte ori a fost posibil, a sistemelor de
teleconferinœå æi videoconferinœå în locul deplasårii;

o

-

reducerea consumului direct de energie electricå cu 5.88 GJ prin oprirea consumatorilor
în afara orelor de program æi instalarea de temporizatoare acolo unde a fost cazul

-

îmbunåtåœirea eficienœei energetice prin instalarea de echipamente de încålzire, råcire æi
ventilaœie de maximå performanœå æi prin realizarea de izolåri termice a unor clådiri;

-

optimizarea consumului de hârtie prin reducerea numårului de extrase de cont transmise
lunar prin poætå cåtre clienœi æi reorientarea acestora cåtre canale electronice; în acest
fel au fost economisite în ultimul trimestru al anului 2011 aproape 1 milion de coli A4,
echivalentul a 120 copaci maturi.

În materie de reglementåri interne æi iniœiative cu impact semnificativ la nivelul companiei æi
a grupurilor interesate, menœionåm adoptarea æi implementarea în 2011 a unei Politici de
risc de mediu æi social, care îæi propune så extindå monitorizarea activitåœilor cu impact de
mediu æi social æi cåtre clienœi æi furnizori.

Eficienœa proiectelor de responsabilitate corporativå în cifre
•
•
•

În 2011 Raiffeisen Bank a avut o contribuœie medie de 1.033 RON/244 EUR pentru fiecare
angajat al såu
Pentru 1 beneficiar deservit în 2011, Raiffeisen Bank a investit resurse financiare, de timp æi în
naturå, în valoare medie de 15 RON 5)
Fiecare 1 RON investit de Raiffeisen Bank în programe comunitare a generat alœi 0,25 RON prin
iniœiative de atragere de fonduri organizate de partenerii comunitari

Resursele financiare, de timp æi în naturå investite de Raiffeisen Bank în 2010 au avut o valoare medie de 18
RON . Valoarea mai micå din 2011 se justificå prin faptul în acest an am avut o creætere cu 40% a numårului
de beneficiari, în timp ce suma totalå a contribuœiilor investite în comunitate a crescut cu 19%. Cum majoritatea
beneficiarilor provin din parteneriatele strategice, aceleaæi ca æi în anii anteriori, rezultå cå proiectele
comunitare au avut un impact asupra unui numår mai mare de beneficiari, cu resurse mai limitate investite de
bancå.

5)
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Raportul Conducerii

Festivalul de muzicå de camerå SoNoRo

Raportul Conducerii

Raportul Conducerii
Climatul economic
Activitatea economicå a reintrat pe un trend ascendent la sfâræitul anului 2010. Totuæi, în 2011
recuperarea a fost una lentå æi inegal distribuitå la nivelul sectoarelor economice. Cererea
externå în creætere a avut un impact favorabil asupra sectoarelor exportatoare care au înregistrat o
îmbunåtåœire a activitåœii, continuând trendul pozitiv din 2010. Cererea internå a råmas înså slabå,
în condiœiile în care atât consumul, cât æi investiœiile au înregistrat ritmuri moderate de creætere în
2011, dupå o scådere amplå în 2009 æi 2010. Astfel, recuperarea economicå a fost mai puœin
resimœitå de firmele a cåror activitate depinde de cererea internå. De asemenea, nici populaœia
nu a resimœit-o foarte mult . Pe piaœa muncii s-a înregistrat numai o stabilizare a principalilor
indicatori, fårå a se observa o îmbunåtåœire evidentå a acestora. S-a înregistrat doar o creætere
uæoarå a salariului real mediu în economie, în timp ce rata æomajului a încetat så mai creascå.
Cea de-a doua jumåtate a anului a fost marcatå de încetinirea creæterii economice în Europa æi de
accentuarea tensiunilor æi creæterea aversiunii la risc pe pieœele financiare internaœionale. În acest
context, perspectivele de creætere economicå pentru anul 2012 au fost revizuite în scådere. Datoritå
condiœiilor climaterice favorabile, în anul 2011 s-a obœinut o producœie agricolå foarte bunå. Cu
o contribuœie importantå din partea agriculturii, creæterea economicå din 2011 s-a situat peste
aæteptårile iniœiale.
Guvernul a demonstrat hotårâre în a continua
procesul de consolidare fiscalå prin menœinerea
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unui control strict asupra cheltuielilor publice.
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În 2011 deficitul public consolidat a scåzut
la 4,1% din PIB, de la 6,4% din PIB în 2010.
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România a finalizat cu succes acordurile
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financiare pe doi ani încheiate în 2009 cu
Fondul Monetar Internaœional (FMI) æi Comisia
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Europeanå. Pentru a beneficia în continuare de
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ancora de credibilitate furnizatå de cåtre aceste
acorduri, autoritåœile române au hotårât så le
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caz de necesitate). De fapt, de la sfâræitul anului
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prin mijloace proprii necesarul de finanœ§are
Sursa: Institutul Naœional de Statisticå, Raiffeisen RESEARCH
externå æi a decis så renunœe la ultima tranæå
din împrumutul de la FMI. Pânå la sfâræitul
anului 2011, România a îndeplinit în mod continuu œintele cantitative negociate cu FMI æi Comisia
Europeanå. Calitatea politicilor implementate de cåtre autoritåœile româneæti a fost recunoscutå nu
numai de FMI æi Comisia Europeanå, ci æi de principalele agenœii de rating æi investitorii stråini. În
iulie 2011, agenœia de rating Fitch a îmbunåtåœit ratingul de œarå al României, poziœionându-l din
nou în categoria „rating de investiœii”. În prima jumåtate a anului, investitorii stråini au aråtat un
interes ridicat pentru achiziœionarea titlurilor de stat în lei, fårå a se gråbi så îæi lichideze portofoliile
deœinute în a doua jumåtate a anului, atunci când s-a înregistrat o creætere a aversiunii faœå de
activele cu risc pe piaœa financiarå globalå. Leul a înregistrat o performanœå mai bunå comparativ
cu celelalte monede din regiune, cursul de schimb fiind relativ stabil pe parcursul anului.
Evoluœia activitåœii economice pe sectoare
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La sfâræitul anului 2011, rata anualå a inflaœiei se situa la 3,1%, ceea ce reprezenta cel mai
scåzut nivel din ultimele douå decenii. Principalii factori care au determinat acest nivel scåzut al
inflaœiei au fost nivelul redus al inflaœiei de bazå (datoritå cererii de consum scåzute) æi scåderea
preœurilor alimentare volatile (datoritå producœiei agricole foarte bune). Rata reduså a inflaœiei æi
perspectivele favorabile privind evoluœia inflaœiei (Banca Centralå prognozeazå menœinerea ratei
inflaœiei în intervalul œintå la sfâræitul anului 2012) au creat spaœiu Båncii Centrale pentru reducerea
ratei dobânzii de politicå monetarå. Procesul de relaxare a politicii monetare a început în noiembrie
2011 când rata dobânzii de politicå monetarå a fost reduså cu 0,25%, ajungând la 6%. De
asemenea, rata dobânzii de politicå monetarå a continuat så scadå cu 0,25% æi în primele douå
luni ale anului 2012, ajungând la 5,5%. Pe piaœa interbancarå, ratele dobânzii pentru maturitåœile
pe termen scurt au continuat så fie volatile în 2011, iar dinamica lor a reflectat evoluœia aversiunii
la risc pe pieœele externe. Totuæi, valorile medii anuale pentru ROBOR au fost mai scåzute în 2011
comparativ cu 2010 pentru toate maturitåœile. O scådere marginalå s-a înregistrat æi în cazul ratelor
dobânzii pentru creditele æi depozitele în lei, în special în prima jumåtate a anului.
Dinamica ratei inflaœiei æi a ratelor dobânzii
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Sursa: Banca Naœionalå a României, Raiffeisen RESEARCH
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România: Principalii indicatori economici

Produsul Intern Brut – PIB (mld. EUR)
PIB real (% an la an)
Consum privat (% an la an)
Investiœii private æi publice (% an la an)
Volumul producœiei industriale (% an la an)
Rata æomajului BIM (medie, %)
Salariul mediu brut lunar (în EUR)
Preœurile producœiei industriale (medie, % an la an)
Preœurile de consum (medie, % an la an)
Preœurile de consum (sf. an, % an la an)
Soldul bugetului public consolidat (% din PIB)
Datoria publicå (% din PIB)
Soldul contului curent (% din PIB)
Datorie externå (% din PIB)
Investiœii stråine directe –fluxuri nete (% din PIB)
Rezervele valutare ale BNR (mld. EUR)
ROBOR 1 lunå, medie, %
RON/EUR, medie anualå
RON/EUR, sfâræitul anului
RON/USD, medie anualå
RON/USD, sfâræitul anului

2007

2008

2009

2010

2011

124,7
6,3
12,0
30,3
5,4
6,4
418
8,1
4,8
6,6
-3,1
12,8
-13,4
47,0
5,8
25,3
7,8
3,34
3,61
2,44
2,46

139,8
7,3
9,0
15,6
2,7
5,8
478
15,3
7,9
6,3
-4,8
13,4
-11,6
51,8
6,8
26,2
13,0
3,68
3,99
2,52
2,83

118,3
-6,6
-10,4
-28,1
-5,5
6,9
435
1,9
5,6
4,7
-7,3
23,6
-4,2
68,7
3,0
28,3
11,7
4,24
4,23
3,05
2,94

124,1
-1,6
-0,4
-2,1
5,5
7,3
452
6,3
6,1
8,0
-6,4
30,5
-4,4
74,5
1,8
32,4
5,9
4,21
4,28
3,18
3,20

136,5
2,5
1,4
6,3
5,6
7,3
471
8,9
5,8
3,1
-4,1
33,4
-4,2
72,2
1,4
33,2
5,3
4,24
4,32
3,05
3,34

Sursa: Banca Naœionalå a României, Institutul Naœional de Statisticå, Raiffeisen RESEARCH

Evoluœii la nivelul sistemului bancar
Tendinœele înregistrate la nivelul activitåœii sistemului bancar în anul 2011 au reflectat tiparul
recuperårii economice. Creditele acordate companiilor au înregistrat o dinamicå mai rapidå
comparativ cu cele acordate populaœiei. Segmentul companiilor a fost primul care a resimœit
revenirea economicå æi apetitul såu pentru împrumuturi a fost mai ridicat decât cel al populaœiei.
În 2011 s-a înregistrat o creætere a soldului creditelor acordate companiilor atât în lei, cât æi în
valutå (+12,6% pentru creditele în lei æi +9,4% în echivalent euro pentru creditele în valutå).
Datoritå poziœiei financiare fragile æi a perspectivelor economice slabe, cererea populaœiei pentru
credite a råmas scåzutå. Creditele de consum nou acordate au fost în continuare mai mici decât
rambursårile pentru creditele existente, iar soldul creditelor de consum a scåzut din nou în 2011
(-2,3% pentru creditele în RON æi -4,6% în EUR, echivalent pentru creditele în valutå). De fapt,
populaœia a manifestat un apetit ridicat pentru economisire, în condiœiile în care soldul depozitelor
bancare ale populaœiei a înregistrat o creætere cu 8,3% în echivalent lei. Creditele ipotecare au
continuat så creascå datoritå avantajelor oferite de cåtre programul guvernamental „Prima caså”.
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Soldul creditelor ipotecare în valutå a crescut cu 15,6% în 2011 (în echivalent euro). Båncile au
continuat så îæi måreascå expunerea faœå de sectorul public prin creæterea portofoliilor de titluri de
stat. Confruntate cu o activitate de creditare reduså, unele bånci au fost obligate så îæi reconsidere
strategiile anterioare æi så îæi reducå dimensiunea reœelei de unitåœi æi numårul de salariaœi.
În 2011, creæterea soldului creditelor acordate de bånci sectorului privat a fost mai micå decât
creæterea nominalå a PIB. În 2011, ponderea creditelor acordate sectorului privat s-a situat la
38,9% din PIB, în scådere de la 40,3% din PIB în 2010.
Cele mai importante bånci stråine æi-au menœinut nemodificatå expunerea faœå de subsidiarele lor
din România. Pasivele externe ale instituœiilor de credit din România reprezentau 24,1 miliarde EUR
la sfâræitul anului 2011, nivel similar celui înregistrat la sfâræitul anului 2010.
Aæteptårile de la sfâræitul anului 2010 cu privire la o stabilizare sau chiar o îmbunåtåœire a dinamicii
creditelor neperformante pe parcursul anului 2011 nu au fost confirmate. Creditele neperformante
au continuat så creascå pe tot parcursul anului. La sfâræitul lui 2011, acestea reprezentau 14,1%
din totalul creditelor, în creætere de la 11,9% la sfâræitul anului 2010. Recuperarea economicå æi
stabilizarea parametrilor pieœei forœei de muncå sugereazå cå maximul creditelor neperformante ar
trebui så fie atins în 2012.
Cu un volum al creditelor neperformante în creætere, provizioanele constituite de cåtre bånci au fost
importante æi au avut un impact puternic asupra profitabilitåœii sistemului bancar. De fapt, la nivel
agregat, sistemul bancar a înregistrat pierderi în 2011, pentru al doilea an consecutiv. Unele bånci
au înregistrat înså profituri bune în 2011. Sistemul bancar s-a menœinut într-o stare bunå, în ciuda
unui mediu de afaceri provocator. Rata agregatå a solvabilitåœii sistemului bancar a råmas ridicatå,
situându-se la 14,5% la sfâræitul anului 2011, comparativ cu 15% la sfâræitul anului 2010.
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 2011.
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Bilanœul monetar agregat al instituœiilor de credit §i al fondurilor de piaœå monetarå

2011
2011/2010
2011
2010
		
(modificare
(% din
(% din
(mld.
anualå în
total
total
RON)
termeni reali,
active)
active)
		%)		
Credite æi plasamente cu alte bånci æi BNR, din care:
- rezerve minime obligatorii
Credite acordate rezidenœilor
- populaœie
- companii
- sector public
Titluri de debit emise de rezidenœi
(preponderent titluri de stat)
Alte active, din care:
- active externe
- active fixe
Total active
Depozite ale båncilor æi altor instituœii
financiar-monetare rezidente
Depozite ale rezidenœilor
- populaœie
- companii
- sector public
Titluri de debit emise
Unitåœi ale fondurilor de piaœå monetarå
Pasive externe
Capital æi rezerve
Alte pasive
Total pasive

62,8
54,1
232,7
104,3
118,8
9,7

-6,1
-3,5
2,3
-1,0
7,4
-16,5

15,8
13,6
58,7
26,3
30,0
2,4

16,7
14,0
56,8
26,3
27,6
2,9

60,2
40,7
10,0
11,3
396,4

15,7
-25,0
-24,9
7,5
-1,0

15,2
10,3
2,5
2,9
100,0

13,0
13,5
3,3
2,6
100,0

13,8
193,2
112,8
74,5
6,0
1,0
3,8
104,0
63,3
17,2
396,4

-1,8
1,9
5,0
-1,4
-11,2
-16,0
15,9
-1,6
12,1
-42,9
-1,0

3,5
48,7
28,4
18,8
1,5
0,3
1,0
26,2
16,0
4,3
100,0

3,5
47,4
26,8
18,9
1,7
0,3
0,8
26,4
14,1
7,5
100,0

Notå: Creditele æi activele sunt la valoarea brutå (includ provizioane), aceasta fiind diferitå de valoarea netå (valoarea brutå fårå
provizioane) prezentatå în situaœiile financiar-contabile publicate de cåtre instituœiile de credit. Pe partea de pasive, provizioanele sunt
incluse în capital. Ca referinœå, activele nete ale instituœiilor de credit reprezentau numai 354 miliarde RON la sfâræitul anului 2011.
Suma componentelor poate fi diferitå de total, ca urmare a folosirii rotunjirilor la o zecimalå.
Sursa: prelucråri pe baza datelor publicate de cåtre Banca Naœionalå a României æi Banca Centralå Europeanå. Ritmurile anuale de creætere în termeni reali
au fost calculate prin ajustarea ritmurilor de creætere nominalå cu rata inflaœiei din 2011 (3,14% an la an).
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Rezultate financiare ale Grupului
Raiffeisen în România
Situaœia consolidatå a poziœiei financiare
pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

Conversie informativå *
		
31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie
Notå
2011
2010
2011
2010
		
RON ‘000
RON ‘000
EUR ‘000
EUR ‘000
				
Neauditat
Neauditat
Active
Numerar æi echivalente de numerar
16
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
Credite æi avansuri acordate båncilor
19
Credite æi avansuri acordate clienœilor
20
Titluri de valoare
21
Participaœii
22
Creanœe privind impozitul pe profit curent
Imobilizåri corporale
23
Imobilizåri necorporale
24
Creanœe privind impozitul amânat
25
Alte active
26
Total active		
Datorii
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
Depozite de la bånci
27
Depozite de la clienœi
28
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
29
Datorie privind impozitul pe profit curent
14
Datorii subordonate
32
Provizioane
30
Datorie privind impozitul amânat
25
Alte datorii
31
Total datorii
Capitaluri proprii
Capital social
33
Rezultat reportat
Alte rezerve
34
Total capitaluri proprii
Total datorii æi capitaluri proprii
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4.046.907
274.446
8.952
704.310
14.844.037
3.806.203
43.210
3.130
273.994
112.029
2.294
155.299
24.274.811

3.999.018
438.437
60.626
621.748
12.513.825
3.910.491
45.787
3.846
321.278
103.757
961
173.911
22.193.685

936.849
63.534
2.072
163.046
3.436.358
881.127
10.003
725
63.429
25.934
531
35.951
5.619.559

933.303
102.324
14.149
145.105
2.920.516
912.643
10.686
898
74.981
24.215
224
40.588
5.179.632

47.580
8.214
1.276.093
17.148.273
1.877.465
18.240
595.823
41.181
28.294
528.633
21.569.796

11.182
110.400
455.256
15.780.975
2.352.485
27.910
492.577
46.551
9.438
474.479
19.761.253

11.015
1.902
295.412
3.969.783
434.629
4.223
137.932
9.533
6.550
122.375
4.993.354

2.610
25.765
106.249
3.683.013
549.030
6.514
114.959
10.864
2.203
110.736
4.611.943

1.200.000
1.387.158
117.857
2.705.015
24.274.811

1.196.259
1.138.119
98.054
2.432.432
22.193.685

277.797
321.124
27.284
626.205
5.619.559

279.187
265.618
22.884
567.689
5.179.632
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Detalii privind evoluœia activelor æi pasivelor
Structura activelor - 2011

Structura activelor - 2010

Titluri de valoare
Credite æi avansuri acordate båncilor
Credite æi avansuri acordate clienœilor
Numerar æi echivalente de numerar
Alte active

Titluri de valoare
Credite æi avansuri acordate båncilor
Credite æi avansuri acordate clienœilor
Numerar æi echivalente de numerar
Alte active

Structura pasivelor - 2011

Structura pasivelor - 2010

Depozite de la clienœi
Depozite de la bånci
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
Capitaluri proprii
Datorii subordonate

Depozite de la clienœi
Depozite de la bånci
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
Capitaluri
proprii
	
  
Datorii subordonate

	
  

Totalul activelor a crescut în 2011 cu 9% faœå de anul anterior, påstrând un ritm de creætere similar
anului 2010, ajungând la 24.275 milioane RON la sfâræitul anului. Activitatea de creditare din timpul
anului 2011 a avut în continuare o dinamicå pozitivå, majorându-se cu 19% în comparaœie cu 2010.
			
Depozitele clienœilor au avut aceeaæi evoluœie pozitivå, crescând cu 8,6%. Aceste trenduri au condus
la o creætere a raportului Credite/Depozite de la 79% în 2010 la 86% la sfâræitul anului 2011.
				
Creæterea soldului creditelor s-a datorat atât segmentului de clienœi retail, care a avut o variaœie
pozitivå de 19% (18,3% fårå influenœa cursului de schimb), cât æi segmentului de clienœi corporaœii,
al cårui portofoliu a crescut cu 15,4% (14,4% fårå influenœa cursului de schimb). Se poate menœiona
faptul cå ambele creæteri provin din credite denominate atât în lei, cât æi în valutå.
Depozitele clienœilor au crescut cu 8,6% faœå de anul 2010, în principal datoritå clienœilor retail,
în timp ce clienœii Corporate au înregistrat o uæoarå scådere care provine din depozitele în valutå.
Trendul ascendent în activitatea de economisire provine în mare parte din depozitele în lei, care au
crescut cu 13,4%, în timp ce depozitele în valutå au crescut cu 2,6% (1,2% fårå influenœa cursului
de schimb).
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Situaœia consolidatå a rezultatului global
pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

Conversie informativå *

Notå
2011
2010
2011
		
RON ‘000
RON ‘000
EUR ‘000
				
Neauditat
				
Venituri din dobânzi		
1.629.109
1.419.996
384.414
Cheltuieli cu dobânzile		
(563.898)
(499.437)
(133.061)
Venituri nete din dobânzi
8
1.065.211
920.559
251.353
Venituri din speze æi comisioane		
722.342
762.038
170.448
Cheltuieli cu speze æi comisioane		
(103.093)
(69.966)
(24.326)
Venituri nete din speze æi comisioane
9
619.249
692.072
146.122
Venituri nete din tranzacœionare
10
207.104
147.890
48.869
Venituri/(Cheltuieli) nete din alte instrumente
financiare la valoare justå prin contul de profit
æi pierdere		
(20.080)
45.253
(4.738)
Alte venituri operaœionale
11
56.804
58.016
13.404
Venituri operaœionale		
1.928.288
1.863.790
455.010
Cheltuieli operaœionale
12
(702.959)
(695.169)
(165.874)
Cheltuieli salariale
13
(515.632)
(521.271)
(121.672)
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru
deprecierea valorii activelor financiare
14
(207.021)
(212.260)
(48.850)
Câætiguri/(Pierderi) din participaœii în entitåœi
asociate
23
3.401
13.303
803
Profit înainte de impozitare		
506.077
448.393
119.417
Cheltuiala cu impozitul pe profit
15
(78.392)
(64.499)
(18.498)
Profitul net al exerciœiului financiar
40
427.685
383.894
100.919

2010
EUR ‘000
Neauditat
337.299
(118.634)
218.665
181.011
(16.619)
164.392
35.129

10.749
13.781
442.716
(165.127)
(123.820)
(50.419)
3.160
106.510
(15.321)
91.189

Detalii privind structura veniturilor operaœionale
Structura veniturilor operaœionale 2011

Venituri nete din dobânzi
Venituri nete din tranzacœionare

Venituri nete din speze
æi comisioane
Alte venituri operaœionale

Profitul net

Structura veniturilor operaœionale 2010

Venituri nete din dobânzi
Venituri nete din tranzacœionare

Venituri nete din speze
æi comisioane
Alte venituri operaœionale

	
   	
  

Profitul net în 2011 a fost de 427 milioane RON, înregistrând o creætere de 11% faœå de anul
precedent. Aceastå creætere provine din majorarea veniturilor din dobânzi æi comisioane cu 4,5%,
în timp ce cheltuielile cu provizioanele æi costurile operaœionale au råmas la aproximativ aceeaæi
valoare cu cea din anul 2010.
			
Veniturile operaœionale au crescut cu 3,5% faœå de anul 2010. Scåderea veniturilor din comisioane,
în principal din cauza intrårii în vigoare a reglementårilor legale de limitare a comisionårii
creditelor de consum, a fost compensatå de creæterea cu16% a veniturilor din dobânzi. De
asemenea, veniturile din tranzacœionare s-au majorat cu 39,1% faœå de anul precedent.		
				
Costurile operaœionale au råmas la o valoare foarte apropiatå de cea din 2010, înregistrând
o creætere de doar 0,2% æi fiind în continuare monitorizate atent de cåtre managementul
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Resurse Umane
La sfâræitul anului 2011, Raiffeisen Bank avea 6.882 angajaœi, faœå de 6.880 în 2010 (inclusiv
angajaœi în leasing), media de vârstå fiind de 35 de ani.
În anul 2011, echipa de recrutare a finalizat peste 600 de recrutåri æi selecœii prin identificarea
unor candidaœi potriviœi în interiorul organizaœiei æi în exterior. De asemenea, am implementat
o aplicaœie de recrutare care ajutå atât la crearea unei baze de date comune de stocare a
candidaœilor æi a proiectelor de recrutare, cât æi la automatizarea transferului de date cu privire la
noii angajaœi între departamentele din direcœia Resurse Umane.
Raiffeisen Bank a continuat æi anul trecut utilizarea instrumentului de evaluare a competenœelor
specifice, introduse în 2010. Acest profil de competenœe vine în completarea setului de informaœii
obœinut în etapele de intervievare, asigurând astfel o selecœie mai eficientå a candidaœilor, o
identificare mai exactå a punctelor forte, dar æi a ariilor de dezvoltat în cazul persoanelor selectate
pentru angajare.

Formarea profesionalå
În 2011, peste 300 de noi angajati au beneficiat de cursurile de instruire reunite sub brandul
„Raiffeisen School”, în cadrul cårora sunt pregåtiœi så facå faœå cu succes sarcinilor profesionale.
Acest proces de formare iniœialå este grupat pe 5 module de instruire: Operaœiuni, Credite, Pasive,
Vânzåri & calitate æi Reglemententåri ale sistemului bancar.
Aproximativ 5.000 de angajaœi au urmat cursuri de formare, specializare æi dezvoltare
profesionalå. Dintre aceætia, mai mult de 500 de directori de agenœii au beneficiat de un simulator
de antrenare a deciziilor manageriale. Cursanœii au fost plasaœi într-un mediu virtual care simuleazå
contexte diferite de business asemånåtoare mediului real. Pentru dezvoltarea complementarå a
abilitåœilor lor profesionale, spre sfâræitul anului 2011, directorii de unitåœi au fost implicaœi întrun program intens de instruire pe competenœe de leadership, management æi coaching, care va
continua æi în 2012.
Au fost realizate, de asemenea, cursuri complexe dedicate personalului specializat în vânzåri
pentru IMM-uri æi pentru Clienœi de Top, pentru Canale de Distribuœie æi Vânzåri Directe æi, nu în
ultimul rând, pentru clienœii corporatiæti. O atenœie specialå a fost dedicatå sesiunilor ce au avut în
vedere disciplina operaœionalå pe diverse niveluri ierahice, formarea în cunoaæterea æi vânzarea
unor produse ale partenerilor, precum asiguråri sau Western Union.
O prioritate a activitåœii de instruire a constituit-o alinierea la direcœiile strategice ale Båncii,
prin oferirea unor cursuri speciale, menite så aprofundeze cunoaæterea æi asumarea valorilor
organizaœionale. În acelaæi timp, procesul de instruire a trecut printr-un program de eficientizare æi
simplificare, ce a presupus reconfigurarea structurii de training æi actualizarea politicii de instruire,.
În anul 2011 a continuat procesul de instruire destinat dezvoltårii personalului cu talent æi potenœial
de creætere din Bancå, organizat pe module specifice de competenœe în cadrul centrelor de
dezvoltare acceleratå.
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Premiul de “Top Company for Leaders în 2011” acordat Raiffeisen Bank International este æi o
consecinœå fireascå a interesului æi atenœiei acordate de Raiffeisen Bank România procesului de
instruire æi dezvoltare în cadrul organizaœiei.

Dezvoltarea angajaœilor
Managementul Talentelor
Acesta este un program desfåæurat în scopul reœinerii si dezvoltårii angajaœilor cu potenœial de
dezvoltare. În 2011, am continuat identificarea unor astfel de persoane din organizaœie, pentru care
au fost elaborate Planuri individuale de dezvoltare profesionalå în cadrul programelor speciale de
Management al Talentelor oferite de Bancå.

Studiul de opinie a angajaœilor
Pe baza rezultatelor obœinute în 2010, pentru fiecare entitate organizaœionalå (directive/grup retail)
au fost concepute planuri de måsuri æi s-au organizat focus-grupuri pentru îmbunåtåœirea acelor
factori care influenœeazå angajamentul æi loialitatea angajaœilor æi care au condus la scoruri scåzute.
În toamna anului 2011 am derulat un nou Studiu de opinie a angajaœilor, aflat la cea de-a IV-a
ediœie. Rezultatele au fost comparate cu datele obœinute în Bancå în anul precedent æi cu studii
realizate în domeniul financiar-bancar central æi sud-est european.

Compensaœii æi beneficii pentru salariaœi
Æi în anul 2011 pachetul de beneficii pentru angajaœi a inclus elemente precum asigurare în caz de
accidente æi îmbolnåviri (conœinând acoperiri pentru o gamå largå de riscuri, inclusiv indemnizaœii
pentru afecœiuni grave), abonament la un centru medical privat (cu acces la o paletå complexå
de investigaœii æi analize medicale, inclusiv spitalizare la preœuri avantajoase), acces la o serie
de produse de creditare în condiœii preferenœiale, tichete de maså æi alte elemente prevåzute de
Contractul Colectiv de Muncå.

Programe de motivare æi plata variabilå
La sfâræitul anului 2011, aproximativ 4.200 dintre angajaœii Raiffeisen Bank erau eligibili la plata
variabilå, fiind beneficiari ai unuia dintre programele de motivare oferite de Raiffeisen Bank.
Dezideratele noastre de creætere a transparenœei în ceea ce priveæte mecanismele de motivare,
de utilizare mult mai eficientå a bugetelor de platå variabilå æi de aliniere continuå a schemelor
existente la noile directive, îmbunåtåœite, de platå variabilå au fost atinse într-o foarte mare måsurå.

Stagii de practicå pentru tineri
Am continuat stagiile de practicå, derulate atât la nivelul administraœiei centrale, cât æi al reœelei
de unitåœi. Pe parcursul acestora, studenœii se pot familiariza cu spiritul æi cultura unei organizaœii
multinaœionale de elitå. În cadrul celor 2-4 såptåmâni de practicå, tinerii sunt expuæi fluxului de
activitåœi din cadrul unei entitåœi bancare æi acumuleazå experienœå practicå, utilå pentru o viitoare
angajare. În 2011, Raiffeisen Bank a oferit stagii de practicå pentru 588 de studenœi, dintre care 16
au primit oferte de angajare din partea Båncii.
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În 2011 am reluat programul Raiffeisen Trainee, program destinat formårii viitorilor profesioniæti în
organizaœie. Astfel, dintr-un numår de peste 400 candidaœi înscriæi, au fost selectaœi 14 participanœi
pentru ediœia 2011-2012. Aceætia parcurg stagii de 1-2 såptåmâni în peste 20 de direcœii ale
Båncii, având astfel oportunitatea de a-æi forma o imagine de ansamblu asupra activitåœii din
organizaœie æi abilitåœi profesionale specifice.

Proiecte internaœionale
Raiffeisen Bank, prin Direcœia Resurse Umane, Departamentul Dezvoltare, a fost incluså într-o serie
de proiecte pilot ale Grupului Raiffeisen:
1. Reproiectarea centrelor de evaluare regionale
Obiectivul proiectului este acela de a folosi un instrument standardizat æi aceeaæi metodologie în
toate œårile membre aparœinând Grupului Raiffeisen International pentru evaluarea persoanelor cu
potenœial înalt de dezvoltare de pe diferite niveluri manageriale.
2. International Young Graduates Program
Acest proiect urmåreæte creæterea interesului angajaœilor pentru o carierå internaœionalå,
îmbunåtaœirea cooperårii între specialiætii tineri din cadrul båncilor din Grupul Raiffeisen æi crearea
unui grup de angajaœi cu potenœial de dezvoltare æi cu un înalt grad de mobilitate. În faza pilot
a acestui program, reprezentanœi ai båncilor participante (Raiffeisen Bank România, Raiffeisen
Bank Albania æi Priorbank Bielarus) vor face schimb de experienœå în 2012 prin stagii de câte trei
såptåmâni.

Mulœumiri aduse angajaœilor
Direcœia Resurse Umane mulœumeæte întregii echipe Raiffeisen Bank pentru activitatea,
responsabilitatea æi profesionalismul de care då dovadå în fiecare zi. De asemenea, Direcœia
mulœumeæte Sindicatului pentru susœinere æi cooperare.
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Managementul Riscului
Consiliul de Supraveghere este responsabil cu implementarea æi monitorizarea cadrului de
gestionare a riscurilor. În acest scop a înfiinœat: Comitetul de Gestionare a Activelor æi Pasivelor
(ALCO), Comitetul de Credit, Comitetul de Credite Problematice æi Comitetul de Administrare a
Riscurilor Semnificative, care raporteazå Directoratului æi sunt responsabile pentru dezvoltarea æi
monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Båncii în ariile specificate.
Politicile de gestionare a riscului ale Raiffeisen Bank sunt stabilite pentru a identifica æi analiza
riscurile la care este expuså Banca, 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.
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.
Începând cu 2009, din cauza condiœiilor economice, Banca a menœinut o frecvenœå ridicatå de
revizuire a portofoliului de clienœi pentru a identifica din timp expunerile problematice æi pentru
a putea oferi clienœilor såi expertizå financiarå æi soluœii adaptate nevoilor acestora. În vederea
îmbunåtåœirii cadrului de administrare a riscului de credit, a fost implementat un sistem standardizat
de avertizare timpurie pentru anumite categorii de clienœi non-retail cu credite æi pentru clienœii retail
cu credite. Sistemul monitorizeazå lunar portofoliul, identificå semnalele de avertizare si le explicå.
Pe baza acestor indicatori, portofoliul de clienœi este împårœit în categorii distincte de risc æi sunt
propuse acœiuni/strategii pentru clienœii identificaœi ca problematici.
În anul 2004, la nivelul grupului Raiffeisen a fost iniœiat proiectul de implementare a cerinœelor
impuse prin Acordul de Capital Basel II. Acest proces a avut ca rezultat pentru Raiffeisen Bank
România primirea aprobårii Båncii Naœionale a României (BNR) pentru calcularea cerinœelor de
capital pentru riscul de credit conform abordårii bazate pe modele interne de rating (IRB) începând
cu 1 iulie 2009. Banca utilizeazå abordarea bazatå pe modele interne de rating pentru portofoliile
„administraœii centrale si bånci centrale”, „instituœii”, „societåœi” æi „titluri de capital”.
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 douå aplicaœii informatice, dezvoltate la nivel de grup, care asigurå calcularea lunarå
automatå a activelor ponderate la risc pentru retail, respectiv pentru celelalte categorii de expuneri
definite de regulamentele Båncii Naœionale a României.
În ceea ce priveæte portofoliul de retail, în 2011 Banca a îndeplinit toate cerinœele regulatorii pentru
a solicita aprobarea Båncii Naœionale a României pentru calcularea cerinœelor de capital pentru
riscul de credit conform abordårii avansate bazate pe modele interne de rating (AIRB), solicitarea
fiind în curs de aprobare la nivelul BNR.
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Astfel, Banca a dezvoltat în 2009 modele statistice de evaluare æi previzionare a performanœei
clienœilor æi de estimare a parametrilor de risc relevanœi pentru calcularea activelor ponderate la risc
(PD - probabilitatea de nerambursare, LGD - pierderea în caz de nerambursare, CCF - factor de
conversie) pentru toate subportofoliile de retail (portofoliul de credite acordate persoanelor fizice æi
clienœilor Micro IMM). În acelaæi timp, s-a extins sistemul informatic centralizat pentru colectarea unui
set lårgit de date privind portofoliul retail, ceea ce îmbunåtåœeste capacitatea de analizå a Båncii
asupra acestui segment.
Începând cu 1 ianuarie 2010, Raiffeisen Bank calculeazå æi raporteazå cerinœa de capital pentru
riscul operaœional utilizând abordarea standard pentru care a primit aprobarea Båncii Naœionale a
României în noiembrie 2009.
La baza acestei aprobåri a stat cadrul de gestionare a riscului operaœional creat de Bancå prin
definirea æi folosirea unor instrumente avansate precum: baza de date de incidente operaœionale de
risc, indicatorii de risc operaœional, scenariile de risc, matricea de evaluare a riscurilor - instrumente
care sunt îmbunåtåœite în mod continuu.
În ceea ce priveæte riscul de piaœå, Banca utilizeazå în prezent abordarea standard pentru calculul
cerinœei de capital. Managementul riscului de piaœå se realizeazå prin intermediul unui sistem de
limite de risc de piaœå care se aplicå expunerilor Båncii la riscul de ratå a dobânzii, la riscul valutar
æi la alte subtipuri de riscuri de piaœå. Monitorizarea atentå æi frecvenœa acestor limite asigurå
menœinerea unui profil de risc de piaœå prudent pentru Raiffeisen Bank.
În cursul anului 2010, Banca a implementat cerinœele Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind
cadrul de administrare a activitåœii instituœiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvårii
capitalului la riscuri æi condiœiile de externalizare a activitåœilor acestora. În acest sens, Banca
dispune în prezent de un proces intern care are drept rezultat calcularea cerinœelor de capital
folosind metodologii proprii æi care asigurå adecvarea capitalului æi din perspectiva internå.
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Corporate Banking
În 2011, Divizia Corporate Banking æi-a concentrat activitatea pe menœinerea æi dezvoltarea parteneriatelor existente, analizând în acelaæi timp piaœa în cåutare de noi oportunitåœi æi având drept
scop generarea unei creæteri sustenabile æi de duratå a Båncii.
În concordanœå cu angajamentul nostru pe termen lung de susœinere a mediului de afaceri românesc,
creditele acordate clienœilor au crescut cu 11%, comparativ cu 2010. Venitul brut s-a îmbunåtåœit
cu 8,2% în 2011, datoritå creæterii solide atât pe segmentul de creditare, cât æi pe cel de
tranzacœionare. Profitul brut a înregistrat o creætere de 6,9%. De asemenea, raportul venituri/cheltuieli s-a îmbunåtåœit, ajungând la 45,9% în 2011, de la 48% în anul precedent, rezultat ce reflectå
preocuparea noastrå tot mai mare de a supraveghea æi optimiza costurile (prin eficientizarea æi
îmbunåtåœirea proceselor, precum æi prin acordarea unei atenœii sporite canalelor electronice).
În ultimul trimestru al anului, au fost implementate schimbåri organizaœionale care au avut drept scop
valorificarea competenœelor de bazå æi creæterea eficienœei æi a calitåœii serviciilor acordate clienœilor
corporatiæti ai Båncii.

Evoluœia segmentelor de clienœi
Clienœi Corporaœii
Pentru a se adresa nevoilor specifice ale clienœilor såi (corporaœii cu o cifrå de afaceri anualå de
peste 5 milioane EUR), Divizia este structuratå în trei direcœii principale de vânzåri: Corporaœii
Multinaœionale, Corporaœii Locale Mari æi Corporaœii Medii æi Regiuni.
Rezultatele obœinute în 2011 reflectå în mod clar o abordare centratå pe client, care se traduce printr-o ofertå de înaltå calitate bazatå pe expertiza noastrå în materie de industrie æi produse. Divizia
Corporate Banking oferå servicii cu valoare adåugatå printr-un proces intens de cross-selling æi prin
coordonarea unor acœiuni atât la nivel local, cât æi la nivel de grup. Cu ajutorul susœinut al Diviziei
Trezorerie æi Pieœe de Capital a Båncii, al Raiffeisen Capital&Investment æi al Diviziei Trezorerie æi
Pieœe de Capital a Grupului RBI, anul acesta echipa noastrå de vânzåri a acordat o æi mai mare
atenœie vânzårii de produse cu grad înalt de complexitate, precum: swap pe rata dobânzii, hedging
valutar, fuziuni æi achiziœii, oferte publice iniœiale æi oferte publice secundare.
Portofoliul creditelor corporate este divers æi bine echilibrat, incluzând atât produse de finanœare a
bilanœului, cât æi produse de finanœare structuratå. Divizia Corporate Banking a Raiffeisen Bank are
o prezenœå semnificativå în industrii precum: agriculturå, utilitåœi, energie, alimentaœie, farmaceuticå
æi sånåtate, unde nevoile de finanœare ale companiilor sunt satisfåcute mai ales prin produse de
creditare specializate æi structurate.

Instituœii Financiare
Direcœia Instituœii Financiare are ca activitate de bazå administrarea relaœiilor cu alte bånci, companii de asiguråri, fonduri de pensii, societåœi de administrare de investiœii, companii de leasing
sau financiare (având instituœii financiare în structura de acœionariat) etc. În 2011, Direcœia Instituœii
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Financiare a continuat så contribuie la dezvoltarea reœelei de bånci corespondente (ajungând la
900 de parteneriate) æi, de asemenea, a obœinut rezultate pozitive în ceea ce priveæte atragerea
volumelor de pasive de la instituœii financiare non-bancare, în ciuda tendinœelor descrescåtoare de
pe piaœa creditårii. În concordanœå cu eforturile noastre de a atinge excelenœa, am deschis un numår
semnificativ de conturi NOSTRO pentru servicii de platå complexe în principalele valute. Pe de altå
parte, conturi de decontare în monedå localå au fost deschise la noi de cåtre bånci din stråinåtate.
Începând cu 2012, acest segment de business a fost integrat în Divizia Trezorerie æi Pieœe de Capital pentru o mai bunå colaborare.

Evoluœia produselor pentru corporaœii
Produse pentru corporaœii lansate în 2011
În concordanœå cu strategia Båncii de a promova produse adaptate condiœiilor actuale din piaœå, în
2011 am lansat douå noi produse de creditare, în condiœii peste media pieœei, cu sprijinul unor foruri europene: Facilitatea Financiarå pentru Eficienœå Energeticå, implementatå împreunå cu Banca
Europeanå pentru Reconstrucœie æi Dezvoltare, æi creditul de investiœii Jeremie cu garanœie de la Fondul European de Investiœii. Acesta din urmå reprezintå prima acœiune de implementare în România a
unor garanœii oferite prin fonduri structurale europene.
În 2011 am continuat så inovåm pentru a crea valoare sustenabilå pentru clienœii noætri, propunând
soluœii noi precum compensarea soldurilor debitoare pentru clienœii care ordonå plåœi într-o schemå
de conturi, obœinându-se optimizarea fluxului de numerar; instrumente noi de monitorizare æi reconciliere precum raportul instrumentelor de debit æi extrasul de cont centralizat; îmbunåtåœiri ale produselor existente în portofoliu pe baza „vocii clientului” æi pentru satisfacerea nevoilor acestuia.  

Evoluœia produselor pentru corporaœii în 2011
Produse de finanœare a bilanœului
Eforturile depuse la începutul anului 2011 pentru obœinerea de cotå de piaœå se reflectå în creæterea
cu 16% a creditelor acordate, comparativ cu finalul anului 2010.
Produse de tranzacœionare (finanœare structuratå)
O creætere semnificativå în ceea ce priveæte volumul activelor a fost înregistratå de Finanœarea
certificatelor de depozit, Raiffeisen Bank devenind lider de piaœå pe acest tip de produs. Creæterea
numårului de tranzacœii aprobate a determinat o creætere totalå a venitului brut cu 54%.
În ceea ce priveæte segmentul de cofinanœare cu fonduri structurale, am reuæit så dezvoltåm un
portofoliu bine echilibrat, în cadrul cåruia sectorul industrial æi cel agricol deœin ponderi egale.
Creæterea activelor s-a reflectat într-o îmbunåtåœire a profitabilitåœii cu 35% în 2011, comparativ cu
anul precedent.
Operaœiunile de factoring au continuat så se dezvolte, având drept contribuitori principali sectoarele
IMM æi Mid Market. În 2011, creæterea cifrei de afaceri a atras dupå sine o creætere a veniturilor cu
15%, în comparaœie cu 2010.
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Activitatea de forfetare a avut o contribuœie majorå la creæterea veniturilor generate de Divizia
Corporate Banking în 2011, creætere determinatå de douå tranzacœii majore pe piaœa secundarå, în
timp ce volumul activelor a cunoscut o scådere comparativ cu 2010.

Finanœåri de Proiecte
Activitatea de finanœare a proiectelor s-a dezvoltat în 2011, ceea ce s-a reflectat într-o creætere cu
15% a volumului de active comparativ cu aceeaæi perioadå a anului trecut. Ambele linii de
business – finanœarea proiectelor industriale æi finanœarea proiectelor imobiliare – au contribuit la
creæterea numårului de active ale Båncii æi au sporit vizibilitatea acesteia pe piaœa româneascå
specificå. 2011 a fost un an reuæit pentru finanœarea proiectelor industriale, cu toate cå a fost
aprobat un numår destul de mic de proiecte, fiind acordatå o atenœie specialå unor proiecte extrem
de complexe: (1) primul parteneriat public-privat în telecomunicaœii æi (2) finanœarea pentru achiziœie
externå a unei companii miniere æi metalurgice, proiectul având o influenœå importantå asupra eforturilor companiei de integrare verticalå.
De-a lungul anului, echipa Departamentului Proiecte Industriale, Energie & Infrastructurå a continuat så-æi concentreze eforturile pentru un numår semnificativ de proiecte ce vizeazå energia
regenerabilå, œinând cont de modificårile legislative din industrie apårute în luna august æi aprobarea Uniunii Europene, din luna octombrie, a schemei de susœinere a sectorului de energie
regenerabilå.
Comparativ cu 2010, piaœa imobiliarå a cunoscut o uæoarå revenire în 2011; cu toate acestea,
dezvoltatorii au tratat cu precauœie lansarea unor proiecte noi æi æi-au concentrat eforturile asupra
activitåœilor de pre-leasing æi autorizare, având drept scop îndeplinirea criteriilor necesare pentru
obœinerea de finanœare bancarå.
În aceste condiœii, activitatea de finanœare a proiectelor imobiliare s-a dezvoltat printr-o strânså
colaborare cu Raiffeisen Bank International, ceea ce a presupus finanœarea æi refinanœarea unor
proiecte de referinœå din Bucureæti, cum ar fi Sky Tower sau un complex hotelier major din centrul
Bucureætiului.
2011 este primul an dupå 2007 în care noile contracte de finanœare în domeniul imobiliar au
depåæit refinanœårile proiectelor deja existente în portofoliu. În materie de proiecte imobiliare, ne-am
reorientat atenœia cåtre obœinerea de active care så producå venituri pe termen lung în detrimentul
expunerilor pe termen scurt. Cu toate acestea, finanœarea de proiecte noi s-a fåcut pe baza unor
criterii foarte selective.

Cash management
În ciuda condiœiilor economice dificile, veniturile provenite din activitåœile de cash management,
reprezentând 32% din totalul veniturilor Diviziei, au crescut cu 7% în 2011, comparativ cu 2010.
Factorii care au contribuit la stabilitatea æi creæterea veniturilor au fost æi de aceastå datå veniturile
provenite din dobânda de cont curent, susœinute de o evoluœie pozitivå a volumelor, fiind urmate de
veniturile provenite din plåœile în valutå. Activitatea de tranzacœionare continuå så fie principalul factor care asigurå stabilitate în relaœia cu clienœii; înså acest lucru este condiœionat de servicii de înaltå
calitate æi preœuri competitive.
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În 2011, una din direcœiile strategice ale Båncii a fost reprezentatå de concentrarea atenœiei asupra
canalelor electronice, iar acest lucru este valabil æi pentru viitorul apropiat. Scopul urmårit este
asigurarea confortului clienœilor noætri, optimizarea timpilor de decizie æi diminuarea eforturilor
operaœionale.
Având în vedere cå echipa Cash Management joacå un rol important în mai multe divizii din
Bancå, membrii acesteia au reuæit så foloseascå eficient baza de 2 milioane de clienœi retail ai
Raiffeisen Bank prin transmiterea de oferte complexe care cuprind soluœii speciale, cum ar fi plata
facturilor, care a adus beneficii atât clienœilor persoane fizice, cât æi juridice. În acelaæi timp, am
reuæit så întårim relaœiile corporative cu furnizorii de servicii adåugând, pe lângå canalele de colectare existente, opœiunea de platå a facturilor prin ATM – unul din punctele noastre forte fiind reœeaua
extinså de bancomate.
Serviciul de internet banking pus la dispoziœia clienœilor corporatiæti a beneficiat, de asemenea, de
numeroase îmbunåtåœiri. O dovadå a eficienœei soluœiilor noastre de electronic banking este faptul
cå, în 2011, nivelul de trecere de la plåœile în numerar la plåœile electronice a crescut pânå la 77%
în cadrul corporaœiilor æi instituœiilor financiare.
Anul 2011 a însemnat, de asemenea, „iniœiative verzi” æi împårœirea responsabilitåœii faœå de mediu
cu clienœii noætri. Un exemplu pentru felul în care schimbåm mentalitåœi pas cu pas, îndreptându-ne
cåtre un mediu de business mai eficient, este trecerea de la trimiterea extrasului de cont prin poæta
clasicå la cel în format electronic.
A fost anul stabilirii principiilor de colaborare cu TRANSFOND pentru implementarea sistemului de
facturare electronicå (e-invoicing), care pune baza eficientizårii costurilor la nivel de client printr-un
proces optimizat de management al procesului de facturare.
Pentru clienœii cu prezenœå regionalå, am întårit colaborarea cu reœeaua regionalå a Raiffeisen Bank
International, pentru a promova produse de grup – soluœii de platå pentru clienœii regionali, cash
pooling, extrase de cont reconciliate automat – dezvoltate pe baza celor mai bune practici æi
integrate cu soluœii locale, adaptate specificului fiecårei œåri.
În 2012, intenœionåm så îi determinåm în continuare pe clienœi så ne påstreze ca bancå de caså,
venind în întâmpinarea lor cu soluœii de calitate, atractive æi sustenabile, adaptate profilurilor de
business.
Scopul nostru este så transformåm oportunitåœile generate de noile condiœii economice în servicii
menite så îmbunåtåœeascå afacerile clienœilor noætri, anticipându-le cererile æi oferindu-le soluœii de
calitate în beneficiul ambelor pårœi.
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Retail Banking
Obiectivul Raiffeisen Bank în 2011 în ceea ce priveæte reœeaua teritorialå de unitåœi a fost de
consolidare æi modernizare a structurii existente, valorificând oportunitåœile de piaœå, locale æi
regionale. Astfel, numårul de unitåœi a råmas relativ constant, Raiffeisen Bank încheind anul cu 543
de agenœii, cu trei mai mult faœå de 2010. De asemenea, reœeaua de ATM-uri æi EPOS-uri a Båncii a
cunoscut o creætere uæoarå în raport cu anul precedent, ajungând la peste 1.127 ATM-uri æi 10.500
de aparate EPOS. La finalul anului 2011, Raiffeisen Bank a înregistrat aproximativ 2 milioane de
clienœi, din care circa 100.000 IMM-uri æi 6.800 companii mari æi medii.
Dinamica activitåœii Call Center-ului a fost una care a contrazis criza, înregistrând rezultate
remarcabile: volumul apelurilor tratate a crescut pânå la 1,4 milioane (cu aproximativ 10% mai mult
faœå de 2010), dintre care 2,5% au fost convertite în vânzåri; Call Center-ul a devenit principalul
canal de vânzare pentru cardul de credit (aproximativ 35.000 carduri); activitatea de fidelizare pe
cardul de credit a înregistrat o ratå medie de succes de 32%, iar cea de retenœie credite a urcat de la
7% în primul trimestru la 32% la final de an. Call Center-ul Båncii a fost recompensat æi în 2011, în
cadrul Galei „Contact Center Awards“, cu multiple premii: „Best Telesales Agent”, „Best Call Center
Agent”, „Best Retention Agent” æi „Best Call Center Manager”.
În creætere a fost æi contribuœia forœei mobile de vânzare: 24% din totalul vânzårilor de carduri de
credit (cu 123% mai mult faœå de 2010) æi 11% din totalul vânzårilor de credite de nevoi personale
(cu 141% mai mult faœå de 2010).

Calitatea serviciilor
Orientarea Raiffeisen Bank cåtre aplicarea principiilor „customer centric” a continuat în 2011. Astfel,
în cadrul proiectului „Banca prietenoaså” a fost implementatå o nouå iniœiativå denumitå „Oraæul
pe bicicletå”, având ca obiectiv extinderea succesului programului de bike-sharing gratuit „I'Velo”,
susœinut de Raiffeisen Bank din 2010.
De asemenea, Banca æi-a intensificat eforturile de dezvoltare æi motivare a angajaœilor såi cu scopul
oferirii de servicii de calitate clienœilor. Astfel, în 2011 a debutat proiectul de management æi
leadership „Infinity”, continuare a proiectului SFE (Sales Force Effectiveness), care va fi implementat
în toate agenœiile båncii pânå la finalul anului 2012.
În ceea ce priveæte procesul de gestionare a reclamaœiilor, Raiffeisen Bank a investit anul trecut timp æi
resurse pentru creæterea transparenœei acestuia. Astfel, clienœii au fost înætiinœaœi, prin diferite notificåri
tip SMS, cu privire la înregistrarea reclamaœiilor depuse, termenul de råspuns æi, în unele cazuri,
modul de soluœionare.
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Rezultate
Numår de reclamaœii
Rezoluœii pozitive
Retenœie clienœi cu reclamaœii
Satisfacœie clienœi

2011

2010

42.713
73%
92%
76%

40.993
64%
94%
72%

Evoluœii ale segmentelor de clienœi
Persoane fizice
Anul 2011 s-a caracterizat printr-o continuare a eforturilor de transformare a Båncii într-o organizaœie
care pune clientul în centrul preocupårilor sale. Astfel, Raiffeisen Bank a revizuit segmentele de clienœi
æi a creat oferte adaptate nevoilor specifice ale acestora.
Ne-am concentrat activitatea pe oferirea de soluœii complete clienœilor de caså (clienœi cu viramente
constante lunare, de naturå salarialå sau pensie, precum æi segmentul de tineri reprezentat prin
studenœi) æi acest efort s-a våzut în creæterea balanœelor produselor de economisire cu aproape 22%.
Deæi situaœia economicå a continuat så fie dificilå æi incertå, ponderea creditelor nou-acordate
clienœilor de caså în total volume noi a crescut la 53%.
Clienœii au fost interesaœi de economisire æi astfel am realizat o creætere substanœialå a întregii baze
de depozite la termen atrase de la clienœi, cu aproximativ 20%, ajungând la 5,2 miliarde RON.
De asemenea, clienœii au investit în fondurile vândute de cåtre Bancå, totalul acestora fiind de 2,2
miliarde RON.
În al doilea trimestru al anului trecut, Raiffeisen Bank a lansat primul card de debit co-branded cu
Fundaœia SMURD. Astfel, clienœii care îæi primesc salariul în cont deschis la Raiffeisen Bank æi folosesc
un card SMURD susœin alåturi de noi achiziœionarea æi echiparea de cåtre Fundaœia SMURD a unui
avion sanitar.
Dorind så oferim un acces cât mai facil clienœilor la serviciile Båncii, am continuat investiœiile în
vederea dezvoltårii canalelor electronice. Am introdus în reœeaua de ATM-uri atât operaœiuni de
„customer service” (mini-extrase, schimbarea codului PIN), cât æi alte operaœiuni frecvent utilizate de
clienœi (plata facturilor de utilitåœi, reîncårcarea cartelelor preplåtite). Am extins gama produselor care
se pot activa direct de client pe platforma de Internet banking, cum ar fi: deschiderea de conturi
curente æi economisire în principalele valute (lei, euro) sau deschiderea de carduri de debit ataæate
conturilor curente.
În ultimul trimestru al anului 2011, Raiffeisen Bank a lansat noul serviciu Smart Mobile, disponibil pe
noile generaœii de telefoane mobile ce au apårut odatå cu conceptul Smart Phone. Noua aplicaœie
pune la dispoziœia clienœilor Båncii servicii de consultare a propriului portofoliului de produse,
operaœiuni de transfer între conturile proprii sau alte conturi, dar æi servicii de localizare a celei mai
apropiate agenœii sau a celui mai apropiat ATM, precum æi informaœii financiare (curs de schimb,
dobânzi interbancare) actualizate zilnic.
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Carduri
Activitatea de carduri a fost direcœionatå, în 2011, cåtre oferirea unor soluœii de finanœare optime
pentru clienœii Båncii, care au primit oferte de card de credit atractive æi liste de parteneri unde
beneficiazå, la plata cu cardul, de reduceri semnificative sau rate cu dobândå zero. Ca urmare a
acestei poziœionåri, cardul de credit Raiffeisen Bank a fost cel mai atractiv produs de finanœare în
2011, cu 95.000 conturi nou-deschise, conducând la o cotå de piaœå de 25% în totalul vânzårilor
de carduri de credit din România. De asemenea, portofoliul de carduri de credit al Båncii a atins
350.000 conturi æi o cotå de piaœå de 18%, fiind cel mai mare din România.
Serviciile de acceptare carduri s-au dezvoltat în acelaæi ritm, bazându-se pe relaœiile de parteneriat
existente cu clienœii corporatiæti æi pe serviciile de loialitate implementate prin EPOS-uri æi aplicaœiile
de e-commerce. În 2011, Raiffeisen Bank a obœinut o creætere a cotei de piaœå cu 4% faœå de anul
precedent, ajungând la 15%.
Carduri credit (‘000s)

Acceptåri carduri
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400
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Conturi noi

2010

Portfoliu

2011

Rulaj (mn EUR)

Cota de piaœå (%)

Întreprinderi mici [i mijlocii (IMM)
În ciuda contextului economic încå dificil, portofoliul de clienœi æi rezultatele obœinute pe segmentul
IMM (întreprinderi cu o cifrå de afaceri anualå de pânå la 5 milioane euro, incluzând æi segmentul
Profesiilor Liberale) au continuat ritmul de creætere din anul precedent, dar la un nivel mai ridicat pe
toœi indicatorii financiari principali, ca urmare a strategiei Båncii de a dezvolta æi consolida relaœiile
de „bancå de caså” cu clientela existentå, precum æi de a atrage clienœi noi în aceastå categorie.
Segmentul IMM este structurat intern în întreprinderi cu o cifrå de afaceri sub 1 milion EUR, respectiv
între 1 æi 5 milioane EUR, permiœând astfel deservirea personalizatå a clienœilor în funcœie de profilul,
dimensiunile æi nevoile acestora. De asemenea, clienœii IMM beneficiazå de o echipå de vânzare
dedicatå, care le oferå consultanœå financiarå pentru dezvoltarea propriei afaceri, precum æi de o
gamå largå de canale alternative pentru a accesa produsele æi serviciile Båncii: canale de tip mobile
banking (SmartTel æi MyBanking IMM), Internet banking (Raiffeisen Online æi Multicash IMM) sau
phone banking (Raiffeisen Direct pentru IMM).
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Pe parcursul anului 2011, soldul de active al segmentului de clientelå IMM a înregistrat o creætere
accentuatå faœå de anul precedent, volumele de împrumuturi noi fiind cu peste 50% mai mari faœå de
cele din 2010. Portofoliul de credite pe segmentul IMM înregistra un sold de 350 milioane EUR la
finele anului (o creætere de aproape 15% faœå de 2010), depåæind pentru prima datå nivelul maxim
atins în perioada premergåtoare crizei æi dovedind preocuparea Båncii pentru dezvoltarea acestui
segment de clienœi ce reprezintå motorul de creætere al oricårei economii.
Evoluœia activelor IMM (echivalent EUR)
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Pentru a veni în sprijinul clienœilor IMM æi a creæte
capacitatea lor de a accesa finanœåri în contextul economic
actual, gama de produse de creditare adresate acestora
s-a extins în prima jumåtate a anului, prin semnarea a douå
convenœii de colaborare cu instituœii financiare de renume:
Fondul European de Investiœii (FEI) æi Banca Europeanå
de Reconstrucœie æi Dezvoltare (BERD). Acestea au dus la
lansarea unor produse care permit finanœarea clienœilor ce nu
deœin suficiente garanœii proprii (FEI) sau care permit accesul
la consultanœå tehnicå gratuitå æi granturi europene, în cazul
investiœiilor pentru eficienœå energeticå (BERD).

Având în vedere preocuparea pentru creæterea gradului de satisfacœie a clienœilor IMM, în special a
celor „de caså”, Raiffeisen Bank le-a oferit o serie de campanii pre-aprobate dedicate, aceætia având
astfel posibilitatea så-æi reîntregeascå finanœårile aflate în derulare (top-up) sau så acceseze sume noi
în timp rapid æi cu o documentaœie minimå.
Creæterea semnificativå a volumelor noi de credite acordate nu a erodat calitatea portofoliului de
credite, provizioanele înregistrate la nivel de segment poziœionându-se sub nivelul estimat. Sistemul
de detectare a semnalelor de avertizare referitoare la deteriorarea unor categorii de active æi soluœiile
de restructurare proactivå puse la dispoziœia clienœilor IMM au permis îmbunåtåœirea ratei de credite
neperformante înregistrate la nivel de segment.
Astfel, Raiffeisen Bank a înregistrat o evoluœie pozitivå atât la nivelul surselor atrase, unde soldul
de pasive a depåæit 610 milioane EUR la sfâræitul lui 2011 (în creætere cu peste 20% faœå de anul
precedent), cât æi la nivel tranzacœional, unde numårul æi volumul operaœiunilor de numerar, al
încasårilor æi plåœilor în lei si valutå au crescut între 10-15% faœå de 2010.
Evoluœia pasivelor IMM (echivalent EUR)

Având în vedere dezvoltarea constantå a funcœionalitåœilor
aplicaœiei Raiffeisen Online IMM în 2011, a crescut atât
ponderea tranzacœiilor efectuate de cåtre clienœii IMM prin
Internet banking (cu 27% faœå de 2010), cât æi numårul de
clienœi IMM ce utilizeazå aceastå aplicaœie (cu 35% faœå de
2010).
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Anul 2011 a adus în prim-plan æi acœiunile menite så
creascå eficienœa proceselor interne ale Båncii, urmårinduse îmbunåtåœirea timpului acordat vânzårii æi creæterea
gradului de satisfacœie a clienœilor interni æi externi, costurile
operaœionale înregistrând o diminuare cu 10% faœå de 2010.
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Trezorerie §i pieœe de capital
Continuând tendinœa înregistratå în ultimii ani, Aria Trezorerie æi Arbitraj a Båncii a transformat
aceste provocåri în oportunitåœi. Fiind una din cele mai importante bånci prezente pe piaœa valutarå
æi a titlurilor de stat, Banca a fost capabilå så le ofere clienœilor soluœii de gestionare a riscurilor æi de
investiœii, în condiœiile unui mediu economic dificil.
Piaœa monetarå a resimœit cel mai mult influenœele contextului internaœional, a doua parte a anului
fiind caracterizatå de o volatilitate ridicatå atât pentru dobânzile în lei, cât æi pentru cele ale
principalelor valute. Pe piaœa valutarå, rata de schimb euro/leu a fluctuat între 4,07 æi 4,37. Piaœa
instrumentelor cu venit fix a înregistrat de asemenea evoluœii pozitive în prima jumåtate a lui 2011,
datoritå scåderii dobânzilor interne, fiind înså afectatå în a doua parte a anului de miæcårile de pe
pieœele internaœionale.
Subsidiarele Båncii de pe plan local i-au permis înså acesteia så îæi menœinå poziœia puternicå de
lichiditate æi så beneficieze de pe urma volatilitåœii pieœei monetare. Ca o consecinœå a fluctuaœiilor
de pe pieœele valutare externe æi a declinului ratelor de dobândå interne, Banca a putut så le
ofere clienœilor produse de calitate, precum depozite structurate sau fonduri de piaœå monetarå
cu randamente superioare, oferite de compania sa de administrare a activelor, Raiffeisen Asset
Management.

Cercetare economicå
Direcœia de Cercetare Economicå æi Sectorialå furnizeazå analize æi rapoarte macroeconomice,
precum æi analize cu privire la evoluœiile înregistrate la nivelul principalelor sectoare din economie
(companii æi populaœie).
Cercetarea macroeconomicå este axatå pe analiza evoluœiilor principalilor indicatori macroeconomici
(PIB, rata inflaœiei, rate ale dobânzii, curs de schimb, deficit de cont curent etc.), oferind totodatå
prognoze cu privire la dinamica acestora în perioada urmåtoare. Activitåœile de cercetare se
realizeazå æi la nivel de sectoare economice, urmårindu-se identificarea caracteristicilor structurale
ale acestora, a celor mai recente tendinœe ale activitåœii lor, precum æi a potenœialului pentru perioada
urmåtoare. Aceste analize sunt importante pentru strategia Båncii æi scenariile de risc, iar pentru
realizarea lor sunt folosite tehnici cantitative de cercetare, baze de date publice æi câteva interne.
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Majoritatea analizelor macroeconomice sunt prezentate în cadrul publicaœiilor realizate de
Raiffeisen RESEARCH:
•

Daily Treasury Bulletin – raport zilnic ce sintetizeazå evenimentele cheie æi evoluœiile de pe piaœa
internå æi externå din ziua lucråtoare precedentå.

•

CEE Weekly Bond Markets Outlook – raport såptåmânal, realizat de Raiffeisen RESEARCH în
Europa Centralå æi de Est, ce prezintå cele mai importante evenimente economice æi politice din
œårile din regiune, cu impact asupra evoluœiei ratelor dobânzilor æi randamentelor titlurilor cu
venit fix.

•

Focus FX Weekly – analizå såptåmânalå, realizatå de Raiffeisen RESEARCH pentru Europa
Centralå æi de Est, ce vizeazå evoluœiile recente æi aæteptate ale cursului de schimb.

•

Romania - Monthly Economic Overview – raport lunar extins ce 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 noastre legate de evoluœia acestora în
perioada urmåtoare.

•

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

•

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

•

CEE Banking Sector Report – raport realizat anual de Raiffeisen RESEARCH, ce conœine o
analizå extinså a sistemelor bancare din œårile din centrul, estul æi sud-estul Europei. 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.

•

Analize specifice furnizate clienœilor la cererea acestora.

Activitatea de cercetare a principalelor evoluœii înregistrate la nivelul sectoarelor economice este
realizatå în principal pentru necesitåœile interne ale Båncii, scopul fiind acela de a oferi suport
departamentelor din Bancå în deciziile curente æi strategice. Analizele vizeazå performanœa
sectoarelor în trecut, dar æi potenœialul æi riscurile acestora în viitor.
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Servicii de custodie æi depozitare
Direcœia Servicii Titluri este responsabilå cu activitåœile de custodie pentru instrumente financiare,
depozitare (a activelor organismelor de plasament colectiv æi fondurilor de pensii) æi distribuœie de
unitåœi de fond pentru organismele de plasament colectiv externe.
Printre clienœii acestei direcœii se regåsesc: instituœii financiare nerezidente æi locale (societåœi de
asigurare, bånci, intermediari) pentru serviciile de custodie, cu investiœii în instrumente cu venit fix
æi acœiuni listate; fonduri de investiœii æi pensii; persoane fizice æi juridice, cu investiœii în instrumente
financiare cu venit fix æi unitåœi ale fondurilor, emise de Raiffeisen Capital Management Austria æi
distribuite de Raiffeisen Bank în România.
La sfâræitul anului 2011, valoarea activelor påstrate în custodie era de 1.470,01 mil. EUR, faœå de
1.152,24 mil. EUR la 31 decembrie 2010.
Evoluœia activelor depozitate: 2006 – 2011 (mil. EUR)
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Managementul bilanœului æi portofoliului
Direcœia Managementul Bilanœului æi Portofoliului este responsabilå pentru managementul strategic al
activelor æi pasivelor Båncii, cu scopul de a menœine o poziœie sustenabilå de lichiditate pe termen
mediu æi lung, asigurând în acelaæi timp stabilitatea venitului net din dobânzi. În acest sens, sunt
acoperite douå domenii principale: Managementul Activelor æi Pasivelor (MAP) æi Managementul
Finanœårii.
MAP este responsabil cu poziœionarea bilanœului din perspectiva lichiditåœii æi a expunerii la riscul
de ratå a dobânzii, prin utilizarea unei palete de instrumente, având ca elemente centrale un sistem
eficient al preœurilor de transfer al fondurilor, dar æi aplicaœii IT dedicate. Profilul de lichiditate æi de
dobândå al Båncii este rezultatul exerciœiilor de planificare (bugetare) æi testare în condiœii de stres
æi este aliniat atât cu strategia de afaceri, cât æi cu strategia de risc. În acest proces sunt luaœi în
calcul mai mulœi factori cheie: toleranœa la risc, finanœarea æi capitalul disponibil, cât æi obiectivele de
creætere æi profitabilitate ale Båncii.
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Activitatea de finanœare s-a desfåæurat conform obiectivelor strategice majore de a consolida poziœia
Båncii din punct de vedere al finanœårii æi capitalului. În 2011 s-a continuat politica de creætere a
flexibilitåœii æi diversificare a surselor de finanœare prin accesarea unor programe ale instituœiilor
financiare internaœionale precum Banca Europeanå pentru Reconstrucœie æi Dezvoltare (BERD,
Facilitatea de finanœare pentru eficienœa energeticå) æi Fondul European de Investiœii (FEI, Iniœiativa
JEREMIE) dedicatå unor proiecte æi segmente specifice.
Mai mult, în 2011, Raiffeisen Bank a încheiat prima sindicalizare din sectorul financiar din România
de la declanæarea crizei, sub structurå BERD de tip A/B, în sumå totalå de 150 milioane EUR.
Tranæa A, în sumå de 40 milioane EUR, provine de la BERD. Tranæa B, care a fost supra-subscriså
faœå de suma iniœialå de 80 de milioane EUR, a adunat 110 milioane EUR æi a fost furnizatå de
un sindicat de bånci. Scopul împrumutului a fost de a susœine activitatea de creditare a Båncii,
precum æi menœinerea unei poziœii puternice pe piaœå, prin diversificarea surselor de finanœare æi
îmbunåtåœirea profilului de maturitate al elementelor de bilanœ.
Poziœia de capital a fost æi ea la rândul ei întåritå printr-un nou împrumut subordonat, contractat în
2011, solvabilitatea Båncii atingând nivelul de 10,9% la finalul anului 2011.

Servicii de administrare a investiœiilor
Raiffeisen Asset Management (RAM), societatea de administrare a investiœiilor a Grupului, a
continuat æi în anul 2011 så atragå sume semnificative de la clienœi prin intermediul fondurilor
de investiœii administrate, devenind lider de piaœå cu o cotå de peste 19% æi active de peste 650
milioane EUR (conform statisticilor publicate de Asociaœia Administratorilor de Fonduri).
Creæterea activelor a fost susœinutå de fondurile cu plasamente în instrumente purtåtoare de
dobândå: Raiffeisen Ron Plus - o creætere de aproximativ 200 milioane RON, Raiffeisen Euro Plus - o
creætere a activelor administrate de peste 200 milioane RON æi Raiffeisen Dolar Plus - cu active de
aproximativ 60 milioane RON.
Un alt factor care a determinat creæterea semnificativå a activelor în administrare a fost interesul
din ce în ce mai ridicat al IMM-urilor pentru aceastå formå de economisire, în special datoritå
randamentelor atractive æi flexibilitåœii în privinœa momentului retragerii sumelor plasate. Astfel, în
luna iunie a luat naætere fondul Raiffeisen Ron Flexi, conceput special pentru IMM-uri, care în doar 6
luni de la lansare a atras peste 130 de milioane RON de la peste 600 de companii.
Rezultatele foarte bune obœinute în distribuœia de fonduri de investiœii sunt încå o confirmare a
faptului cå forœa de vânzåri a reuæit rapid så se adapteze noului context de piaœå, în care nevoia
clientului este cea mai importantå. Pornind de la aæteptårile clienœilor, consilierii de clientelå ai
Raiffeisen Bank au oferit o gamå largå de produse, fondurile de investiœii reprezentând o atracœie
specialå atât pentru persoanele fizice cu intenœii de economisire-investire, cât æi pentru întreprinderile
mici æi mijlocii dornice så-æi maximizeze randamentul lichiditåœilor. Oferta variatå de fonduri a
permis satisfacerea opœiunilor de plasament ale clienœilor nu doar în lei, dar æi în euro sau dolari.
Diferenœierea în rândul competitorilor s-a datorat pe de-o parte modului adecvat în care au fost
transmise cåtre clienœi avantajele fondurilor de investitœii, pe de altå parte implicårii active în
consilierea acestora pentru optimizarea æi administrarea cât mai facilå a impozitului pe câætig.
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Raiffeisen Asset Management este preocupatå permanent de inovare, pânå acum reuæind så fie:
•

prima societate din România care a direcœionat o parte din plasamentele de acœiuni cåtre
pieœele externe, prin intermediul fondurilor deschise de investiœii: Raiffeisen Prosper æi
Raiffeisen Benefit;

•

prima æi singura societate care a lansat un fond deschis de investiœii cu capital protejat:
Raiffeisen Confort;

•

prima æi singura societate care administreazå un fond de pensii facultative: Raiffeisen
Acumulare;

•

prima societate care administreazå un fond deschis de investiœii cu plasamente în
instrumente purtåtoare de dobândå denominat în EUR: Raiffeisen Euro Plus;

•

singura societate care administreazå un fond deschis de investiœii cu plasamente în
instrumente purtåtoare de dobândå denominat în USD: Raiffeisen Dolar Plus.

Servicii de investiœii æi brokeraj
Raiffeisen Capital&Investment (RCI), banca de investiœii a grupului Raiffeisen în România, este
una din societåœile de servicii de investiœii financiare de top de pe piaœa româneascå de capital,
ce oferå o gamå variatå de produse æi servicii clienœilor såi: precum intermedierea tranzacœiilor
cu acœiuni æi obligaœiuni cotate la Bursa de Valori Bucureæti æi pe pieœele externe, platformå de
tranzacœionare online, servicii de consultanœå în investiœii, rapoarte de analizå de înaltå calitate,
operaœiuni de schimb valutar pentru investiœiile în pieœele de capital externe, colectarea dividendelor
pentru investiœiile de pe pieœele externe, servicii de consultanœå pentru fuziuni æi achiziœii, planificare
strategicå, restructurare financiarå etc.
RCI este cotatå ca o bancå de investiœii de referinœå pentru tranzacœii speciale, soluœii creative æi
pentru lansarea unor noi produse pe piaœå (de ex. drepturile de alocare folosite pentru prima oarå
pentru oferta publicå iniœialå Transgaz). Mai mult, RCI este un deschizåtor de drumuri, fiind prima
æi singura societatea de servicii de investiœii financiare din România care a executat o tranzacœie de
vânzare în lipså, coroboratå cu un împrumut de acœiuni (martie 2011) æi prima care tranzacœioneazå
pe conturi globale toœi emitenœii cotaœi la Bursa de Valori Bucureæti æi pe piaœa Rasdaq (începând cu
aprilie 2011).
În cursul anului 2011, RCI a ocupat locul al patrulea în topul societåœilor de servicii de investiœii
financiare active pe Bursa de Valori Bucureæti, din punct de vedere al valorii totale tranzacœionate
pe piaœå, æi primul loc din punct de vedere al valorii tranzacœiilor de pe piaœa Rasdaq, cu o cotå de
piaœå de 19,75%. În plus, volumul tranzacœiilor externe executate în contul clienœilor români a fost de
aproximativ 87 milioane EUR în 2011.
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Bursa de Valori Bucure§ti (inclusiv Rasdaq)
		
		
2011
2010
2009

Acœiuni æi instrumente cu venit fix
Acœiuni æi instrumente cu venit fix
Acœiuni æi instrumente cu venit fix

Volum tranzacœii
(milioane EUR)

Cota de piaœå

300,68
425,96
232,67

5,48%
10,01%
7,00%

Piaœa externå
		
2011
2010
2009

Acœiuni
Acœiuni
Acœiuni

Volum tranzacœii (milioane EUR)
87,49
47,31
131,20

RCI are o experienœå solidå pe piaœa de capital din România, ca rezultat al implicårii în cea mai
mare listare la Bursa de Valori Bucureæti de pânå în prezent (Fondul Proprietatea), în cele mai mari
oferte publice de acœiuni de pânå acum (Transgaz, Teraplast, Transelectrica, Flamingo International),
precum æi în douå dintre cele mai mari oferte de obligaœiuni corporatiste (emisiunile Raiffeisen Bank
æi Finansbank). Mai mult, RCI este Lead Manager al ofertei publice secundare a Transgaz (aæteptatå
în 2012) æi este Manager în cadrul Consorœiului selectat pentru intermedierea ofertei publice iniœiale
æi listårii Romgaz (aæteptatå în 2012).
Listarea Fondului Proprietatea, cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucureæti, a fost
principalul factor ce a impulsionat piaœa româneascå de capital în prima jumåtate a anului 2011.
Capitalizarea bursierå a Fondului Proprietatea dupå prima zi de tranzacœionare a fost de 2,1
miliarde EUR, iar un numår record de peste 5.600 de tranzacœii a fåcut ca rulajul bursei så ajungå
la 56,7 milioane EUR, cel mai mare nivel atins vreodatå pe piaœa „regular”. În calitate de Lead
Manager al consorœiului care a intermediat aceastå listare, RCI a avut o contribuœie determinantå
în pregåtirea prospectului de listare, în organizarea celui mai mare road-show realizat vreodatå
în România, în oferirea de asistenœå în vederea introducerii de standarde internaœionale de
tranzacœionare (conturi globale, vânzåri în lipså æi împrumuturi de acœiuni) ce nu erau disponibile la
acel moment la Bursa de Valori Bucureæti etc.
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Participaœii
Grupul Raiffeisen este prezent în România prin intermediul subsidiarelor sale, pe diferite segmente
ale pieœei financiare: sectorul bancar, cel de servicii de intermediere financiarå, de administrare a
fondurilor de investiœii, leasing, precum æi pe segmentul economisirii æi creditårii în sistem colectiv
pentru domeniul locativ.
Raiffeisen Capital&Investment (RCI) este societatea de servicii de investiœii financiare a Grupului
Raiffeisen în România. La sfâræitul anului 2011, RCI avea un capital social de 1,6 milioane RON –
deœinut în proporœie de 99,99% de Raiffeisen Bank – æi active în valoare de 7,62 milioane EUR.
Pe parcursul anului, volumul tranzacœiilor intermediate de Raiffeisen Capital&Investment pe Bursa
de Valori Bucureæti a atins 301 milioane EUR, entitatea consolidându-æi poziœia de intermediar activ
pe piaœa de capital, situându-se astfel pe locul 4 în clasamentul firmelor de intermediere financiarå.
Raiffeisen Asset Management (RAM) este societatea de administrare a investiœiilor a Grupului în
România. Capitalul social, în valoare de 10.656.000 RON, este deœinut în proporœie de 99,99%
de Raiffeisen Bank. Activele bilanœiere ale societåœii s-au ridicat la 6,98 milioane EUR. La sfâræitul
anului 2011, RAM era primul jucåtor pe piaœa de administrare a investiœiilor, cu o cotå de piaœå de
peste 19% æi active în administrare de peste 650 milioane EUR. Mizând pe potenœialul impresionant
al acestei pieœe, în perspectiva convergenœei la nivelul înregistrat de toate œårile dezvoltate,
Raiffeisen Asset Management a dezvoltat în timp o gamå largå de produse, fiind la sfâræitul anului
2011 singura societate de administrare a investiœiilor din România prezentå pe toate segmentele
pieœei administrårii investiœiilor: fonduri deschise de investiœii, fonduri închise de investiœii, portofolii
individuale æi fonduri de pensii facultative.
Raiffeisen Leasing reprezintå Grupul Raiffeisen pe piaœa de leasing din România. Capitalul social
în valoare de 14.935.400 RON este deœinut în proporœie de 50% de Raiffeisen Bank.
La finalul anului 2011, Raiffeisen Leasing deœinea active totale în valoare de aproximativ
165 milioane EUR, baza de clienœi numårând aproximativ 2.400 clienœi activi.
Raiffeisen Banca pentru Locuinœe (RBL) prima bancå de economisire æi creditare în domeniu locativ
din România, este deœinutå de Raiffeisen Bank, Raiffeisen Bausparkasse GmbH – Austria æi
Bausparkasse Schwabish Hall AG – Germania, în cote aproximativ egale de 33%.
Produsul de economisire-creditare combinå o etapå de economisire cu una de creditare æi, pe
lângå prima oferitå de Statul Român, RBL oferå dobânzi fixe, avantajoase atât pentru etapa de
economisire, cât æi pentru cea de creditare. Sistemul de economisire-creditare are un puternic rol
social, încurajând economisirea pe termen lung æi ajutând la îmbunåtåœirea situaœiei locative din
România. La finalul anului, Raiffeisen Banca pentru Locuinœe deœinea un capital social în valoare de
131 milioane RON æi gestiona active în valoare de aproximativ 319 milioane RON.
La sfâræitul anului 2011, Banca deœinea o participaœie de 33,33% din capitalul social al instituœiei
financiare nebancare Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A., precum æi 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, Fondul Român
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzåtorii Privaœi IFN S.A., Casa de Compensare Bucureæti
S.A., Visa Inc.
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Raiffeisen Bank Bucharest International Marathon – cursa copiilor
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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 2011 æi confirm cå:
a)

politicile contabile utilizate la întocmirea situaœiilor financiare anuale consolidate la data de
31 decembrie 2011 sunt în conformitate cu reglementårile contabile aprobate prin Ordinul
Preæedintelui Consiliului de Administraœie al Båncii Naœionale a României nr.13/2008, cu
modificårile æi completårile ulterioare;

b)

situaœiile financiare anuale consolidate, întocmite la data de 31 decembrie 2011 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 Preæedintelui Consiliului de Administraœie al Båncii Naœionale a
României nr.13/2008, cu modificårile æi completårile ulterioare.

						Steven van Groningen
						 Preæedinte & CEO
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Raportul Auditorului Independent

C`tre Ac]ionari
Raiffeisen Bank S.A.
Raport asupra si]uatiilor financiare consolidate
1. Am auditat situa]iile financiare consolidate anexate ale Raiffeisen Bank S.A. („Banca”) [i filialelor
sale („Grupul”), care cuprind situa]ia consolidat` a pozi]iei financiare la data de 31 decembrie 2011,
situa]ia consolidat` a rezultatului global, situa]ia consolidat` a modific`rilor capitalurilor proprii [i
situa]ia consolidat` a fluxurilor de trezorerie pentru exerci]iul încheiat 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 întocmirea [i prezentarea fidel` a acestor situa]ii financiare
consolidate în conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar` adoptate de Uniunea
European` [i pentru acel control intern pe care conducerea îl consider` necesar pentru a permite întocmirea
de situa]ii financiare consolidate care s` nu con]in` denatur`ri semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Responsabilitatea auditorului
3. Responsabilitatea noastr` este ca, pe baza auditului efectuat, 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 standarde cer ca noi s` respectam cerin]ele etice, s`
planific`m [i s` efectu`m auditul în vederea ob]inerii unei asigur`ri rezonabile c` situa]iile financiare
consolidate nu cuprind denatur`ri semnificative.
4. Un audit const` în efectuarea de proceduri pentru ob]inerea probelor de audit cu privire la sumele [i
informa]iile prezentate în 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 fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul
intern relevant pentru întocmirea [i prezentarea fidel` a situa]iilor financiare consolidate pentru a stabili
procedurile de audit relevante în circumstan]ele date, dar nu [i în scopul exprim`rii unei opinii asupra
eficien]ei controlului intern. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor
contabile folosite [i rezonabilitatea estim`rilor contabile elaborate de c`tre conducere, precum [i evaluarea
prezent`rii situa]iilor financiare consolidate luate în ansamblul lor.

@ 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.
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5. Consider`m c` probele de audit pe care le-am ob]inut sunt suficiente [i adecvate pentru a constitui baza
opiniei noastre de audit.
Opinia
6. În opinia noastr`, situa]iile financiare consolidate anexate ale Raiffeisen Bank S.A. [i filialelor sale redau
o imagine fidel`, în toate aspectele semnificative, a pozi]iei financiare consolidate a Grupului la data de
31 decembrie 2011, precum [i a rezultatului consolidat al opera]iunilor sale [i a fluxurilor consolidate de
trezorerie pentru exerci]iul financiar încheiat la aceast` dat` în conformitate cu Standardele Interna]ionale
de Raportare Financiar` adoptate de Uniunea European`.
Alte aspecte
7. Acest raport este adresat exclusiv ac]ionarilor B`ncii, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru
a putea raporta ac]ionarilor B`ncii acele aspecte pe care trebuie s` le raport`m într-un raport de audit, [i
nu în alte scopuri. În m`sura permis` de lege, nu accept`m [i nu ne asum`m responsabilitatea decât fa]`
de Banc` [i de ac]ionarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situa]iilor
financiare consolidate [i raportul asupra conformit`]ii sau pentru opinia format`.
Raport asupra conformit`]ii raportului consolidat al directoratului cu situa]iile financiare consolidate
În concordan]` cu Ordinul Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie al B`ncii Na]ionale a României nr.
13/2008, articolul 223, punctul (e), noi am citit raportul consolidat al directoratului ata[at situa]iilor financiare
consolidate ale Raiffeisen Bank S.A. [i filialelor sale („Grupul”) întocmite în conformitate cu Standardele
Interna]ionale de Raportare Financiar` adoptate de Uniunea European` pentru exerci]iul financiar încheiat la
31 decembrie 2011. Raportul consolidat al directoratului prezentat [i numerotat de la pagina 1 la pagina 17
nu face parte din situa]iile financiare consolidate ale Grupului. În raportul consolidat al directoratului, noi nu
am identificat informa]ii financiare care s` fie în mod semnificativ neconcordante cu informa]iile prezentate în
situa]iile financiare consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2011.
Pentru [i în numele KPMG Audit S.R.L.:

Toader {erban-Cristian

KPMG Audit S.R.L.

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu num`rul 1502/2003

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu num`rul 9/2001

Bucure[ti, 30 martie 2012
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Situaœia consolidatå a rezultatului global
pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

Conversie informativå*
Nota
2011
2010
2011
2010
		
RON ‘000
RON ‘000
EUR ‘000
EUR ‘000
				 Neauditat
Neauditat
					
Venituri din dobânzi		
1.629.109
1.419.996
384.414
337.299
Cheltuieli cu dobânzile		
-563.898
-499.437
-133.061
-118.634
Venituri nete din dobânzi
7
1.065.211
920.559
251.353
218.665
Venituri din speze æi comisioane		
722.342
762.038
170.448
181.011
Cheltuieli cu speze æi comisioane		
-103.093
-69.966
-24.326
-16.619
Venituri nete din speze æi comisioane
8
619.249
692.072
146.122
164.392
Venituri nete din tranzacœionare
9
207.104
147.890
48.869
35.129
Venituri/ (cheltuileli) nete din alte instrumente
financiare la valoare justå prin contul
de profit æi pierdere		
-20.080
45.253
-4.738
10.749
Alte venituri operaœionale
10
56.804
58.016
13.404
13.781
Venituri operaœionale		
1.928.288
1.863.790
455.010
442.716
Cheltuieli operaœionale
11
-702.959
-695.169
-165.874
-165.127
Cheltuieli salariale
12
-515.632
-521.271
-121.672
-123.820
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru
deprecierea valorii activelor financiare
13
-207.021
-212.260
-48.850
-50.419
Câætiguri/(Pierderi) din participaœii
în entitåœi asociate
22
3.401
13.303
803
3.160
Profit înainte de impozitare		
506.077
448.393
119.417
106.510
Cheltuiala cu impozitul pe profit
14.15
-78.392
-64.499
-18.498
-15.321
Profitul net al exerciœiului financiar
38
427.685
383.894
100.919
91.189
Alte elemente ale rezultatului global					
Modificarea netå a valorii juste:					
Valoarea netå transferatå în contul
de profit æi pierdere
34
412
294
95
70
Total rezultat global aferent exerciœiului
financiar dupå impozitare
38
428.097
384.188
101.014
91.259
*Vezi nota 2.c.
Situaœia consolidatå a rezultatului global trebuie cititå împreunå cu notele la situaœiile financiare consolidate, parte
integrantå a acestora, prezentate în paginile 60-122.Situaœiile financiare consolidate au fost aprobate de Directorat în
data de 26 martie 2011 æi au fost semnate în numele acestuia de cåtre:

Steven van Groningen						
Preæedinte & CEO						
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Situaœia consolidatå a poziœiei financiare
pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

Conversie informativå*
Nota
2011
2010
2011
		
RON ‘000
RON ‘000
EUR ‘000
				 Neauditat

2010
EUR ‘000
Neauditat

Active					
Numerar æi echivalente de numerar
16
4.046.907
3.999.018
936.849
933.303
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
274.446
438.437
63.534
102.324
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
8.952
60.626
2.072
14.149
Credite æi avansuri acordate båncilor
19
704.310
621.748
163.046
145.105
Credite æi avansuri acordate clienœilor
20
14.844.037
12.513.825
3.436.358
2.920.516
Titluri de valoare
21
3.806.203
3.910.491
881.127
912.643
Participaœii
22
43.210
45.787
10.003
10.686
Creanœe privind impozitul pe profit curent		
3.130
3.846
725
898
Imobilizåri corporale
23
273.994
321.278
63.429
74.981
Imobilizåri necorporale
24
112.029
103.757
25.934
24.215
Creanœe privind impozitul amânat
25
2.294
961
531
224
Alte active
26
155.299
173.911
35.951
40.588
Total active		
24.274.811
22.193.685
5.619.559
5.179.632
Datorii					
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
47.580
11.182
11.015
2.610
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
8.214
110.400
1.902
25.765
Depozite de la bånci
27
1.276.093
455.256
295.412
106.249
Depozite de la clienœi
28
17.148.273
15.780.975
3.969.783
3.683.013
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
29
1.877.465
2.352.485
434.629
549.030
Datorie privind impozitul pe profit curent
14
18.240
27.910
4.223
6.514
Datorii subordonate
32
595.823
492.577
137.932
114.959
Provizioane
30
41.181
46.551
9.533
10.864
Datorie privind impozitul amânat
25
28.294
9.438
6.550
2.203
Alte datorii
31
528.633
474.479
122.375
110.736
Total datorii		
21.569.796
19.761.253
4.993.354
4.611.943
Capital social
33
1.200.000
1.196.259
277.797
279.187
Rezultat reportat		
1.387.158
1.138.119
321.124
265.618
Alte rezerve
34
117.857
98.054
27.284
22.884
Total capitaluri proprii		
2.705.015
2.432.432
626.205
567.689
Total datorii æi capitaluri proprii		
24.274.811
22.193.685
5.619.559
5.179.632
* Vezi nota 2.c.
Situaœia consolidatå a rezultatului global trebuie cititå împreunå cu notele la situaœiile financiare consolidate, parte
integrantå a acestora, prezentate în paginile 60-122.Situaœiile financiare consolidate au fost aprobate de Directorat în
data de 26 martie 2012 æi au fost semnate în numele acestuia de cåtre:

Steven van Groningen						
Preæedinte & CEO						
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Situaœia consolidatå a modificårilor capitalurilor proprii
pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010

Capital
Alte
Rezultatul
Total
social
rezerve
reportat
				
Sold la 1 ianuarie 2010
1.196.259
81.163
914.373 2.191.795
Total rezultat global aferent exerciœiului financiar
			
Profitul net al exerciœiului financiar
383.894
383.894
Alte elemente ale rezultatului global, dupå impozitare				
Modificarea netå a valorii juste a activelor financiare disponibile
pentru vânzare, dupå impozitare
294
294
Total rezultat global aferent exerciœiului financiar, dupå impozitare
294
383.894
384.188
Constituirea de rezerve din profitul statutar al exerciœiului financiar
16.597
(16.597)
Distribuirea de dividende
(143.551) (143.551)
Sold la 31 decembrie 2010
1.196.259
98.054
1.138.119 2.432.432
Sold la 1 ianuarie 2011
1.196.259
98.054
1.138.119 2.432.432
Total rezultat global aferent exerciœiului financiar				
Profitul net al exerciœiului financiar
427.685
427.685
Alte elemente ale rezultatului global, dupå impozitare				
Modificarea netå a valorii juste a activelor financiare disponibile
pentru vânzare, dupå impozitare
412
412
Total rezultat global aferent exerciœiului financiar,
dupå impozitare
412
427.685
427.685
Constituirea de rezerve din profitul statutar
al exerciœiului financiar
19.391
(19.391)
Creætere capital propriu
3.741
(3.741)
Distribuirea de dividende
(155.514) (155.514)
Sold la 31 decembrie 2011
1.200.000 117.857
1.387.158 2.705.015
În mii RON

Situaœia consolidatå a modificårilor capitalurilor proprii trebuie cititå împreunå cu notele la situaœiile financiare
consolidate prezentate în paginile 60-122, care fac parte integrantå din situaœiile financiare consolidate.
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Situaœia consolidatå a fluxurilor de trezorerie
Pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011

În mii RON
Nota
2011
2010
			
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare			
Profitul exerciœiului financiar		
427.685
383.894
Ajuståri pentru elemente nemonetare:			
Cheltuiala cu amortizarea
11
113.253
95.999
Pierderea netå din deprecierea activelor financiare
(venitul aferent recuperårilor nu este inclus)
13
235.094
251.222
Pierderea netå din deprecierea imobilizårilor necorporale
24
12.001
Partea Grupului din câætigul entitåœilor afiliate
22
-3.401
-13.303
Pierdere din vânzarea imobilizårilor corporale æi necorporale
23, 24
2.356
5.371
Venituri nete din provizioane aferente altor active æi din alte provizioane		
-5.370
7.507
Cheltuieli cu impozitul pe profit
14,15
78.392
64.499
Ajuståri din reevaluarea la valoare justå a derivativelor deœinute
pentru managementul riscului
18
-50.100
84.488
Venituri nete din dobânzi
7
-1.094.929
-920.559
Pierderi din diferenœe de curs nerealizate		
9.098
6.234
Profit din exploatare înainte de variaœia activelor æi datoriilor din exploatare		
-287.922
-22.647
Variaœia activelor din exploatare:			
(Creæterea)/descreæterea activelor financiare deœinute pentru tranzacœionare
æi a derivativelor deœinute pentru managementul riscului		
196.596
-325.179
(Creæterea) /descreæterea creditelor æi avansurilor acordate båncilor		
1.792
-2.475
(Creæterea) /descreæterea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor		
-2.437.058
-1.994.599
(Creæterea) /descreæterea investiœiilor în titluri de valoare		
-83.884
-724.284
Descreæterea/(creæterea) altor active		
16.532
-8.344
Variaœia datoriilor din exploatare:			
Creæterea / (descreæterea) datoriilor financiare deœinute pentru tranzacœionare		
36.398
7.997
Creæterea / (descreæterea) depozitelor de la bånci		
823.448
-1.098.511
Creæterea/ (descreæterea) depozitelor de la clienœi		
1.391.043
1.366.948
Creæterea / (descreæterea) altor datorii		
54.154
87.015
Impozitul pe profit plåtit		
-69.823
38.761
Dobânda plåtitå		
-526.310
-473.595
Dobânda încasatå		
1.797.819
1.610.292
Dividende încasate		
2.459
2.077
Numerar net utilizat în activitatea de exploatare		
915.244
-1.536.544
Fluxuri de numerar din activitåœi de investiœii			
Încasåri în numerar din vânzarea imobilizårilor corporale		
-379
1.621
Achiziœii de imobilizåri corporale
23
-36.635
-59.458
Achiziœii de imobilizåri necorporale
24
-39.962
-38.803
Investiœii în participaœii
22
2.720
-12.806
Încasåri nete de numerar din vânzåri de participaœii
22
-1.933
29.510
Numerar net utilizat în activitåœi de investiœii		
-76.189
-79.936
Fluxuri de numerar din activitåœi de finanœare			
Încasåri nete de numerar din vânzarea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor 35
-78.463
-141.435
Încasåri din împrumuturi de la alte bånci		
769.980
2.063.207
Plåœi în numerar aferente împrumuturilor de la bånci		
-1.245.000
-1.054.778
Încasåri aferente împrumuturilor subordonate		
107.993
107.120
Plåœi în numerar aferente datoriilor din împrumuturi subordonate		
-10.712
Dividende plåtite		
-155.514
-143.551
Numerar net utilizat în activitåœi de finanœare		
-611.716
830.563
Creætere / (descreætere) netå a numerarului æi echivalentelor de numerar		
227.339
-785.917
Numerar æi echivalente numerar la 1 ianuarie		
4.747.837
5.533.754
Numerar æi echivalente numerar la 31 decembrie		
4.975.176
4.747.837
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Analiza numerarului æi echivalentelor de numerar

În mii RON
Nota
2011
2010
			
Numerarul æi echivalentele de numerar sunt compuse din:			
Numerar în casierie
16
791.291
546.268
Conturi curente la bånci
16
3.255.616
3.452.750
		4.046.907
3.999.018
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare - maturitate mai micå de 3 luni
4c
48.120
15.515
Credite æi avansuri acordate båncilor - maturitate mai micå de 3 luni
4c
704.310
621.082
Titluri de valoare - maturitate mai micå de 3 luni
4c
175.839
112.222
Numerar æi echivalente numerar în situaœia fluxurilor de trezorerie		
4.975.176
4.747.837

Situaœia consolidatå a fluxurilor de trezorerie trebuie cititå împreunå cu notele la situaœiile financiare consolidate
prezentate în paginile 60-122, care fac parte integrantå din situaœiile financiare consolidate.
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Note la situaœiile financiare consolidate

1. Entitatea raportoare
Raiffeisen Bank SA (“Banca”) æi-a început activitatea la data de 1 iulie 2002, în urma fuziunii prin absorbœie a
Raiffeisen Bank România SA de cåtre Banca Agricolå Raiffeisen SA, prin emisiune de acœiuni. Fuziunea dintre
cele douå 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 Naœionalå a României så desfåæoare activitåœi bancare. Sediul social se aflå în Piaœa
Charles de Gaulle nr.15, etajele 4,5,6,7 æi 8, sector 1, Bucureæti, România.
Situaœiile financiare consolidate ale Båncii pentru exerciœiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 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 juridice,
activitåœi de brokeraj, leasing 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, servicii de gestiunea
activelor financiare, servicii de brokeraj. Grupul îæi desfaæoarå activitatea atât prin intermediul sediului central din
Bucureæti cât æi prin intermediul reœelei sale de 543 agenœii (2010: 540 agenœii).
Banca este administratå în sistemul dualist de un Consiliu de Supraveghere format din 6 membri æi un Directorat
format din 5 membri.
Membri Consiliului de Supraveghere sunt:
•  Herbert Stepic - Preæedinte
•  Martin Grüll - Membru
•  Råzvan Munteanu - Membru
•  Peter Lennkh - Membru
•  Anca Ileana Ioan - 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
•  Carl Rossey - Vicepreæedinte, Operaœiuni æi IT
•  Vladimir Kalinov - Vicepreæedinte, Retail
În cadrul Consiliului de Supraveghere este o poziœie vacantå la data întocmirii acestor situaœii 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 Financiarå
adoptate de Uniunea Europeanå (”IFRS”).
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 cåtre Banca Naœionalå a României (denumite în
continuare „conturi statutare”).
Subsidiarele îæi întocmesc situaœiile financiare în conformitate cu legislaœia contabilå din România precum
æi cu reglementårile bancare în vigoare emise de cåtre Banca Naœionalå a României („conturi statutare”),
cu excepœia ICS Raiffeisen Leasing S.R.L., care îæi întocmeæte situaœiile financiare în conformitate cu
legislaœia contabilå a Republicii 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 la IFRS 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;
•   metodologie diferitå de calcul a provizioanelor pentru deprecierea creditelor æi avansurilor acordate clientelei;
•   ajuståri ale valorii juste æi deprecierii 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 costului istoric cu excepœia urmåtoarelor elemente
semnificative din situaœia consolidatå a poziœiei financiare:
•   instrumentele financiare derivate sunt evaluate la valoarea justå;
•   instrumentele financiare deœinute pentru tranzacœionare æi cele deœinute la valoare justå prin contul de profit sau
pierdere sunt evaluate la valoare justå;
•   activele financiare disponibile pentru vânzare sunt evaluate la valoarea justå;
•   datoriile aferente aranjamentelor de platå pe bazå de acœiuni cu decontare în numerar sunt evaluate la valoarea
justå;
•   obligaœiile de platå privind beneficiile definite ale angajaœilor.  

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 o mie de unitåœi.
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Conversia informativå
Pentru o prezentare mai clarå, cifrele în RON au fost prezentate în EUR. Sumele translatate nu fac parte din situaœiile
financiare consolidate auditate.
Pentru conversia RON – EUR, s-au avut în vedere urmåtoarele aspecte:
•   Activele, datoriile æi elementele de capital au fost convertite la cursul de închidere de la data fiecårei situaœii
consolidate a poziœiei financiare prezentate, publicat de cåtre Banca Naœionalå a României;
•   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 reprezintå cea mai bunå estimare a cursului real din data la care au avut loc
tranzacœiile (curs mediu în 2011: 4,2379 RON/EUR; curs mediu în 2010: 4,2099 RON/EUR).

d) Utilizarea estim`rilor [i judec`]ilor semnificative
Pregåtirea situaœiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeanå presupune din
partea conducerii utilizarea unor judecåœi, estimåri æi ipoteze ce afecteazå aplicarea politicilor contabile, precum æi
valoarea raportatå a activelor, datoriilor, veniturilor æi cheltuielilor. Estimårile æi judecåœile aferente se bazeazå pe
experienœa æi pe numeroæi factori consideraœi rezonabili în condiœiile date, rezultatele acestora formând baza emiterii
de judecåœi de valoare 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 ipotezele utilizate 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 la aplicarea politicilor contabile care au un efect semnificativ asupra situaœiilor
financiare consolidate, precum æi estimårile ce implicå un grad semnificativ de incertitudine, sunt prezentate în Nota 5.

3. Metode æi politici contabile semnificative
Politicile contabile prezentate mai jos au fost aplicate în mod consecvent 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
pot fi exercitate æi 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% (2010: 99,99%) din capitalul social al societåœii Raiffeisen Capital Investment S.A., o companie de
intermediere financiarå ce furnizeazå servicii de brokeraj bursier clienœilor interni æi externi, precum 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;
•   99,99% (2010: 99,99%)  din capitalul social al societåœii Raiffeisen Asset Management S.A., o companie de
administrare a activelor financiare, care are ca obiectiv administrarea fondurilor de investiœii lansate de cåtre
Grup.
Grupul a consolidat situaœiile financiare ale subsidiarelor sale în conformitate cu IAS 27 „Situaœii financiare
consolidate æi individuale.”
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(ii) Asocieri în participaœie
Grupul deœine asocieri în participaœiune în cadrul urmåtoarelor entitåœi:
•   50% (2010:50%) participaœie în Raiffeisen Leasing IFN SA;
•   50% (2010:50%) participaœie în ICS Raiffeisen Leasing S.R.L. din Republica Moldova deœinutå 100% de
Raiffeisen Leasing IFN SA;
•   33,32 % (2010:33,32%) în capitalul societåœii Raiffeisen Banca pentru Locuinœe S.A., banca destinatå
exclusiv activitåœii de economisire-creditare.
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
fondul.
(iv) Entitåœi asociate
Entitåœile asociate sunt acele societåœi în care Grupul poate exercita o influenœå semnificativå, dar nu æi un 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. Influenœa semnificativå se datoreazå mai mult faptului cå Grupul
controleazå societatea de administrare a activelor (Raiffeisen Asset Management S.A.) decât procentului deœinut în
fondurile de investiœii, luând în considerare faptul cå numårul unitåœilor de fond are o fluctuaœie zilnicå.
Situaœiile financiare consolidate includ cotå-parte a Grupului din rezultatele entitåœilor asociate determinatå pe baza
metodei punerii în echivalenœå, de la data la care Grupul a început så exercite influenœa semnificativå æi pânå la data
la care aceastå influenœå înceteazå (vezi Nota 22).
În cazul în care cota-parte a Grupului din pierderile entitåœilor asociate depåæeæte valoarea contabilå a investiœiei,
valoarea contabilå este reduså la zero, iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute cu excepœia situaœiei în care
Grupul are obligaœii legale sau constructive sau a fåcut plåœi în numele entitåœii asociate. Dupå aplicarea metodei
punerii în echivalenœå, inclusiv dupå recunoaæterea pierderilor entitåœilor asociate, investitorul aplicå dispoziœiile IAS
39 pentru a determina dacå este necesarå recunoæterea vreunei pierderi suplimentare din depreciere cu privire la
investiœia netå a investitorului în entitatea asociatå.
Banca deœine o participaœie de:
•  33,33% (2010: 33,33% ) în Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA
•  0% (2010: 30%) în Credex Finanœåri 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 – 55% (2010: 54.00%);
•  Raiffeisen Prosper Fond de Investiœii – 7% (2010: 18%);
•  Raiffeisen Romania Acœiuni Fond de Investiœii – 0% (2010: 5%);
•  Raiffeisen Confort Fond de Investiœii – 22% (2010: 19%);
•  Raiffeisen Confort  II Fond de Investiœii –30% (2010: 22%);
•  Raiffeisen Dollar Plus Fond de Investiœii  – 5% (2010: 11%).
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(v) Tranzacœii eliminate la consolidare
Decontårile æi tranzacœiile în interiorul Grupului, precum æi profiturile nerealizate rezultate din tranzacœii în interiorul
Grupului (cu excepœia câætigurilor sau pierderilor din diferenœe de curs aferente acestor tranzacœii), au fost eliminate
în totalitate din situaœiile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din tranzacœiile cu entitåœi asociate
sau controlate în comun sunt eliminate în limita cotei de participare a Grupului. Profiturile 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 convertite în lei la cursul oficial de schimb de la data decontårii
tranzacœiei. Activele æi datoriile monetare înregistrate în devize la data raportårii sunt convertite în moneda funcœionalå
la cursul de schimb 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 efectuate în perioada, æi costul amortizat în monedå strainå convertit în monedå
funcœionalå la cursul de închidere al perioadei. Activele æi datoriile nemonetare denominate în monedå stråinå æi care
sunt måsurate la valoarea justå sunt reconvertite în monedå funcœionalå la cursul de schimb de la 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 æi
care sunt incluse în rezerva provenind din modificarea valorii juste a acestor instrumente financiare.
Ratele de schimb ale principalelor monede stråine au fost:

Moneda

Euro (EUR)
Dolar American (USD)

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

% Creætere/
Descreætere)

1:RON 4,3197
1:RON 3,3393

1:RON 4,2848
1:RON 3,2045

0,81%
4,21%

(ii) Entitåœi care opereazå în stråinåtate
Entitatea care opereazå în 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 entitåœilor 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 stråinåtate, excluzându-le pe acelea care îæi desfaæoarå activitatea în œåri cu economie hiperinflaœionistå, sunt
convertite în RON la cursul de schimb de la data tranzacœiilor.
Diferenœele de curs provenind din conversia tranzacœiilor aferente entitåœilor din stråinåtate sunt recunoscute direct
în capitalurile proprii. Atunci când entitatea 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) Venituri [i cheltuieli din dobânzi
Veniturile æi cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit æi pierdere folosind metoda ratei de dobândå
efective pentru toate instrumentele financiare.
Metoda dobânzii efective este o metodå de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau al 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
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æi comisioanele plåtite sau primite între pårœile contractuale, costurile de tranzacœionare, æi alte prime æi disconturi care
fac parte integralå a ratei efective de dobândå.
Metoda ratei dobânzii efective 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.
Veniturile æi cheltuielile cu dobânzile prezentate în situaœia consolidatå a rezultatului global includ:
•

dobânzi la creditele æi avansurile acordate clienœilor, determinate prin metoda ratei de dobândå efective;

•   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;
•   dobânzi la titlurile de valoare desemnate la valoare justå prin contul de profit æi pierdere, determinate prin
metoda ratei de dobândå efectivå.
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 sunt prezentate în rezultatul
net provenind din alte instrumente financiare œinute la valoare justå prin contul de profit æi pierdere.

d) 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 situaœia consolidatå a rezultatului global 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 din tranzacœii care sunt recunoscute pe måsurå ce serviciul a fost primit.
Alte venituri din speze æi comisioane aferente produselor de economisire-creditare, care nu sunt incluse în calculul
ratei efective a dobânzii a instrumentelor financiare, sunt recunoscute atunci când serviciile asociate sunt prestate.

e) Venit net din tranzac]ionare
Venitul net din 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.

f) Venitul/cheltuiala net` din alte instrumente financiare recunoscute la valoare just`
Venitul/cheltuiala netå din alte instrumente financiare recunoscute la valoare justå provine din instrumente derivate
deœinute pentru acoperirea riscului æi 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.
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g) Dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în situaœia consolidatå a rezultatului global 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 dividende sunt reflectate ca o componentå a altor venituri operaœionale, în
funcœie de clasificarea instrumentului.
Dividendele sunt tratate de cåtre Grup ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate æi aprobate de
cåtre Adunarea Generala a Acœionarilor. Singurul profit disponibil pentru repartizare este profitul anului înregistrat în
conturile statutare româneæti æi este diferit de profitul reflectat în aceste situaœii financiare, întocmite în conformitate cu
IFRS, din cauza diferenœelor între reglementårile contabile aplicabile în România æi cele adoptate de UE.

h) Pl`]i de leasing
Plåœile de leasing operaœional sunt recunoscute în situaœia consolidatå a rezultatului global 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 dobândå 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 dobândå 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.

i) 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. Creanœele æi datoriile privind impozitul amânat se compenseazå dacå existå un drept legal de a
compensa datoriile privind impozitul curent cu creanœele privind impozitul curent æi acestea se raporteazå la impozitul
perceput de aceeaæi autoritate fiscalå pentru aceeaæi entitate impozabilå, sau pentru entitåœi impozabile diferite ale
cåror datorii æi creanœe privind impozitul curent urmeazå så se compenseze sau så se realizeze în acelaæi timp.
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.
Taxele adiœionale care apar din distribuœia dividendelor de cåtre Bancå sunt recunoscute atunci când este recunoscutå
datoria de a plåti dividendele.

j) 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
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sau recumpåra într-un termen apropiat sau dacå a fost desemnat în aceastå categorie de cåtre conducerea entitåœii.
Instrumentele derivate sunt, de asemenea, încadrate ca fiind deœinute pentru tranzacœionare.
Instrumentele financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere includ instrumente financiare derivate,
certificate de trezorerie emise de Guvernul României, titluri de stat emise cu discount sau cu cupon, 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 titluri de stat emise cu discount sau cu cupon.
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, certificate de
trezorerie cu discount sau cu cupon.
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 valoare 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 acordate, avansurile cåtre bånci æi clienœi , creanœele de leasing æi
alte active.
(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 situaœia consolidatå a poziœiei financiare 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 situaœia consolidatå
a poziœiei financiare. 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
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care decurg din proprietatea asupra unui activ financiar, activul respectiv se derecunoaæte dacå s-a pierdut controlul
asupra lui.
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 dacå comisionul perceput depåæeæte cheltuiala cu
mentenanœå (activ) sau dacå aceasta se situeazå sub cheltuiala efectuatå (datorie).
(iv) Compensåri
Activele æi datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat în situaœia consolidatå a poziœiei
financiare doar atunci când Grupul are un drept legal de compensare æi dacå intenœioneazå decontarea lor pe o
bazå netå sau dacå 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
masuratå la recunoaæterea iniœialå, mai puœin rambursårile de principal, la care se adaugå sau se scade amortizarea
cumulatå pânå la momentul respectiv, determinatå folosind 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
Valoarea justå reprezintå suma pentru care un activ poate fi schimbat sau o datorie decontatå între pårœi în cunoætinœå
de cauzå, în cadrul unor tranzacœii cu preœul determinat în mod obiectiv. Toate estimårile æi judecåœile semnificative
folosite în determinarea valorii de piaœå sunt descrise în nota 5. Participaœiile nelistate pentru care nu se poate face o
estimare fiabilå a valorii de piaœå 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 fiecårei raportåri, 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.
Dacå existå indicii obiective cå a avut loc o pierdere din deprecierea creditelor æi creanœelor sau a investiœiilor
deœinute pânå la scadenœa 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
aferente activului financiar la momentul iniœial (adicå, rata efectivå a dobânzii calculatå la momentul recunoaæterii
iniœiale). 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.
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Dacå într-o perioadå urmatoare, pierderea din depreciere se diminueazå æi diminuarea este datoratå unui eveniment
care are loc dupå recunoæterea deprecierii, 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 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 financiarå 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
identificatå 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).
Caracteristicile alese sunt relevante pentru estimarea fluxurilor viitoare de numerar pentru grupuri de active de acest
tip, indicând capacitatea debitorului de a plåti toate sumele datorate în conformitate cu termenii contractuali ai
activelor evaluate.
În evaluarea deprecierii colective, Grupul utilizeazå modelarea statisticå a trendurilor istorice privind probabilitatea
de default, perioada de recuperare æi pierderea înregistratå, ajustate pe baza judecåœii managementului cu privire
la posibilitatea ca în condiœiile economice æi de creditare actuale pierderile reale sa fie mai mari sau mai mici decât
cele estimate pe baza modelårii statistice. Ratele de default æi pierdere precum æi timpul estimat de recuperare sunt
comparate periodic cu rezultatele înregistrate pentru a asigura cå nivelul acestora este corespunzåtor.
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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 alte elemente ale rezultatului global æi existå dovezi obiective
cå activul este depreciat, pierderea cumulatå ce a fost recunoscutå direct în alte elemente ale rezultatului global
va fi reluatå din conturile de alte elemente ale rezultatului global 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
alte elemente ale rezultatului global 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 instrument de datorie clasificat drept 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.
Oricare creæteri ulterioare de valoare justå a instrumentelor de capital disponibile pentru vânzare care au fost
depreciate sunt recunoscute în situaœia rezultatului global.
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 contabilå care ar putea apårea;
•   activele æi datoriile financiare sunt gestionate, evaluate æi raportate în baza valorii juste; sau
•   activul/ datoria includea un contract hibrid care a modificat semnificativ fluxul de trezorerie, care ar fi fost
altfel prevåzut conform contractului.
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 obligaœiuni
listate sau nelistate æi alte instrumente financiare cu venit fix emise de cåtre guvern sau corporaœii. Grupul a luat
aceastå 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.

k) Numerar [i echivalente de numerar
Numerarul æi echivalentele de numerar includ: numerarul efectiv, conturi curente la Banca Naœionalå a României,
conturile nostro la bånci æi alte active financiare cu grad mare de lichide cu scadenœe iniœiale mai mici de 3 luni æi
care nu prezintå un risc semnificativ de modificare a valorii juste æi utilizate de cåtre Grup pentru managementul
angajamentelor pe termen scurt.
La întocmirea Situaœiei fluxurilor de trezorerie, s-au considerat ca numerar æi echivalente de numerar: numerarul
efectiv, conturile curente æi alte plasamente la Banca Naœionalå a României, numerar din conturile nostro æi alte
plasamente la alte bånci æi titluri de valoare emise de Guvernul României care au o maturitate contractualå mai micå
de 90 de zile.
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l) 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 situaœia consolidatå a poziœiei financiare 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, decât dacå îndeplinesc urmåtoarele condiœii:
•   dacå activul financiar îndeplineæte condiœiile de încadrare în categoria creditelor æi a altor creanœe, acesta
poate fi reclasificat dacå Grupul are intenœia æi capacitatea de a deœine activul respectiv în viitorul apropiat
sau pânå la scadenœå;
•   dacå activul financiar nu îndeplineæte condiœiile de încadrare în categoria creditelor æi a altor creanœe, atunci
acesta poate fi reclasificat doar în cazuri excepœionale.

m) 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 situaœia consolidatå a poziœiei financiare.
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.

n) Credite [i avansuri

Credite 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 (j) (viii).

o) 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.
Instrumentele financiare la valoare justå prin contul de profit æi pierdere sunt reprezentate de titluri de valoare emise
de Ministerul Finanœelor Publice, obligaœiuni municipale æi acœiuni cotate.
Titlurile de valoare disponibile pentru vânzare sunt reprezentate de investiœii în acœiuni necotate, obligaœiuni æi
certificate de trezorerie.
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 abilitate 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.
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Cu toate acestea, interdicœia nu se aplicå în situaœia în care respectiva vânzare sau reclasificare:
•   este atât de apropiatå de scadenœa activului financiar încât modificårile ratei dobânzii de pe piaœå nu ar mai
fi putut avea un efect semnificativ asupra valorii juste a activului financiar;
•   are loc dupå ce s-a recunoscut în mod substanœial valoarea principalului activului financiar prin plåœi
eæalonate sau prin rambursåri anticipate sau
•   este atribuitå unui eveniment izolat, nu este repetitiv æi nu putea fi anticipat în mod rezonabil.

p) Imobiliz`ri corporale
Recunoaætere æi evaluare
Imobilizårile corporale sunt evidenœiate la cost, mai puœin amortizarea acumulatå æi provizionul pentru deprecierea
valorii.
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 masurå 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 valoare 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 perioadå mai micå între durata leasingului æi durata de viaœå. Terenurile nu sunt supuse amortizårii.
Duratele de viaœå estimate aferente perioadele curentå æi comparative sunt urmåtoarele:
Clådiri 					50 ani
Echipament de birou æi mobilå 		
5 ani
Autovehicule 				
5 ani
Calculatoare 				
3 ani
Metodele de depreciere, duratele de viaœå æi valorile reziduale sunt reevaluate la data fiecårei raportåri æi ajustate
corespunzåtor.
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q) Imobiliz`ri necorporale
(i) Fondul comercial
Combinårile de afaceri sunt contabilizate utilizând metoda achiziœiei la data achiziœiei, care este data la care
controlul este transferat cåtre Grup. Controlul existå atunci când Grupul are puterea de a conduce politicile financiare
æi operaœionale ale unei entitåœi pentru a obœine beneficii din activitatea acesteia. La momentul evaluårii controlului,
Grupul ia în calcul æi drepturile de vot potenœiale care pot fi exercitate în prezent.
Grupul evalueazå fondul comercial la data achiziœiei ca total de:
•   valoarea justå a preœului de achiziœie; plus
•   suma  aferentå oricåror interese minoritare în entitatea achiziœionatå; în plus dacå combinarea de afaceri
este realizatå în etape, valoarea justå a intereselor deœinute în entitatea achiziœionatå;
•   mai puœin suma netå recunoscutå (în general valoarea justå) a activelor identificabile achizitionate æi a
obligaœiilor asumate.
Atunci când acest total este negativ, un câætig din achiziœie este recunoscut imediat în contul de profit sau pierdere.
Grupul opteazå tranzacœie cu tranzacœie pentru evaluarea intereselor minoritare fie la valoarea justå fie proporœional
cu cota deœinutå din suma recunoscutå a activelor nete identificabile, la data achiziœiei.
Preœul de achiziœie nu include sume aferente relaœiilor pre-existente între contrapartide. Aceste sume sunt recunoscute
în general în contul de profit sau pierdere. Costurile asociate achiziœiei, altele decât cele legate de emiterea unor
instrumente pe datorie, pe care grupul le suportå în relaœie cu combinarea de întreprinderi, nu sunt recunoscute ca o
cheltuialå.
(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 dacå 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 duratå 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.
Metodele de depreciere, duratele de viaœå æi valorile reziduale sunt reevaluate la data fiecårei raportåri æi ajustate
corespunzåtor.

r) Active utilizate prin leasing opera]ional - locatarul
Locatar
Contractele de leasing ale Grupului în care toate riscurile æi beneficiile semnificative aferente proprietåœii sunt
transferate locatarului sunt clasificate drept leasing financiar. Ulterior recunoaæterii iniœiale, activul este evaluat la o
valoare egalå cu minimul dintre valoarea justå æi valoarea prezentå a plåœilor de leasing viitoare. Dupå recunoaæterea
iniœialå activul este contabilizat în conformitate cu politicile contabile aplicabile acelui activ. Celelalte contracte de
leasing în care Grupul este implicat sunt clasificate ca leasing operaœional æi nu sunt recunoscute ca active în situaœia
consolidatå a poziœiei financiare.
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Locator
Contractele de leasing încheiate de cåtre Grup, în care toate riscurile æi beneficiile semnificative aferente proprietåœii
sunt transferate locatarului sunt clasificate drept leasing financiar. Aceste contracte sunt clasificate ca fiind leasing
financiar, iar creanœa aferentå contractelor de leasing se måsoarå în situaœia consolidatå a poziœiei financiare ca
fiind valoarea prezentå a încasårilor ce derivå din contractul de leasing. Contractele de leasing încheiate de Grup în
calitate de locatar sunt clasificate drept contracte de leasing operaœional iar activele care fac obiectul acestora nu sunt
recunoscute în situaœia consolidatå a poziœiei financiare a Grupului.

s) Deprecierea activelor altele decât activele financiare
Valoarea contabilå a activelor Grupului care nu sunt de naturå financiarå, altele decât activele de natura impozitului
amânat, sunt revizuite la fiecare datå de raportare pentru a depista indicii de depreciere. Dacå existå asemenea
indicii, Grupul va estima valoarea recuperabilå a activelor respective. O pierdere din depreciere este recunoscutå
atunci când valoarea contabilå a activului sau a unitåœii sale generatoare de numerar depåæeæte valoarea sa
recuperabilå.
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.
Pierderile din depreciere recunoscute în cazul unitåœilor generatoare de numerar sunt utilizate prima datå pentru a
diminua valoarea fondului comercial asociatå unitåœii generatoare de numerar æi ulterior pentru a reduce valoarea
contabilå a altor active ale unitåœii generatoare de numerar pe bazå de pro-ratå.
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 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.

t) 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 prin datorii.
Grupul clasificå instrumentele financiare emise ca datorii financiare sau instrumente de capital conform termenilor
contractuali ai instrumentelor.
Depozitele, împrumuturile de la bånci æi obligaœiunile emise æi datoriile subordonate sunt iniœial recunoscute la
valoarea justå la care se adaugå eventuale costuri de tranzacœionare iar ulterior sunt måsurate la cost amortizat
folosind metoda ratei de dobândå efective.

u) Beneficiile angaja]ilor
Beneficii pe termen scurt
Obligaœiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaœilor nu se actualizeazå æi sunt recunoscute ca o cheltuialå
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 o cheltuialå atunci când serviciile sunt prestate.
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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 de platå a contribuœiilor care decurg din planurile de pensii determinate sunt recunoscute în situaœia
consolidatå a rezultatului global atunci când se realizeazå.
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 niciun sistem de pensii independent æi, în consecinœå, nu are niciun fel de alte obligaœii în
acest sens. Grupul nu este angajat în niciun alt sistem de beneficii post pensionare. Grupul nu are obligaœia de a
presta servicii ulterioare foætilor sau actualilor salariaœi.
Conform contractului colectiv de muncå, Grupul plåteæte contribuœii pentru angajaœi la Pilonul 3 de pensii. De
asemenea în cazul pensionårii, reorganizårii sau stopårii activitåœii, Grupul oferå respectivilor angajaœi un numår de
salarii compensatorii în funcœie de vechimea în muncå.
Beneficiile angajaœilor pe termen lung
Obligaœia netå a Grupului în ceea ce priveæte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung, altele decât planurile
de pensii, 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 stipulatå în prevederile Contractul
Colectiv æi individual de muncå este estimatå folosind metoda factorului de credit proiectat æi este recunoscutå în
situaœia consolidatå a rezultatului global 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
duratå medie de muncå råmaså a angajaœilor care participå la acest plan (vezi nota 31).
Tranzacœii cu plata pe bazå de acœiuni
Valoarea justå a sumei ce trebuie plåtitå angajaœilor pentru drepturile de apreciere a acœiunilor decontate în numerar
este recunoscutå ca o cheltuialå în contrapartidå cu o creætere a datoriilor, pe perioada în care angajaœii devin
îndreptåœiœi în mod necondiœionat la plata acestora. Datoria este reevaluatå la fiecare datå de raportare æi la data
decontårii. Orice modificåri ale valorii juste ale datoriei sunt recunoscute ca æi cheltuieli cu personalul în contul de
profit sau pierdere.

v) 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 scadenœå 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.
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w) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în situaœia consolidatå a poziœiei financiare atunci când pentru Grup se naæte o
obligaœie legalå sau constructivå 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.

x) Standarde, interpret`ri [i amendamente la Standardele Interna]ionale de Raportare
Financiar`, care nu sunt înc` în vigoare [i nu au fost aplicate în prepararea acestor situa]ii
financiare consolidate
Un numår de standarde noi, amendamente æi interpretåri ale standardelor nu sunt încå în vigoare pentru exerciœiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2011 æi nu au fost aplicate în întocmirea acestor situaœii financiare:
•    IFRS 7, „Prezentare – Transferuri de active financiare” (aplicabile pentru exerciœiile financiare începând
la sau dupå data de 1 iulie 2011; aplicabile ulterior ). Este permiså adoptarea înainte de aceastå datå.
Amendamentele prevåd prezentarea informaœiilor care permit utilizatorilor situaœiilor financiare: så înœeleagå
relaœia dintre activele financiare transferate, care nu sunt derecunoscute în ansamblul lor, æi pasivele aferente;
æi så evalueze natura æi riscurile asociate cu implicarea continuå a entitåœii în derecunoaæterea activelor
financiare. Modificårile definesc “implicarea continuå” în scopul respectårii cerinœelor de prezentare.
•   IFRS 7, „Prezentare – Compensarea activelor æi datoriilor financiare” (aplicabile pentru exerciœiile financiare
începând la sau dupå data de 1 ianuarie 2013 precum æi perioadelor interimare din cadrul acestor exerciœii
financiare; aplicabile retroactiv). Amendamentele prevåd noi cerinœe de prezentare a activelor æi datoriilor
financiare care: se compenseazå în cadrul Situaœiei Poziœiei Financiare; sau reprezintå subiectul unor
contracte cadru de compensare sau alte acorduri similare acestora.
•    IFRS 10 „Situaœii Financiare Consolidate” æi IAS 27 (2011) Situaœii Financiare Individuale (aplicabil pentru
exerciœiile financiare începând la sau dupå data de 1 ianuarie 2013; aplicabil retroactiv atunci când existå o
schimbare în decizia de control). Este permiså adoptarea timpurie dacå IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011)
æi IAS 28 (2011) sunt de asemenea adoptate timpuriu. IFRS 10 prevede aplicarea unui singur model în
cadrul analizei controlului pentru toate entitåœile deœinute, inclusiv entitåœile care în prezent sunt SPEs în
scopul aplicårii SIC-12. IFRS 10 introduce cerinœe noi pentru evaluarea controlului care diferå de cele
existente în IAS 27 (2008). Conform noului model unic de evaluare a controlului, un investitor controleazå
o entitate deœinutå atunci când (1) este expus sau are dreptul så primescå randamente variabile din cadrul
participaœiilor în cadrul entitåœii deœinute, (2) are posibilitatea de a direcœiona acele randamente prin puterea
în cadrul entitåœii deœinute æi (3) existå o legåturå între puterea deœinutå æi randamente.
Noul standard include de asemenea cerinœele de prezentare precum æi cerinœele privind prepararea de situaœii
financiare consolidate. Aceste cerinœe sunt reportate din IAS 27 (2008).
Standarde care nu au fost aprobate de cåtre Uniunea Europeanå
•

IFRS 9, „Instrumente financiare (2009)”- (aplicabil pentru exerciœiile financiare ce încep la sau dupå data de 1
ianuarie 2015; aplicabil ulterior).Este permiså adoptarea înainte de aceastå datå. Prezentul standard înlocuieæte
reglementårile IAS 39, „Instrumente financiare: Recunoaætere æi Evaluare”, cu privire la clasificarea æi evaluarea
activelor æi pasivelor financiare. Acest Standard eliminå categoriile de titluri de valoare deœinute pânå la
scadenœå, disponibile pentru vânzare æi credite æi creanœe, existente in IAS 39.

Activele financiare vor fi clasificate într-una din urmåtoarele douå categorii la momentul recunoaæterii iniœiale:
•   active financiare evaluate la cost amortizat; sau
•   active financiare evaluate la valoarea justå.
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Un activ financiar este evaluat la cost amortizat dacå urmåtoarele douå condiœii sunt îndeplinite:
•   activul este deœinut în cadrul unui model de afaceri al cårui obiectiv este deœinerea de active cu scopul
obœinerii de fluxuri viitoare de numerar conform condiœiilor contractuale; iar
•   termenii contractuali prevåd generarea de fluxuri de numerar la date prestabilite, reprezentând numai
plåœi de principal æi dobândå, aferente principalului în sold.
Câætigurile æi pierderile din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justå sunt recunoscute
în contul de profit sau pierdere, cu excepœia unei investiœii într-un instrument de capitaluri proprii care nu
este deœinut pentru tranzacœionare. IFRS 9 prevede, la recunoaæterea iniœialå, o alegere irevocabilå de a
prezenta toate modificårile de valoare justå aferente investiœiilor în situaœia rezultatului global. Alegerea
este disponibilå la nivel individual (acœiune cu acœiune). Nicio sumå recunoscutå în situaœia rezultatului
global (OCI) nu este reclasificatå în contul profit sau pierdere la o datå ulterioarå.
•   Completåri la IFRS 9: „Instrumente Financiare” (2010) (aplicabil pentru exerciœiile financiare începând la sau
dupå data de 1 ianuarie 2015; aplicabil ulterior) Este permiså adoptarea înainte de aceastå datå. Completårile
din 2010 la IFRS 9 înlocuiesc cadrul prezentat de IAS39 Instrumente Financiare: Recunoaæterea æi Evaluarea
privind clasificarea æi evaluarea instrumentelor financiare æi derecunoaæterea activelor æi datoriilor financiare.
Standardul påstreazå aproape toate cerinœele existente ale IAS 39 privind clasificarea æi evaluarea datoriilor
financiare æi derecunoaætere activelor æi datoriilor financiare. Standardul prevede ca modificårile de
valoare justå atribuite modificårilor în riscul de credit aferent datoriilor financiare desemnatå la momentul
recunoaæterii iniœiale la valoare justå prin contul de profit sau pierdere så fie prezentate în situaœia rezultatului
global (OCI), iar valoare råmaså din câætigul/pierderea totalå så fie înregistratå în contul de profit sau
pierdere. Totuæi, dacå aceastå cerinœå genereazå sau intensificå o inconsistenœå contabilå în cadrul contului
de profit sau pierdere, atunci întreaga modificare de valoare justå va fi prezentatå în cadrul contului de profit
sau pierdere.
•

Sumele prezentate în cadrul situaœiei rezultatului global nu pot fi ulterior reclasificate în contul de profit sau
pierdere, dar pot fi transferate în capitalurile proprii. Activele financiare derivate care sunt legate de æi a
cåror compensare depinde de un instrument de capital nelistat a cårui valoare justå nu poate fi determinatå
în mod credibil, necesitå evaluare la valoarea justå conform IFRS 9.

•   Amendamente la IFRS 9 si IFRS 7: Aplicabilitate obligatorie æi prezentåri tranzitorii. Aceste amendamente
modificå cerinœele de prezentare æi retratare privind aplicarea iniœialå a IFRS 9 Instrumente Financiare (2009)
æi IFRS 9 (2010). IFRS 7 modificat prevede prezentarea mai multor detalii privind efectul aplicårii iniœiale a
IFRS 9 atunci când o entitate nu prezintå informaœii comparative în conformitate cu cerinœele amendate ale
IFRS 9. Dacå o entitate adoptå IFRS 9 la data de 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date, atunci nu va mai
fi necesarå retratarea informaœiilor comparative aferente perioadelor anterioare datei iniœiale de aplicare.
Dacå o entitate adoptå mai devreme IFRS 9 în 2012, atunci are opœiunea de retrata informaœiile comparative
sau de a furniza detalii suplimentare aæa cum prevede IFRS 7 modificat. Dacå o entitate adoptå mai devreme
IFRS 9 înainte de 2012, atunci nici retratarea informaœiilor comparative sau furnizarea de detalii suplimentare
asa cum prevede IFRS 7 modificat nu este necesarå.
•     IFRS 12 – „Prezentarea intereselor de participaœie în Alte entitåœi” (aplicabil pentru exerciœiile financiare începând
la sau dupå data de 1 ianuarie 2013; aplicabil retroactiv). Este permiså adopatarea înainte de aceastå datå.
Unele dintre cerinœele de prezentare ale IFRS 12 înainte de data aplicårii efective nu obligå entitatea så se
conformeze cu toate cerinœele IFRS 12 sau så aplice prevederile IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 (2011)
æi IAS 28 (2011) mai devreme. IFRS 12 prevede prezentarea de informaœii suplimentare privind judecåœile
æi ipotezele utilizate în determinarea naturii intereselor deœinute într-o entitate sau acord, participaœii în
subsidiare, control comun æi asociaœi æi entitåœi structurale neconsolidate.
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•   IFRS 13 „Evaluarea la valoarea justå” (aplicabil pentru exerciœiile financiare începând la sau dupå data de 1
ianuarie 2013). Este permiså adoptarea înainte de aceastå datå. IFRS 13 înlocuieæte cerinœele de evaluare
pentru toate tipurile de evaluare a valorii juste, prevåzute de standardele individuale IFRS cu un cadru unic
de evaluare a valorii juste. Standardul defineæte valoarea justå, stabileæte un cadru pentru determinarea
valorii juste æi prevede cerinœe de prezentare pentru evaluarea la valoarea justå. IFRS 13 descrie modul în
care så se determine valoarea justå în situaœia în care aceasta este impuså sau permiså de alte standarde
IFRS. Standardul nu introduce noi cerinœe de evaluare a activelor æi pasivelor la valoarea justå, æi nici nu
eliminå excepœiile care sunt prezentate în anumite standarde. Standardul conœine un cadru extins care
prevede cerinœe de prezentare suplimentare cerinœelor existente, de a furniza informaœii care så permitå
utilizatorilor situaœiilor financiare så evalueze metodele æi informaœiile utilizate pentru evaluårile la valoarea
justå æi reevaluårile recurente care utilizeazå date semnificative æi neobservabile, precum æi efectul evaluårilor
în contul de profit sau pierdere sau în situaœia venitului global.
•    Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situaœiilor financiare: Prezentarea Elementelor Rezultatului global"
(aplicabil pentru exerciœiile financiare începând la sau dupå data de 1 iulie 2012; aplicabil retroactiv).
Este permiså adopatarea înainte de aceastå datå. Standardul prevede ca:
•   entitatea så prezinte separat elementele rezultatului global care ar putea fi reclasificate în viitor ca
elemente ale contului de profit sau pierdere de cele care nu ar putea fi niciodata reclasificate ca æi
elemente ale contului de profit sau pierdere. În cazul în care elementele rezulatului global au fost
prezentate fårå a se lua în considerare efectele fiscale aferente, atunci suma cumulatå a taxelor aferente
va fi alocatå între aceste secœiuni;
•     titlul “Situaœia Rezultatului Global” se modificå în “Situaœia Contului de profit sau pierdere æi a
Rezultatului Global”, totuæi, alte titluri sunt permise pentru a fi utilizate.
•   Amendamente la IAS 12 „Impozitul pe venit – Impozitul pe profit amânat: Recuperarea Activelor suport”
(aplicabil pentru exerciœiile financiare începând la sau dupå data de 1 ianuarie 2012). Este permiså adoptarea
înainte de aceastå datå. Amendamentele din 2010 introduc o excepœie la principiile prezente de evaluare
bazatå pe modalitatea de recuperare în paragraful 52 din IAS 12 privind Investiœiile imobiliare evaluate
utilizând modelul valorii juste în conformitate cu IAS 40, prin introducerea ipotezei relative cå valoarea netå
a unui activ suport poate fi recuperatå în totalitate prin vânzare. Intenœia managementului nu ar fi relevantå
în aceastå situaœie decât dacå investiœia este depreciabilå æi deœinutå în cadrul unui model de afacere al cårui
obiectiv este så consume substanœial toate beneficiile economice ale activului respectiv pe durata de viaœå a
acestuia. Aceastå situaœie este singura în care ipoteza poate fi modificatå.
•   IAS 19 (2011) „Beneficiile angajaœilor” (aplicabil pentru exerciœiile financiare începând la sau dupå data de
1 ianuarie 2013). Dispoziœiile tranzitorii sunt aplicabile. Este permiså adoptarea înainte de aceastå datå.
Amendamentul prevede ca pierderile æi câætigurile actuariale så fie recunoscute imediat în situaœia rezultatului
global. Amendamentul eliminå metoda unitåœilor de credit pe baza cåreia se calculau câætigurile æi pierderile
actuariale, æi eliminå posibilitatea ca entitåœile så recunoascå toate modificårile survenite în obligaœiile privind
beneficiile æi în activele planului direct în contul de profit sau pierdere, care în prezent este permis de IAS 19.
Amendamentul prevede, de asemenea, ca rentabilitatea prognozatå a activelor planului recunoscute în contul
de profit sau pierdere så fie calculatå pe baza ratei utilizate pentru a actualiza beneficiile definite.
•     IAS 27 (2011) „Situaœii Financiare Individuale” (aplicabil pentru exerciœiile financiare începând la sau dupå data
de 1 ianuarie 2013). Este permiså adoptarea înainte de aceastå datå dacå IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 si IAS 28
(2011) sunt de asemenea aplicate înainte de aceastå datå. IAS 27 (2011) påstreazå cerinœele contabile æi de
prezentare existente în IAS 27 (2008) privind situaœiile financiare individuale, incluzând mici clarificåri. De
asemenea, cerinœele existente ale IAS 28 (2008) si IAS 31 privind situaœiile financiare individuale au fost incluse
în prevederile IAS 27 (2011). Standardul nu mai ia în considerare principiul controlului æi cerinœele privind
prepararea situaœiilor financiare consolidate, care au fost incluse în IFRS 10 Situaœii Financiare Consolidate.
•    IAS 28 (2011) „Investiœii în entitåœi asociate æi asocieri în participaœie” (aplicabil pentru exerciœiile financiare
începând la sau dupå data de 1 ianuarie 2013; aplicabil retroactiv). Este permiså aplicarea înainte de aceastå
datå dacå IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 æi IAS 27 (2011) sunt de asemenea aplicate înainte de aceastå datå.
Amendamentele la IAS 28 (2008) sunt limitate la:
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Investiœii în entitåœi asociate æi asocieri în participaœie deœinute în vederea vânzårii. IFRS 5 „Active imobilizate
deœinute în vederea vânzårii æi Operaœiuni discontinue” se aplicå investiœiilor reprezentând asocieri în participaœie
care îndeplinesc condiœiile pentru a fi clasificate drept deœinute în vederea vânzårii. Pentru orice parte rezidualå
a investiœiei, care nu a fost clasificatå drept deœinutå în vederea vânzårii, metoda echivalårii este utilizatå pânå la
vânzarea investiœiei sau a pårœii din investiœie clasificatå drept deœinutå în vederea vânzårii.
•    În urma vânzårii, orice interes rezidual este contabilizat utilizând metoda echivålårii dacå respectivul interes
rezidual continuå så reprezinte o asociere în participaœie;
•    Modificåri ale intereselor de participaœie în asociaœi æi joint-ventures. Anterior, IAS 28 (2008) æi IAS 31
considerau cå încetarea influenœei semnificative sau a controlului comun genera reevaluarea oricåror
interese reziduale în toate situaœiile, chiar dacå influenœa semnificativå a fost succedatå de controlul
comun. IAS 28 (2011) prevede în prezent ca în asemenea situaœii interesul rezidual så nu fie reevaluat.
•   Amendamente la IAS 32 “Compensarea Activelor Financiare cu Datoriile Financiare” (aplicabil pentru
exerciœiile financiare începând la sau dupå data de 1 ianuarie 2014; aplicabil retroactiv) Este permiså
adoptarea înainte de aceastå datå. Amendamentele nu introduc prevederi noi privind compensarea activelor
financiare cu datoriile; standardul clarificå criteriile aferente compensårii care så adreseze inconsistenœele în
aplicarea acestora. Amendamentele prevåd cå o entitate are dreptul legal de compensare dacå acest drept
nu este condiœionat de un eveniment viitor æi este executoriu, atât în cursul normal al activitåœii, cat æi în caz
de neplatå, în cazul insolvenœei sau falimentului entitåœii æi al tuturor contrapartidelor.

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
Aceastå 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 Comitetul de Administrare a Riscurilor
Semnificative 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 asemeni 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 pieœii,
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.
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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
activitåœi de finanœare a operaœiunilor de leasing financiar sau în calitatea sa de emitent de garanœii.
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 principalå a Grupului la riscul de credit ia naætere din acordarea de credite æi avansuri clienœilor æi
din desfåæurarea activitåœilor de acordare de finanœåri prin leasing financiar. În aceste cazuri, expunerea este
reprezentatå de valoarea contabilå a activelor din situaœia consolidatå a poziœiei financiare. Grupul este expus la
riscul de credit pe diferite alte active financiare, incluzând instrumente derivate æi de datorie, expunerea în cazul
acestor instrumente fiind egalå cu valoarea contabilå a acestora prezentatå în situaœia consolidatå a poziœiei
financiare. 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 æi
a finanœårii operaœiunilor de leasing, så monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa principalul æi dobânzile
aferente pe perioada derulårii împrumuturilor æi a contractelor de leasing æi så stabileascå limite de expunere.
Directoratul a delegat responsabilitatea gestionårii 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.
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•   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 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.
•   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.
Grupul a finalizat procesul de centralizare atât a aprobårii cât æi a administrårii tuturor creditelor, fapt care duce la
îmbunåtåœirea calitåœii portofoliului de credite æi la o mai bunå monitorizare.
Departamentul de Audit Intern efectueazå verificåri periodice ale fiecårei sucursale/agenœii æi ale proceselor de
creditare ale Grupului.
(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 portfoliu, cât æi pentru
segmente de clienœi care prezintå caracteristici economice similare æi a cåror capacitate de rambursare este similar
afectatå de schimbarile 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:
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31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

Clienœi retail
9.741.712
Clienœi corporativi, din care: 		
Agriculturå
1.036.741
Electricitate, petrol æi gaze naturale
147.206
Producœie
3.193.943
Construcœii
847.211
Comerœ cu amånuntul æi en-gros
2.515.432
Servicii
4.188.896
Sectorul public
431.409
Titluri de valoare
3.806.203
Credite acordate båncilor
1.814.698
Total
27.723.451

8.209.209

În mii RON

1.541.025
159.359
1.984.011
1.631.307
2.641.847
1.545.474
1.005.224
3.910.491
1.660.855
24.288.802

Credite æi avansuri acordate clienœilor
Notå
În mii RON		

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

Provizion individual 			
Clasa 8 (credit slab – Sub-standard) 		
667
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic) 		
2.366
Clasa 10 (restant) 		
339.191
355.773
Finanœarea proiectelor 		
40.557
40.280
Fårå rating* 		
752.172
900.024
Valoare brutå 		
1.131.920
1.299.110
Provizion individual
20
(594.055)
(570.728)
Valoare contabilå netå 		
537.865
728.382
Provizion colectiv 			
Clasa 1 (risc scåzut) 		
Clasa 2 (credit excelent) 		
522
1.057
Clasa 3 (credit foarte bun)
12.339
80.631
Clasa 4 (credit bun) 		
120.059
54.830
Clasa 5 (credit stabil) 		
93.658
95.015
Clasa 6 (rating de credit acceptabil) 		
984.499
835.398
Clasa 7 (credit marginal) 		
1.785.772
997.768
Clasa 8 (credit slab – Sub-standard) 		
1.370.489
819.741
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic) 		
508.614
431.583
Clasa 10 (credit restant) 		
398
Finanœarea proiectelor 		
250.732
129.218
Fårå rating* 		
7.559.935
5.911.314
Valoare brutå 		
12.686.619
9.356.953
Provizion colectiv
20
(162.561)
(242.553)
Valoare contabilå netå 		
12.524.058
9.114.400
* Categoria „fårå rating” cuprinde persoane fizice æi întreprinderi mici pentru care Grupul nu aplicå modelele de
rating, provizionul fiind calculat pe baza ratelor istorice de pierdere aferente (modelul de rate de dobândå variabile
bazat pe categoria de serviciu al datoriei).
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Notå
În mii RON		

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

Restanœe dar fårå provizion			
Clasa 1 (risc scåzut)		
102.347
Clasa 2 (credit excelent)				
Clasa 3 (credit foarte bun)		
Clasa 4 (credit bun)		
23
Clasa 5 (credit stabil)		
71
Clasa 6 (rating de credit acceptabil)		
288
395
Clasa 7 (credit marginal)		
7
54.006
Clasa 8 (credit slab – Sub-standard)		
13.802
52.330
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic)		
33.515
74.416
Clasa 10 (credit restant)		
76.672
41.602
Finanœarea proiectelor		
2
14.103
Fårå rating*		
23.542
70.796
Valoare contabilå		
147.851
410.066
Nici restante nici provizionate
		
Clasa 1 (risc scazut) 		
602.299
Clasa 2 (credit excelent)		
Clasa 3 (credit foarte bun)		
58.310
27.392
Clasa 4 (credit bun)		
2.817
10.348
Clasa 5 (credit stabil)		
207
15.892
Clasa 6 (rating de credit acceptabil)		
483.135
192.527
Clasa 7 (credit marginal)		
336.718
275.909
Clasa 8 (credit slab – Substandard)		
308.662
485.635
Clasa 9 (credit foarte slab – Îndoielnic)		
141.289
199.518
Clasa 10 (restant)		
999
2.435
Finanœarea proiectelor		
96.794
Fårå rating*		
205.332
449.022
Valoare contabilå		
1.634.263
2.260.977
Total valoare contabilå netå credite
æi avansuri acordate clienœilor
20
14.844.037
12.513.825

Creditele æi avansurile acordate båncilor în valoare de 704.310 mii RON (31 decembrie 2010: 621.748 mii RON)
precum æi titlurile de valoare în sumå de 3.806.203 mii RON (31 decembrie 2010: 3.910.491 mii RON) sunt
încadrate toate în categoria fårå restanœe æi fårå provizion.
Pentru corporaœii, întreprinderi medii æi mici, instituœii financiare, autoritåœi locale æi centrale, Grupul foloseæte
sisteme de rating asociate performanœei financiare atât pentru creditele provizionate 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 interne de rating
asociate cu grade de risc ale Grupului.
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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
2011

În mii RON

Valoarea garanœiilor aferente creditelor provizionate individual 		
Proprietåœi
369.204
Echipamente æi mijloace de transport
28.731
Alte garanœii
21.248
Depozite colaterale
11
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare
1.908
Cesiune de creanœe
896
Total
421.998
Valoarea garanœiilor aferente creditelor provizionate colectiv
Proprietåœi
3.964.763
Echipamente æi mijloace de transport
433.155
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare
86.954
Cesiune de creanœe
187.290
Acœiuni
7.822
Depozite colaterale
84.418
Garanœii corporatiste
354.090
Garanœii de stat
10.832
Scrisori de garanœie
16.198
Alte garanœii
788.033
Total
5.933.555
Valoarea garanœiilor aferente creditelor restante
dar fårå provizion
Echipamente æi mijloace de transport
12.102
Proprietåœi
103.707
Alte garanœii
14.743
Acœiuni
Cesiune de creanœe
Depozite colaterale
11.224
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare
244
Total
142.020
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31 decembrie
2010

384.063
49.369
27.603
59.409
14.020
534.464
2.228.661
272.882
134.089
2.553
194.609
6.215
6.016
0
112.819
2.957.844

42.253
80.997
25.388
17.828
41.095
62.105
269.666

Responsabilitate corporativå

Situaœii Financiare Consolidate
Cuprins

Valoarea garanœiilor aferente creditelor fårå restanœe æi fårå provizion

În mii RON
Proprietåœi
Garanœii de stat
Garanœii corporatiste
Scrisori de garanœie
Echipamente æi mijloace de transport
Materiale de construcœii æi alte bunuri similare
Cesiune de creanœe
Acœiuni
Depozite colaterale
Alte garanœii
Total

31 decembrie
2011
775.971
137.007
107.664
4.416
61.818
19.831
59.287
11.302
10.843
73.552
1.261.691

31 decembrie
2010
732.319
89.548
46.118
19.081
241.849
10.600
334.980
27.029
561.933
368.341
2.431.798

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.
Garanœiile executate de Grup în cursul anului 2011 sunt de tip ipotecar, în sumå de 41.027 mii RON (2010: 5.515
mii RON).
Credite æi 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 / titlului de
valoare.
Credite restante dar fårå 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.
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 punctul de vedere al
probabilitåœii de neplatå, dar pentru care nu pot fi identificate pierderi æi drept urmare nu fac subiectul deprecierii
individuale.
Politica de trecere pe pierdere
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.
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Analiza valorilor brute æi nete (œinând seama de depreciere) a activelor provizionate individual pe grade de risc este
prezentatå mai jos:

Brut

Net

Provizion individual		
Clasa 8 (credit slab – sub-standard)
Clasa 9 (credit foare slab - îndoielnic)
Clasa 10 (restant)
339.191
Finanœarea proiectelor
40.557
Fårå rating
752.172
Total 31 decembrie 2011
1.131.920
Clasa 8 (credit slab – sub-standard)
667
Clasa 9 (credit foare slab - îndoielnic)
2.366
Clasa 10 (restant)
355.773
Finanœarea proiectelor
40.280
Fårå rating
900.024
Total 31 decembrie 2010
1.299.110

143.716
16.358
377.791
537.865
308
2.103
169.370
21.737
534.864
728.382

În mii RON

Credite renegociate
Creditele renegociate sunt credite care au fost restructurate datoritå deteriorårii poziœiei financiare a debitorului. În
privinœa unora dintre aceste credite Grupul a fåcut concesii pe care altfel nu le-ar fi considerat. Odatå restructurat,
creditul respectiv råmâne în aceastå categorie independent de performanœa satisfåcåtoare înregistratå dupå
restructurare.

c) Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate apare în general în activitatea de finanœare a activitåœii Grupului æi în necorelarea naturalå a
poziœiilor de activ æi pasiv din perspectiva maturitåœii. Acesta include atât riscul de a nu putea finanœa activele la
maturitåœi sau dobânzi adecvate cât æi de a fi în imposibilitatea de a lichida un activ la un preœ sau într-un interval de
timp rezonabil.
Grupul are acces la diverse surse de finanœare. Fondurile necesare sunt asigurate prin folosirea unei game largi de
instrumente incluzând depozite de la clienœi, depozite interbancare æi credite de la alte instituœii financiare. Aceastå
diversificare îmbunåtåœeæte flexibilitatea Grupului în materie de finanœare æi în general diminueazå costul lichiditåœii.
Din perspectiva administrårii riscului de lichiditate, Grupul are ca obiectiv asigurarea unui echilibru între continuitatea
finanœårii æi flexibilitatea datå de utilizarea împrumuturilor cu diferite maturitåœi æi a unui raport adecvat între creditele
acordate æi depozitele atrase de la clientelå. De asemenea, un alt obiectiv principal este menœinerea unei rezerve
de lichiditate care så-i permitå Grupului ca în situaœii neprevåzute de crizå så îæi desfåæoare activitatea, pentru
o perioadå de timp acceptabilå, fårå a-æi modifica strategia sau modelul de afaceri. Pentru îndeplinirea acestor
obiective, la nivelul Grupului este definitå Strategia în domeniul riscului de lichiditate.
Principalele instrumentele utilizate pentru monitorizarea riscului de lichiditate sunt: ecartul de lichiditate (pentru
identificarea necorelårilor dintre maturitåœile activelor æi pasivelor) precum æi un model intern de alertå timpurie care
are la bazå indicatori ce reflectå structura bilanœierå (echilibrul dintre credite æi depozite, concentrarea finanœårilor,
raportul dintre activele lichide æi total obligaœii etc). De asemenea, la nivelul Grupului se efectueazå periodic analize
de tip stress-test pentru a determina rezerva de lichiditate necesarå.
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Valoarea activelor æi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2011, distribuitå pe benzi de scadenœå în funcœie
de maturitatea contractualå, este prezentatå în tabelul urmåtor:
În mii RON

Pânå la
3 luni

3 luni pânå
la 1 an

1 an la Peste 5 ani
Fårå
5 ani		 maturitate

Total

Active financiare						
Numerar æi echivalenœe de numerar
4.046.907
4.046.907
Active financiare deœinute
pentru tranzacœionare
48.120
183.038
43.288
274.446
Derivative deœinute pentru
mangementul riscului
8.952
8.952
Credite æi avansuri acordate båncilor
704.310
704.310
Credite æi avansuri acordate clienœilor 2.607.154 3.230.686 3.990.840 4.540.553
474.804 14.844.037
Titluri de valoare
175.839 1.513.323 1.931.333
182.780
2.928
3.806.203
Total active financiare
7.591.281 4.927.047 5.965.461 4.723.333
477.732 23.684.854
Datorii financiare 						
Datorii financiare deœinute
pentru tranzacœionare
47.580
47.580
Derivative deœinute pentru
mangementul riscului
8.214
8.214
Depozite de la bånci
1.276.093
1.276.093
Depozite de la clienœi
14.612.803 2.404.129
114.602
16.739
- 17.148.273
Credite de la bånci
39.941
337.357 1.500.167
1.877.465
Datorii subordonate
77.459
302.379
215.985
595.823
Total datorii financiare
16.062.089 3.043.865 1.614.769
232.724
- 20.953.447
Surplus/(deficit) de lichiditate
-8.470.808 1.883.182 4.350.692 4.490.609
477.732
2.731.407
Valoarea activelor æi pasivelor financiare la data de 31 decembrie 2010, distribuitå pe benzi de scadenœå în funcœie
de maturitatea contractualå, este prezentatå în tabelul urmåtor:
În mii RON

Pânå la
3 luni

3 luni pânå
la 1 an

1 an la Peste 5 ani
Fårå
5 ani		 maturitate

Total

Active financiare						
Numerar æi echivalente de numerar
3.999.018
- 		
3.999.018
Active financiare deœinute
pentru tranzacœionare
15.515
356.809
66.113
-		
438.437
Derivative deœinute pentru
mangementul riscului
60.626
- 		
60.626
Credite æi avansuri acordate båncilor
621.082
666
- 		
621.748
Credite æi avansuri acordate clienœilor 2.141.618 2.898.884 3.492.891 3.330.301
650.131 12.513.825
Titluri de valoare
112.222 1.031.626 2.569.263
194.623
2.757
3.910.491
Total active financiare
6.950.081 4.287.319 6.128.933 3.524.924
652.888 21.544.145
Datorii financiare 						
Datorii financiare deœinute
pentru tranzacœionare
11.182
11.182
Derivative deœinute
pentru mangementul riscului
110.400
110.400
Depozite de la bånci
455.256
455.256
Depozite de la clienœi
14.147.811 1.500.352
110.579
22.233
- 15.780.975
Credite de la bånci
1.154.113
243.613
954.759
2.352.485
Datorii subordonate
1.967
- 490.610
492.577
Total datorii financiare
15.880.729 1.743.965 1.555.948
22.233
- 19.202.875
Surplus/(deficit) de lichiditate
-8.930.648 2.543.354 4.572.985 3.502.691
652.888
2.341.270
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În mod uzual cel mai important ecart de lichiditate este înregistrat pe prima bandå de scadenœå (pânå la 3 luni), în
principal datoritå diferenœei semnificative între maturitatea depozitelor de la clientela nebancarå, care au tendinœa
de a fi concentrate pe benzi de scadenœå scurte æi creditele acordate clientelei nebancare, care sunt concentrate pe
benzi de scadenœå mai lungi. Acest comportament al populaœiei æi al agenœilor comerciali determinå ecartul negativ pe
prima bandå de scadenœå æi un ecart pozitiv pe celelalte benzi de scadenœå (peste 3 luni). În practicå, ecartul negativ
de pe prima bandå nu reprezintå ieæiri efective de fonduri întrucât depozitele care ajung la scadenœå sunt reînnointe
într-o proporœie foarte mare sau sunt înlocuite de depozite noi. În acelaæi timp, portofoliul de titluri al båncii poate fi
transformat în numerar într-un termen scurt (prin repo sau vânzare) æi constituie astfel o rezervå care diminueazå riscul
de lichiditate pe prima bandå de scadenœå.
Ecartul negativ înregistrat în prima bandå de scadenœå a scåzut de la -8.930.648 mii RON în 2010 la -8.470.808
mii RON în 2011, fiind generat de scåderea finanœårii de la bånci (Depozite de la bånci, Împrumuturi de la bånci
æi Datorii subordonate). Depozitele clientelei nebancare au înregistrat o creætere pe prima bandå de scadenœå
comparativ cu anul trecut, înså aceastå creætere este compensatå de creæterea creditelor æi avansurilor acordate
clientelei în cadrul aceleiaæi benzi de scadenœå, ceea ce face ca efectul net pe segmentul clientelei nebancare, pe
prima bandå de lichiditate så fie neglijabil.
În ceea ce priveæte ecartul pe celelalte benzi de scadenœå se observå o reducere a acestuia pe banda 3 luni – 1 an, în
principal datoritå depozitelor pe termen lung de la clienœi, care sunt mai mari în cadrul acestei benzi de scadenœå în
2011 comparativ cu 2010. Ecartul de lichiditate pe banda peste 5 ani este de asemenea mai mare în 2011 datoritå
volumului mai mare de credite æi avansuri acordate clienœilor.
Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada råmaså de la data raportårii folosind fluxuri de numerar
nediscountate la 31 decembrie 2011 sunt dupå cum urmeazå:
În mii RON
Pânå la 3 luni
3 luni pânå la 1 an
1 an la 5 ani
Peste 5 ani
Total
				
Datorii financiare					
Datorii financiare deœinute
pentru tranzacœionare
2.736.835
345.455
574.198
3.656.488
Derivative deœinute pentru
mangementul riscului
79.391
191.699
234.293
505.383
Depozite de la bånci
1.276.093
1.276.093
Depozite de la clienœi
14.691.870
2.417.065
114.890
16.941
17.240.766
Credite de la bånci
46.549
460.702
1.553.011
2.060.262
Datorii subordonate
84.672
318.165
48.726
230.285
681.848
Angajamente de credit
irevocabile
9.977
119.375
487.728
210.365
827.445
Total datorii financiare
18.925.387
3.852.461
3.012.846
457.591
26.248.285
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 neactualizate la valoare prezentå sunt distribuite
pe benzi de maturitate predefinite æi diferå de sumele incluse în bilanœ datoritå faptului cå sumele din bilanœ sunt
prezentate la valoare actualizatå.
Datoriile financiare ale Grupului analizate pe perioada råmaså de la data raportårii folosind fluxuri de numerar
nediscountate la 31 decembrie 2010 sunt dupå cum urmeazå:
3 luni pânå la 1 an
1 an la 5 ani
Peste 5 ani
Total
			
Datorii financiare					
Datorii financiare deœinute
pentru tranzacœionare
774.471
774.471
Derivative deœinute
pentru mangementul riscului
2.168.275
2.168.275
Depozite de la bånci
479.619
32.977
26.001
538.597
Depozite de la clienœi
14.220.577
1.507.310
62.596
1.998
15.792.481
Credite de la bånci
1.144.807
243.455
973.106
2.361.368
Datorii subordonate
4.625
9.770
410.969
114.270
539.634
Angajamente de credit irevocabile
153.080
55.093
329.128
118.367
655.668
Total datorii financiare
18.945.454
1.848.605
1.801.800
234.635
22.830.494
În mii RON
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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.
Expunerea la riscul de piaœå - portofoliul deœinut pentru tranzacœionare
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). Pe parcursul anului 2011, modelul
utilizat de Grup a folosit un nivel de încredere de 99% æi o perioadå 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. Aceastå 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.

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 2011, respectiv 2010:
În mii RON

La 31 decembrie

Risc mediu

Risc maxim

Risc minim

2011				
Risc valutar
1.393
651
1.937
64
Risc de dobândå
451
897
2.217
419
Total
1.844
1.548
4.154
483
2010				
Risc valutar
1.118
1.259
3.560
136
Risc de dobândå
2.068
798
2.191
106
Total
3.186
2.057
5.751
242
Gestionarea riscului de ratå a dobânzii – activitåœile din afara portofoliului de tranzacœionare
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.
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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 între 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 2011:
În mii RON

Sub
3 luni

3-12
luni

1-5 ani

Peste 5 ani
		

Fårå
maturitate

Total

Active						
Numerar æi echivalente de numerar
3.255.616
791.291
4.046.907
Credite æi avansuri acordate båncilor
704.310
704.310
Credite æi avansuri acordate clienœilor
8.661.223
3.751.788
1.945.081
485.945
- 14.844.037
Titluri de valoare
232.269
1.625.787
1.945.255
2.892
3.806.203
12.853.418
5.377.575
3.890.336
488.837
791.291 23.401.457
Datorii						
Depozite de la bånci
1.276.093
1.276.093
Depozite de la clienœi
12.603.285
3.319.929
1.215.608
9.451
- 17.148.273
Credite de la bånci æi alte
instituœii financiare
1.825.011
52.454
1.877.465
Datorii subordonate
595.823
595.823
16.300.212
3.372.383
1.215.608
9.451
- 20.897.654
Efectul derivativelor deœinute
pentru managementul riscului
38.519
338.346
-368.556
8.309
Poziœie netå
-3.408.275
2.343.538
2.306.172
479.386
791.291
2.512.112
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 2010:
În mii RON

Sub
3 luni

3-12
luni

1-5 ani

Peste 5 ani
		

Fårå
maturitate

Total

Active						
Numerar æi echivalente de numerar
3.448.753
550.265
3.999.018
Credite æi avansuri acordate båncilor
621.748
621.748
Credite æi avansuri acordate clienœilor
6.767.490
4.043.236
1.423.174
279.925
- 12.513.825
Titluri de valoare
297.157
1.056.191
2.548.539
8.604
3.910.491
11.135.148
5.099.427
3.971.713
288.529
550.265 21.045.082
Datorii
					
Depozite de la bånci
455.256
455.256
Depozite de la clienœi
14.428.867
1.282.847
59.151
10.110
- 15.780.975
Credite de la bånci æi alte
instituœii financiare
2.334.122
18.363
2.352.485
Datorii subordonate
492.577
492.577
17.710.822
1.301.210
59.151
10.110
- 19.081.293
Efectul derivativelor deœinute
pentru managementul riscului
-304.687
516.859
-259.937
0
0
-47.765
Poziœie netå
-6.880.361
4.315.076
3.652.625
278.419
550.265
1.916.024
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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 aceloraæi curbe de randament cu 50 puncte de bazå pentru
maturitåœile de peste 12 luni.
Mai jos este prezentat un rezumat al senzitivitåœii activelor æi pasivelor purtåtoare de dobândå la creæterile sau
descreæterile ratelor 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 2011
-71.304
74.606
-34.087
34.902
Media perioadei
-74.371
77.747
-35.430
36.259
Minimul perioadei
-71.304
74.606
-34.087
34.902
Maximul perioadei
-80.989
84.458
-37.382
38.272
La 31 decembrie 2010
-119.811
124.783
-51.376
52.542
Media perioadei
-96.163
100.592
-43.647
44.709
Minimul perioadei
-85.220
89.167
-39.323
40.324
Maximul perioadei
-119.811
124.783
-51.376
52.542
				
Grupul este expus la riscul de dobândå sub forma expunerii la fluctuaœiile nefavorabile ale ratei dobânzii pe piaœå.
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), precum æi corelaœia imperfectå în
ajustarea ratelor câætigate æi plåtite pentru diferite instrumente financiare cu caracteristici de refixare a dobânzii.
Activitåœile de gestionare a activelor æi pasivelor purtåtoare de dobândå se desfåæoarå în contextul expunerii Grupului
la fluctuaœiile ratei dobânzii. În general, Grupul este mai sensibil la datoriile purtåtoare de dobândå întrucât activele
purtåtoare de dobândå au o duratå 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 2011 æi 2010 au fost
urmåtoarele:
Moneda
Rata dobânzii
		
Leu (RON)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
USA dollar (USD)

ROBOR 3 luni
EURIBOR 3 luni
EURIBOR 6 luni
LIBOR 6 luni

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

6,05%
1,36%
1,62%
0,81%

6,17%
1,01%
1,23%
0,46%
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Tabelul urmåtor detaliazå ratele de dobândå anuale medii obœinute sau oferite de cåtre Grup pentru activele æi
datoriile purtåtoare de dobândå în cursul anului 2011:

RON
Rate medii de
dobândå

EUR
Rate medii de
dobândå

USD
Rate medii de
dobândå

Active			
Cont curent la Banca Naœionalå a României
1,49%
0,77%
0,43%
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
6,17%
4,63%
Credite æi avansuri acordate båncilor
4,14%
3,88%
0,21%
Titluri de valoare
1,68%
Credite æi avansuri acordate clienœilor
11,26%
5,89%
4,24%
Datorii			
Depozite de la bånci
5,51%
1,17%
0,21%
Depozitele clienœilor
3,22%
1,97%
1,14%
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
3,34%
Datorii subordonate
3,22%
-

Tabelul urmåtor detaliazå ratele de dobândå anuale medii obœinute sau oferite de cåtre Grup pentru activele æi
datoriile purtåtoare de dobândå în cursul anului 2010:

RON
Rate medii de
dobândå

EUR
Rate medii de
dobândå

USD
Rate medii de
dobândå

Active 			
Cont curent la Banca Naœionalå a României
2,25%
1,12%
0,93%
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
8,11%
4,53%
Credite æi avansuri acordate båncilor
4,90%
4,04%
0,24%
Titluri de valoare
3,85%
Credite æi avansuri acordate clienœilor
12,06%
5,43%
4,09%
Datorii			
Depozite de la bånci
4,83%
0,53%
0,29%
Depozitele clienœilor
3,82%
1,92%
1,26%
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
6,25%
2,78%
Datorii subordonate
2,39%
-

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 2011 sunt prezentate în continuare:
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În mii RON

RON

USD

EUR

Altele

Total

Active monetare					
Numerar æi echivalente de numerar
1.465.934
23.900
2.538.505
18.568
4.046.907
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
247.795
711
25.940
274.446
Derivative deœinute pentru managementul riscului
8.952
8.952
Credite æi avansuri acordate båncilor
645.161
6.612
40.190
12.347
704.310
Credite æi avansuri acordate clienœilor
7.375.153
588.736
5.004.969
1.875.179 14.844.037
Titluri de valoare
2.501.131
1.305.072
3.806.203
Participaœii
38.360
4.850
43.210
Creanœe privind impozitul pe profit
3.130
3.130
Alte active
55.531
1.174
30.834
909
88.448
Total active monetare
12.341.147
625.983
8.965.510 1.907.003 23.819.643
Datorii monetare					
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
46.614
710
255
47.580
Derivative deœinute pentru managementul riscului
8.214
8.214
Depozite de la bånci
732.047
4.322
296.287
243.437
1.276.093
Depozite de la clienœi
9.544.278
876.079
6.610.720
117.196
17.148.273
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
1.877.465
1.877.465
Datorii subordonate
595.823
595.823
Alte datorii
188.200
14.049
163.744
4.707
370.700
Total datorii monetare
10.519.354
895.160
9.544.294
365.340		 21.324.148
Poziœia valutarå netå
1.821.793
-269.177
-598.784 1.541.663
2.495.495
Activele æi datoriile monetare exprimate în RON æi în monedå stråinå la 31 decembrie 2010 sunt prezentate mai jos:

În mii RON

RON

USD

EUR

Altele

Active monetare					
Numerar æi echivalente de numerar
1.770.788
24.408
2.183.717
20.105
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
391.307
27.253
19.877
Derivative deœinute pentru managementul riscului
60.626
Credite æi avansuri acordate båncilor
287.894
11.265
314.802
7.787
Titluri de valoare
2.393.277
1.517.214
Participaœii
40.208
5.577
2
Credite æi avansuri acordate clienœilor
5.949.082
548.661
3.981.697 2.034.385
Creanœe privind impozitul pe profit
3.846
Alte active
128.112
8.575
28.768
8.456
Total active monetare
10.964.514
625.739
8.106.703 2.070.733
Datorii monetare					
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
7.423
156
3.603
Derivative deœinute pentru managementul riscului
53.712
27.096
29.592
Depozite de la bånci
189.448
3.666
160.985
101.157
Depozite de la clienœi
8.757.983 1.266.173
5.701.276
55.543
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
1.080.948
1.271.537
Alte datorii
160.850
30.728
271.009
11.892
Datorii subordonate
492.577
Total datorii monetare
10.250.364 1.327.819
7.930.579
168.592
Poziœia valutarå netå
714.149
-702.080
176.124 1.902.141

Total

3.999.018
438.437
60.626
621.748
3.910.491
45.787
12.513.825
3.846
173.911
21.767.689
11.182
110.400
455.256
15.780.975
2.352.485
474.479
492.577
19.677.354
2.090.335
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Instrumentele financiare derivate folosite de Grup în scopul acoperirii riscului valutar includ æi swapuri pe valute.

e) Riscul aferent impozit`rii
România, ca membru al Uniunii Europene, a cuprins în legislaœia fiscalå internå prevederile Directivelor Europene.
Astfel, legislaœia româneascå a fost supuså la numeroase schimbåri legislative la sfâræitul anului 2011, unele dintre
acestea cu aplicabilitate imediatå, dând naætere la diverse controverse æi interpretåri.
Chiar dacå legislaœia fiscalå româneascå a suferit numeroase modificåri într-o perioadå scurtå de timp, sunt câteva
sectoare ale economiei ce nu au reglementåri clare, determinând o creætere a riscului de interpretare greæitå a
legislaœiei. Unul dintre sectoarele cu reglementare fiscalå reduså este sectorul bancar.
Grupul respectå æi aplicå legislaœia fiscalå în vigoare pentru toate categoriile de taxe. Astfel, conducerea Grupului
considerå cå a înregistrat valori corecte în conturile de taxe, impozite æi alte datorii cåtre stat.
În conformitate cu reglementårile legale în vigoare în România, perioadele auditate fiscal mai pot fi supuse în viitor
unor verificåri adiœionale în cazuri excepœionale. Obligaœiile fiscale ale Grupului privind impozitele æi taxele pot fi
supuse auditului fiscal pentru o perioadå de 5 ani dupå ce au fost înregistrate.
În anumite situaœii autoritåœile fiscale pot adopta o poziœie diferitå în interpretarea legislaœiei æi pot calcula anumite
dobânzi æi penalitåœi fiscale. Chiar dacå un impozit nu este material în acest moment, datoritå ratelor mari de
dobândå, penalitåœile pot fi materiale la data la care autoritåœile fiscale le evalueazå.

f) Mediul de afaceri
Activitatea economicå a recåpåtat un trend crescåtor pe parcursul anului 2010, în 2011 redresarea fiind înceatå.
PIB-ul real a crescut cu 2,5% în 2011, ajutat în mare parte de producœia din agriculturå. PIB-ul real fårå agriculturå,
o måsurå mai bunå pentru economie în cazul României, a crescut cu 1,9% în 2011. Mai mult decât atât, redresarea
economicå a fost distribuitå în mod inegal pe sectoarele economice. Cererea externå måritå, a ajutat sectoarele
orientate pentru export så îæi extindå activitatea, prelungind trend-ul pozitiv din anul 2010. Atât industria cât æi
exportul, au avut o performanœå bunå în 2011. Cererea privatå autohtonå (consum æi investiœii) a råmas micå,
crescând într-un ritm lent în 2011. În consecinœå, societåœile bazate pe cererea autohtonå, au simœit recuperarea
într-o måsurå mai micå. De asemenea, nici populaœia nu a resimœit creæterea economicå anul trecut. Pe piaœa forœei
de muncå nu s-au fåcut îmbunåtåœiri, deæi stabilizarea era clarå (salariile reale æi rata de æomaj au fost aproximativ
neschimbate în 2011). Sectorul public a avut o contribuœie negativå la creæterea PIB-ului în 2011, datoritå procesului
de consolidare fiscalå (disponibilizarea angajaœilor din sectorul public æi controlul asupra cheltuielilor publice).
Starea tensionatå a crescut în a doua jumåtate a anului pe pieœele financiare externe, ca urmare a preocupårilor cu
privire la sustenabilitatea datoriei publice, din partea mai multor œåri membre din zona Euro. Economia în Europa a
avut o creætere mai lentå spre sfâræitul anului, æi s-a prevåzut o micå recesiune pentru începutul anului 2012. În acest
context, perspectiva unei creæteri în România a fost revizuitå în jos.
Guvernul a råmas angajat så continue procesul de consolidare fiscalå. A avut un control bun asupra cheltuielilor
publice æi a scåzut deficitul bugetar la 4,1% din PIB în 2011 de la 6,4% din PIB în 2010. România a încheiat cu
succes, pentru al doilea an, contractul financiar cu Fondul Monetar Internaœional (FMI) æi cu Comisia Europeanå iniœiat
în 2009. În vederea menœinerii credibilitåœii pentru aceste contracte, autoritåœile din România le-au prelungit pentru
încå doi ani, într-o formå precautå (banii vor fi folosiœi doar în cazuri necesare). De fapt, începând cu sfâræitul anului
2010, România a devenit capabilå så acopere nevoile de finanœare externå prin mijloace proprii æi a hotårât så
renunœe la ultima tranæå din împrumutul de la FMI.
În 2011, rata inflaœiei a fost una reduså în condiœiile în care presiunile inflaœioniste de bazå au fost mici, iar preœurile
volatile ale produselor alimentare (la fructe æi legume) au scåzut datoritå producœiei agricole bune. Preœurile de consum
au crescut doar cu 3,1% în 2011, dupå ce au crescut în 2010 cu 8% (în contextul majorårii TVA-ului de la 19% la
24%). Aæteptårile pieœei la sfâræitul anului 2011 au fost cå în 2012 rata inflaœiei va råmâne în limitele Båncii Centrale
între 2- 4%. Perspectivele bune privind evoluœia inflaœiei pe termen scurt æi termen mediu au permis Båncii Centrale så
iniœieze un nou ciclu de relaxare a politicii monetare prin reducerea ratei dobânzii de politicå monetarå cu 0,25% (de
la 6,25% la 6,0%) în luna noiembrie. Rata dobânzii de politicå monetarå a continuat så fie reduså ulterior pânå la
5,5% la sfâræitul lunii februarie 2012. În luna decembrie, ratele dobânzii pe piaœa interbancarå (cotaœiile ROBOR) au
reintrat pe un trend descendent.
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Mediul de afaceri a råmas provocator pentru sistemul bancar în 2011, iar tiparul recuperårii economice a imprimat
principalele tendinœe ale activitåœii båncilor. Creditele acordate companiilor au înregistrat o dinamicå mai rapidå
comparativ cu cele acordate populaœiei. Segmentul companiilor a fost primul care a resimœit revenirea economicå
æi apetitul såu pentru împrumuturi a fost mai ridicat decât cel al populaœiei. Datoritå poziœiei financiare fragile æi a
perspectivelor economice slabe, cererea populaœiei pentru credite a råmas scåzutå. Creditele de consum nou acordate
au fost în continuare mai mici decât rambursårile pentru creditele existente, iar soldul creditelor de consum a scåzut din
nou în 2011. De fapt, populaœia a manifestat un apetit ridicat pentru economisire în condiœiile în care soldul depozitelor
bancare ale populaœiei a înregistrat o creætere cu 8,3% în echivalent lei. Creditele ipotecare au continuat så creascå
datoritå avantajelor oferite de cåtre programul guvernamental “Prima Caså”. Soldul creditelor ipotecare în valutå a
crescut cu 15,6% în 2011 (în echivalent euro). Båncile au continuat så îæi måreascå expunerea faœå de sectorul public
prin creæterea portofoliilor de titluri de stat. Confruntate cu o activitate de creditare reduså, unele bånci au fost obligate
så îæi reconsidere strategiile anterioare æi så îæi reducå dimensiunea reœelei de unitåœi æi numårul de salariaœi.
Creditele neperformante s-au menœinut pe un trend crescåtor pe tot parcursul anului, atingând 14,1% din soldul total
al creditelor la sfâræitul lui 2011. Cu un volum al creditelor neperformante în creætere, provizioanele constituite de
cåtre bånci au fost importante æi au avut un impact puternic asupra profitabilitåœii sistemului bancar. Rata agregatå a
solvabilitåœii sistemului bancar a råmas înså ridicatå situându-se la 14,5% la sfâræitul anului 2011 comparativ cu 15%
la sfâræitul anului 2010.

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 a unor sisteme necorespunzåtoare etc.)
dar æi de factori externi (condiœii economice, schimbåri în mediul bancar, progrese tehnologice etc.). Riscul Juridic
este o 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 måsuri
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 æi 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 în 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.
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h) Gestionarea capitalului
Banca Naœionalå a României (BNR) reglementeazå æi monitorizeazå cerinœele de capital ale Grupului atât la nivel
individual, cât æi la nivel de grup.
În conformitate cu Regulamentul BNR nr. 22/27/2006, BNR impune 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 Grupului æi totalul activelor ponderate la risc.
Alocarea necesarului de capital
a)

b)

c)

Riscul de credit: Începând cu anul 2008, determinarea activelor ponderate la riscul de credit se face 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 bazatå pe modele interne de rating pentru portofoliul
non-retail al Raiffeisen Bank æi abordarea standard pentru riscul de credit pentru portofoliul retail al Båncii æi
pentru portofoliile celorlalte subsidiare.
Riscul de piaœå: Grupul calculeazå cerinœa de capital pentru riscul valutar æi pentru portofoliul de
tranzacœionare pe baza modelului standard, în contexul implementårii cerinœelor de Basel II transpuse
în Directivele Europene 49/2006 æi în 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.
Risc operaœional: Începând cu 2010, Grupul calculeazå cerinœele de capital pentru riscul operaœional utilizând
abordarea standard, în contexul 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.

Grupul respectå reglementårile de mai sus privind cerinœele de capital atât la 31 decembrie 2011, cât æi la 31
decembrie 2010, indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri fiind mult peste procentul de 8% solicitat.

5. Estimåri contabile æi judecåœi semnificative
Grupul face estimåri æi ipoteze care afecteazå valoarea activelor æi datoriilor raportate. 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 æi Comitetul de Audit au discutat dezvoltarea, selecœia, prezentarea æi aplicarea politicilor contabile
critice æi a estimårilor. Aceste prezentåri completeazå comentariile asupra gestionårii riscului financiar (vezi nota 4).
Pierderi din deprecierea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor
Grupul revizuieæte portofoliul de credite pentru a evalua deprecierea acestor active cel puœin trimestrial. Pentru a
determina dacå ar trebui înregistratå 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 a 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 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.
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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 29.922 mii RON (2010: RON 33.663 mii
RON) sau diminuat cu 25.041 mii RON (2010: RON 29.707 mii RON).
Valoarea justå a instrumentelor financiare
Valoarea justå a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacœionate pe o piaœå 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 situaœiei consolidate a poziœiei financiare. 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 185.187
mii RON (2010: RON 190.739 mii RON) æi måritå cu 185.187 mii RON (2010: RON 190.739 mii RON) în cazul
în care fluxurile de numerar ar diferi cu +/- 5% faœå de estimårile conducerii.
Evaluarea instrumentelor financiare
Grupul måsoarå valoarea justå a instrumentelor financiare folosind una din urmåtoarele metode de ierarhizare:
•
•

•

Nivelul 1: Cotaœii de pe o piaœå activå pentru instrumente similare;
Nivelul 2: Tehnici de evaluare bazate pe date observabile pe piaœå. Aceastå categorie include instrumente
evaluate folosind: cotaœii de pe o piaœå activå pentru instrumente similare; cotaœii de piaœå pentru instrumente
similare pe pieœe care sunt considerate mai puœin active; sau alte tehnici de evaluare unde datele semnificative
pot fi direct sau indirect observate în datele de pe piaœå;
Nivelul 3: Tehnici de evaluare bazate pe date care nu pot fi observate în piaœå. Aceastå categorie include
toate instrumentele a cåror metodå de evaluare nu include date observabile æi datele neobservabile au
o influenœå semnificativå asupra evaluårii instrumentului. Aceastå categorie include instrumente care se
evalueazå pe baza unor cotaœii de piaœå pentru instrumente similare unde ajuståri neobservabile sau
presupuneri sunt necesare pentru a reflecta diferenœa dintre instrumente.

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

Notå

În mii RON

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

31 decembrie 2011					
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
23.168
251.278
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
8.952
Titluri de valoare
21
941.036
2.865.167 		
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
47.580
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
8.214
31 decembrie 2010					
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
36.488
401.949
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
60.626
Titluri de valoare
21
1.268.958
2.641.533		
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
11.182
Derivative deœinute pentru managementul riscului
18
110.400
-

Total

274.446
8.952
3.806.203
47.580
8.214
438.437
60.626
3.910.491
11.182
110.400

Instrumente financiare deœinute pânå la maturitate
Grupul se ghideazå dupå reglementårile IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaætere æi evaluare” æi clasificå activele
financiare nederivate cu plåœi 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 micå decât valoarea
contabilå cu 413 mii RON (2010: 435 mii RON).

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(j) (vii).
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,
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concentrårile 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 situaœia consolidatå a poziœiei financiare a 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 situaœia consolidatå a poziœiei
financiare a Grupului.

•

Atunci când Grupul transferå de o manierå semnificativå toate riscurile æi beneficiile legate de activele
transferate unei alte entitåœi pe care nu o controleazå, activele trebuie derecunoscute din situaœia consolidatå
a poziœiei financiare a Grupului.

Detalii cu privire la securitizårile Grupului sunt prezentate în Nota 36.
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Disponibile
Cost
pentru
amortizat
vânzare 		

Valoare
contabilå
totalå

Valoare
justå		

31 decembrie 2011									
Active financiare									
Numerar æi echivalente de numerar
16
4.046.907
4.046.907
4.046.907
Active financiare deœinute pentru
tranzacœionare
17
274.446
274.446
274.446
Derivative deœinute pentru managementul
riscului
18
8.952
8.952
8.952
Credite æi avansuri acordate båncilor
19
704.310
704.310
704.310
Credite æi avansuri acordate clienœilor
20
14.844.037
- 14.844.037 15.209.150
Titluri de valoare
21
- 3.716.028
83.776
6.399
3.806.203
3.806.616
Participaœii
22
43.210
43.210
43.210
Total active financiare		
283.398 3.716.028
83.776
15.548.347
49.609
4.046.907 23.728.065 24.093.591
Datorii financiare									
Datorii financiare deœinute pentru
tranzacœionare
17
47.580
47.580
47.580
Derivative deœinute pentru managementul
riscului
18
8.214
8.214
8.214
Depozite atrase de la bånci
27
1.276.093
1.276.093
1.276.093
Depozite atrase de la clienœi
28
17.148.273 17.148.273 17.161.280
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
29
1.877.465
1.877.465
1.877.465
Datorii subordonate
32
595.823
595.823
595.823
Total datorii financiare		
55.794
20.897.654 20.953.448 20.966.455

În mii RON
Notå
TranzacœioLa valoare Deœinute pânå
Credite æi
		
nabile
justå
la maturitate
avansuri
						

Clasific`ri contabile [i valori juste
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Disponibile
Cost
pentru
amortizat
vânzare 		

Valoare
contabilå
totalå

Valoare
justå		

31 decembrie 2010									
Active financiare									
Numerar æi echivalente de numerar
16
3.999.018
3.999.018
3.999.018
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
17
438.437
438.437
438.437
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18
60.626
60.626
60.626
Credite æi avansuri acordate båncilor
19
621.748
621.748
621.748
Credite æi avansuri acordate clienœilor
20
12.513.825
- 12.513.825 13.299.552
Titluri de valoare
21
- 3.814.772
92.284
3.435
3.910.491
3.909.835
Participaœii
22
45.787
45.787
45.787
Total active financiare		
499.063 3.814.772
92.284
13.135.573
49.222
3.999.018 21.589.932 22.375.003
Datorii financiare									
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare 17
11.182
11.182
11.182
Derivative deœinute pentru managementul riscului 18
110.400
110.400
110.400
Depozite atrase de la bånci
27
455.256
455.256
455.256
Depozite atrase de la clienœi
28
15.780.975 15.780.975 15.792.519
Credite de la bånci æi alte instituœii financiare
29
2.352.485
2.352.485
2.352.485
Datorii subordonate
32
492.577
492.577
492.577
Total datorii financiare		
121.582
19.081.293 19.202.875 19.214.419

În mii RON
Notå
TranzacœioLa valoare Deœinute pânå
Credite æi
		
nabile
justå
la maturitate
avansuri
						

Clasific`ri contabile [i valori juste

Situaœii Financiare Consolidate
Cuprins

Raportul
Principalii
Conducerii
indicatori financiari Raportul
CuvπntDiviziilor
ønainte æi prezentarea Situaœii
Grupului      
Financiare
Repere     
Consolidate
Responsabilitate corporativå
Contact

www.raiffeisen.ro

101
3

Situaœii Financiare Consolidate

7. Venituri nete din dobânzi
2011

În mii RON

Venituri din dobânzi		
Venituri din dobânzi æi venituri asimilate din:		
Conturi curente, credite æi avansuri acordate båncilor
46.597
Credite æi avansuri acordate clienœilor (i)
1.206.824
Titluri de valoare
270.821
Activitatea de leasing financiar
28.394
Altele
76.473
Total venituri din dobânzi
1.629.109
Cheltuieli cu dobânzile æi cheltuieli similare
Cheltuieli cu dobânzile æi cheltuieli similare din:		
Depozite de la bånci
-64.133
Depozite de la clienœi
-435.205
Credite de la bånci æi datorii subordonate
-64.560
Total cheltuieli cu dobânzile
-563.898
Venituri nete din dobânzi
1.065.211

2010

78.260
1.034.426
266.657
25.389
15.264
1.419.996

-18.607
-445.660
-35.170
-499.437
920.559

(i) Veniturile din dobânzi din credite æi avansuri acordate clienœilor pentru care Grupul a constituit provizion individual
sunt în sumå de 43.673 mii RON (31 decembrie 2010: 61.810 mii RON).
Totalul veniturilor æi cheltuielilor din dobânzi provenind din instrumentele care nu sunt prezentate la valoarea justå prin
contul de profit æi pierdere este de 1.358.288 mii RON (2010: 1.153.339 mii RON) respectiv 563.898 mii RON
(2010: 499.437 mii RON).

8. Venituri nete din speze æi comisioane
2011

În mii RON

Venituri din speze æi comisioane		
Tranzacœii
470.483
Administrare credite æi emitere de garanœii
172.831
Componenta variabilå aferentå vânzårii creditelor
cåtre RIEEF æi ROOF (Nota 37.i)
5.760
Comisioane aferente administrare fonduri de investitii
æi fonduri de pensii
22.563
Comisioane din colectarea primelor de asiguråri
25.759
Activitatea de leasing financiar
2.968
Altele
21.978
Total venituri din speze æi comisioane
722.342
Cheltuieli cu spezele æi comisioanele		
Tranzacœii interbancare
-85.024
Credite æi garanœii primite de la bånci
-14.976
Altele
-3.093
Total cheltuieli cu spezele æi comisioanele
-103.093
Venituri nete din speze æi comisioane
619.249
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9. Venituri nete din tranzacœionare
2011

2010

Veniturile nete din tranzacœionare provin din:		
Tranzacœii de schimb valutar (i) din care:
199.303
Pierderea din tranzacœii cu instrumente derivate pe curs valutar
-44.894
Câætigul net din reevaluarea activelor æi datoriilor monetare
9.486
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii (ii) din care:
7.801
Câætigul/Pierderea din tranzacœii swap pe rata dobânzii (Nota 35)
-6.622
Venit net din tranzacœionare
207.104

173.279
-54.014
54.689
-25.389
-35.202
147.890

În mii RON

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.
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. Alte venituri operaœionale

În mii RON
2011
2010
		
Reluarea provizioanelor pentru litigii
726
12.825
Câætiguri nete din vânzarea investiœiilor æi altor interese
26.237
5.949
Câætiguri din servicii adiœionale de leasing
10.081
13.913
Reluarea altor provizioane
12.365
13.790
Venit din dividende
2.513
2.077
Provizion pentru deprecierea fondului comercial (Nota 24)
-12.002
Alte venituri
4.882
21.464
Total
56.804
58.016

11. Cheltuieli operaœionale
În mii RON
Depreciere æi amortizare (Nota 23, Nota 24)
Publicitate
Cheltuieli cu spaœiul de birouri
Reparaœii æi mentenanœå IT
Poætå æi telecomunicaœii
Biroticå
Prime de asigurare a depozitelor
Consultanœå legalå
Constituirea altor provizioane
Alte cheltuieli administrative
Cheltuieli cu mijloacele de transport
Cheltuieli cu securitatea
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli cu instruirea angajaœilor
Alte taxe
Alte costuri operaœionale
Total

2011

2010

113.253
38.703
176.704
65.481
47.718
35.164
37.559
49.736
13.427
22.604
7.895
58.405
18.815
10.454
1.690
5.351
702.959

95.999
43.774
175.169
57.160
54.349
34.558
21.290
42.950
16.054
28.233
6.100
63.954
16.754
10.321
3.139
25.366
695.169
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12. Cheltuieli salariale
În mii RON
Cheltuieli cu salariile (i)
Contribuœii aferente salariilor
Alte cheltuieli de naturå salarialå
Beneficii pe termen lung acordate angajaœilor (ii)
Total

2011

2010

383.468
109.598
20.157
2.409
515.632

387.668
103.088
20.245
10.270
521.271

Numårul de angajaœi ai Grupului la 31 decembrie 2011 a fost de 6.682 (31 decembrie 2010: 6.880).
(i) Din totalul cheltuielilor cu salariile, Grupul a înregistrat în anul 2011 suma de 453 mii RON reprezentând
cheltuiala aferentå programului de fidelizare prin acœiuni în Raiffeisen Bank International (2010: 1.031 mii RON).
(ii) Beneficiile pe termen lung acordate angajaœilor includ provizionul pentru beneficii post angajare, care a scåzut cu
3.986 mii RON (2010: a crescut cu 431 mii RON).
Tranzacœii cu plata pe bazå de acœiuni
Directoratul, cu avizul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank International, a aprobat înfiinœarea unui
program de stimulare a personalului prin platå pe bazå de acœiuni (SIP), care permite alocarea de acœiuni angajaœilor
eligibili din œarå sau detaæaœi în stråinatate pentru o anumitå perioadå. Angajaœii eligibili includ membrii Directoratului
æi personalul de execuœie selectat al Raiffeisen Bank International, precum æi personalul executiv al båncilor subsidiare
æi companiilor afiliate.
Numårul acœiunilor ordinare ale Raiffeisen Bank International ce vor fi transferate în final depinde de îndeplinirea a
douå criterii de performanœå: atingerea rentabilitåœii aæteptate a capitalului (ROE) æi randamentul acœiunilor Raiffeisen
Bank International AG comparativ cu randamentul total al investiœiei în acœiunile companiilor incluse în indicele DJ
EURO STOXX Banks dupå o perioadå de deœinere de 3 ani. Participarea la programul de stimulare a personalului
prin plata pe bazå de acœiuni este voluntarå.

13. Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare
2011

2010

250.057

385.166

-283.185

-349.490

11.092

16.293

-6.638
263.422
-28.073
346
207.021

-5.183
204.436
-40.412
1.450
212.260

În mii RON
Cheltuieli cu provizionul pentru deprecierea creditelor æi avansurilor
acordate clienœilor (Nota 20)
Venituri din provizioane pentru deprecierea creditelor æi avansurilor
acordate clienœilor (Nota 20)
Cheltuieli cu provizionul pentru deprecierea angajamentelor
de credit (Nota 30)
Venituri din provizioane pentru deprecierea angajamentelor
de credit (Nota 30)
Credite scoase în afara bilanœului
Recuperåri din creditele æi avansurile acordate clienœilor
Cheltuieli din provizioane pentru deprecierea altor active
Cheltuieli nete cu provizionul pentru deprecierea valorii activelor financiare

14. Impozitul pe profit

În mii RON
2011
2010
		
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent de 16% (2009: 16%)
calculat în conformitate cu legislaœia româneascå
59.876
56.956
Cheltuiala recunoscutå în an aferentå impozitului pe profit din anii anteriori
372
Cheltuiala din impozitul pe profit amânat
18.144
7.543
Impozitul pe profit
78.392
64.499
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15. Reconcilierea profitului înainte de impozitare cu impozitul pe profit din contul
de profit æi pierdere
În mii RON
Profit brut înainte de impozitare calculat conform
Standardelor Româneæti de Contabilitate
Impozit în conformitate cu cota statutarå de 16% (2010: 16%)
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile
Efectul utilizårii pierderilor fiscale reportate
Impozitul pe profit înainte de credit fiscal
Credit fiscal
Ajuståri ale impozitului pe venit recunoscute în perioada curentå
aferente perioadelor anterioare
Impozitul pe profit
Efectul originårii æi reluårii diferenœelor temporare
Impozitul pe profit înregistrat în contul de profit æi pierdere

2011

2010

323.629
51.781
59.471
-42.958
2.090
70.384
-7.751

275.353
44.056
97.448
-78.407
1.890
64.987
-8.031

-2.385
60.248
18.144
78.392

56.956
7.543
64.499

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

791.291
3.254.519
1.097
4.046.907

546.268
3.452.750
3.999.018

16. Numerar æi echivalente de numerar

În mii RON
Numerar în casierie
Rezerva minimå obligatorie (i)
Conturi curente la alte bånci
Total

(i)

Banca menœine în conturile curente ale Båncii Naœionale a României rezerva minimå obligatorie constituitå
conform Regulamentului nr. 6/2002 emis de Banca Naœionalå a României, cu modificårile æi completårile
ulterioare. La 31 decembrie 2011, rata rezervei minime obligatorii pentru fondurile atrase în RON a fost de 15%
(31 decembrie 2010: 15%) æi de 20% (31 decembrie 2010: 25%) pentru fondurile atrase în valutå cu scadenœå
rezidualå mai micå de 2 ani la finele perioadei de observare. Pentru pasivele cu scadenœå rezidualå mai mare
de 2 ani la finele perioadei de observare, fårå clauza de rambursare, transformare sau retragere anticipatå, rata
rezervei minime obligatorii a fost stabilitå la 0% (31 decembrie 2010: 0%).
Soldul rezervei minime obligatorii poate varia de la o zi la alta. La 31 decembrie 2011, dobânda plåtitå de
Banca Naœionalå a României pentru rezervele menœinute de bånci a fost de 1,43% pe an pentru rezervele
denominate în RON æi 0,65% 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.
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17. Active æi datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
31 decembrie
2011

În mii RON

31 decembrie
2010

Active financiare deœinute pentru tranzacœionare		
Obligaœiuni municipale æi corporatiste (i)
245.202
Instrumente financiare derivate
29.244
Total
274.446
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare		
Instrumente financiare derivate, altele decât cele deœinute
pentru managementul riscului
47.580
Total
47.580

(i)

437.218
1.219
438.437

11.182
11.182

Obligaœiunile în sold la 31 decembrie 2011 æi 31 decembrie 2010 sunt denominate în RON æi includ certificate
de trezorerie cu discount æi obligaœiuni în RON æi EURO.

18. Instrumente financiare derivate deœinute pentru managementul riscului
31 decembrie 2011
Noœional
În mii RON 		

Valoare justå
Active

Datorii

Produse OTC:			
Swap-uri pe curs de schimb
513.693
8.198
Swap-uri pe rata de dobândå
662.089
754
Derivative deœinute pentru managementul riscului 		
8.952

8.214
8.214

31 decembrie 2010
Noœional
În mii RON 		

Valoare justå
Active
Datorii

Produse OTC:			
Swap-uri pe curs de schimb
1.457.333
516
Swap-uri pe rata de dobândå
869.714
56.306
Opœiuni
129.624
3.804
Derivative deœinute pentru managementul riscului 		
60.626
		

53.391
56.687
322
110.400

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.
Tranzacœiile de schimb valutar sunt evaluate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare la o ratå de piaœå; siteurile Reuters æi cotaœiile Båncii Naœionale a României reprezintå sursele Grupului pentru determinarea ratelor de piaœå.
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19. Credite æi avansuri acordate båncilor
La 31 decembrie 2011, din totalul creditelor æi avansurilor acordate båncilor în valoare de 704.310 mii RON (2010:
621.748 mii RON), depozitele la termen la bånci comerciale sunt în valoare de 540.000 mii RON (2010: 237.375
mii RON).
Creditele æi avansurile acordate båncilor includ, de asemenea, depozite colaterale în sumå de 19.211 mii RON
(2010: 19.857 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:
31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

Clienœi retail
8.528.065
Clienœi corporativi, din care:		
Agriculturå æi industria alimentarå
586.265
Electricitate, petrol æi gaze naturale
83.243
Producœie
1.806.137
Construcœii
1.420.903
Comerœ cu amånuntul æi en-gross
1.767.685
Servicii
1.081.719
Sector public
326.636
Total credite æi avansuri acordate clienœilor înainte de provizioane
15.600.653
Minus provizionul pentru deprecierea creditelor æi avansurilor
acordate clienœilor
-756.616
Credite æi avansuri acordate clienœilor, nete de provizion
14.844.037

7.216.460

În mii RON

411.523
52.442
1.209.263
293.816
1.145.309
2.092.167
906.126
13.327.106
-813.281
12.513.825

La 31 decembrie 2011 5% din portofoliul de credite corporatiste al Grupului (31 decembrie 2010: 15%) reprezintå
expuneri faœå de societåœi aflate în subordinea statului æi entitåœi publice.
Provizionul pentru deprecierea creditelor æi avansurilor acordate clienœilor poate fi analizat dupå cum urmeazå:

În mii RON

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

Provizioane de depreciere evaluate individual 		
Sold la începutul perioadei
570.728
Efectul în contul de profit æi pierdere privind provizioanele de depreciere		
Cheltuiala anului
192.240
Venituri din reluarea provizioanelor
-145.376
Efectul variaœiei de curs de schimb
-23.537
Sold la sfâræitul anului
594.055
Provizioane de depreciere evaluate colectiv		
Sold la începutul anului
242.553
Efectul în contul de profit æi pierdere privind provizioanele de depreciere 		
Cheltuiala anului
57.817
Venituri din reluarea provizioanelor
-137.809
Sold la sfâræitul anului
162.561
Total
756.616
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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 desfåæoarå 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 Grupului
includ urmåtoarele creanœe din leasing financiar:

În mii RON
2011
2010
		
Investiœia brutå în leasing financiar*
420.074
382.976
Venituri amânate
-49.377
-36.974
Investiœia netå în leasing financiar
370.697
346.002
Investiœia brutå în leasing financiar, cu scadenœe reziduale		
Sub un an
172.049
166.817
Între un an æi cinci ani
202.322
178.351
Peste cinci ani
45.703
37.808
420.074
382.976
Investiœia netå în leasing financiar împårœitå pe scadenœe reziduale		
Sub un an
154.827
152.857
Între un an æi cinci ani
176.285
159.499
Peste cinci ani
39.585
33.646
370.697
346.002
* La 31 decembrie 2011 æi la 31 decembrie 2010, nu existau gajuri asupra investiœiei brute de leasing financiar a
Grupului.

21. Titluri de valoare
31 decembrie
2011

În mii RON

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)
1.454.879
Obligaœiuni emise de Guvernul României (i)
2.064.644
Obligaœiuni emise de sectorul public
181.491
Alte obligaœiuni (ii)
12.707
Obligaœiuni listate
2.307
Total investiœii la valoare justå prin contul de profit æi pierdere
3.716.028
Titluri de valoare disponibile pentru vânzare		
Participaœii nelistate – la cost (iii)
6.399
Total titluri de valoare disponibile pentru vânzare
6.399
Titluri de valoare deœinute pânå la maturitate		
Obligaœiuni emise de sectorul public, nelistate (ii)
83.776
Total titluri de valoare deœinute pânå la maturitate
83.776
Total titluri de valoare
3.806.203
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(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 2011,
certificate de trezorerie în sumå de 58.497 mii RON (31 decembrie 2010: 50.667 mii RON) sunt gajate în
vederea respectårii reglementårilor prudenœiale ale Båncii Naœionale a României pentru decontarea operaœiunilor
inter-bancare. Venitul din instrumentele de datorie este recunoscut ca venit din dobânzi æi venituri asimilate
acestora.

(ii) Obligaœiunile emise de Guvernul României includ titluri de valori emise de Ministerul de Finanœe în RON æi
EURO, purtåtoare de rate fixe de dobândå de 4,5% p.a æi 7,4 % p.a.
La 31 decembrie 2011 Grupul nu deœine titluri date în pensiune livratå (31 decembrie 2010: 1.074.790 mii RON).
Miæcarea titlurilor de valoare poate fi sintetizatå astfel:

În mii RON
Titluri de valoare la valoarea justå prin contul de profit æi pierdere
La 31 decembrie 2011

În mii RON
Titluri de valoare la valoarea justå prin contul de profit æi pierdere
La 31 decembrie 2010

În perioadå

Cumulativ

-19.707
-19.707

-15.319
-15.319

În perioadå

Cumulativ

-4.942
-4.942

4.388
4.388

22. Participaœii

În mii RON
2011
2010
		
Sold la 1 ianuarie
56.454
59.855
Intråri
12.806
Ieæiri
-16.645
-29.510
Partea Grupului din câætigul/ (pierderea) entitåœilor asociate
3.401
13.303
Total
43.210
56.454
Provizion pentru depreciere
-10.667
Sold la 31 decembrie
43.210
45.787
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Interesul Grupului în principalele entitåœi asociate nelistate este urmåtorul:

În mii RON
Active
Datorii
Venituri*
(Pierdere) /
				 Profit

% Participaœie
deœinutå

31 decembrie 2011					
Raiffeisen Benefit Investment Fund
21.217
2.026
14.042
-1.004
54,66%
Raiffeisen Prosper Investment Fund
23.262
216
40.639
-7.909
6,92%
Raiffeisen Confort Investment Fund II
30.821
3.192
14.808
-1.254
30,46%
Raiffeisen Confort Investment Fund
22.005
3.418
6.593
5
22,14%
Dolar Plus
106.794
87
170.537
2.453
4,55%
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA 1.579.360 1.540.831
37.445
14.138
33,33%
31 decembrie 2010					
Credex Finanœåri SA
23.573
25.292
11.646
4.207
30%
Raiffeisen Benefit Investment Fund
22.759
103
17.364
1.877
53,84%
Raiffeisen Prosper Investment Fund
38.581
167
54.971
4.010
17,73%
Raiffeisen Romania-Acœiuni Investment Fund
21.387
337
51.358
-3.339
4,95%
Raiffeisen Confort Investment Fund
22.292
101
10.483
2.360
18,58%
Dolar Plus
40.106
631
10.125
158
11,44%
Raiffeisen Confort Investment Fund
40.064
123
5.343
1.970
21,89%
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA 1.325.310 1.295.948
36.064
13.916
33,33%
Toate entitåœile asociate sunt înregistrate în România.
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23. Imobilizåri corporale
Terenuri æi
Mobilier æi
Maæini Mijloace fixe
Total
construcœii
calculatoare		
în curs
				
Cost					
Sold la 1 ianuarie 2010
279.656
384.598
37.518
11.691
713.463
Intråri
7.705
40.173
10.813
36.008
94.699
Ieæiri
-9.760
-25.875
-5.318
-35.241
-76.194
Sold la 31 decembrie 2010
277.601
398.896
43.013
12.458
731.968
Sold la 1 ianuarie 2011
277.601
398.896
43.013
12.458
731.968
Intråri
10.324
31.899
5.110
5.803
53.136
Ieæiri
-20.960
-19.977
-4.044
-16.501
-61.482
Sold la 31 decembrie 2011
266.965
410.818
44.079
1.760
723.622
Amortizare æi pierderi din depreciere 					
Sold la 1 ianuarie 2010
157.577
202.126
16.361
376.064
Cheltuiala anului
25.228
39.817
5.163
70.208
Ieæiri
-5.662
-24.496
-5.424
-35.582
Sold la 31 decembrie 2010
177.143
217.447
16.100
410.690
Sold la 1 ianuarie 2011
177.143
217.447
16.100
410.690
Cheltuiala anului
26.986
49.383
5.839
82.208
Ieæiri
-20.598
-19.133
-3.539
-43.270
Sold la 31 decembrie 2011
183.531
247.697
18.400
449.628
Valoare contabilå netå			
		
La 1 ianuarie 2010
122.079
182.472
21.157
11.691
337.399
La 31 decembrie 2010
100.458
181.449
26.913
12.458
321.278
La 1 ianuarie 2011
100.458
181.449
26.913
12.458
321.278
La 31 decembrie 2011
83.434
163.121
25.679
1.760
273.994
În mii RON

Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intråri æi ieæiri. Achiziœiile de terenuri æi construcœii, mobilier æi
calculatoare în cursul anului 2011 au însumat 36.635 mii RON (2010: 59.458 mii RON).
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24. Imobilizåri necorporale
Fond comercial
Aplicaœii
Active în curs
Total
ÎIn mii RON		
informatic
de construcœie
		
achiziœionate			
				
Cost				
Sold la 1 ianuarie 2010
34.785
180.390
7.130
222.305
Intråri
39.385
2.535
41.920
Ieæiri
-205
-3.117
-3.322
Sold la 31 decembrie 2010
34.785
219.570
6.548
260.903
Sold la 1 ianuarie 2011
34.785
219.570
6.548
260.903
Intråri
35.935
10.023
45.958
Ieæiri
-1.165
-5.996
-7.161
Sold la 31 decembrie 2011
34.785
254.340
10.575
299.700
Amortizare æi pierderi din depreciere				
Sold la 1 ianuarie 2010
119.559
119.559
Cheltuiala anului
25.791
25.791
Depreciere
12.001
12.001
Ieæiri
-205
-205
Sold la 31 decembrie 2010
12.001
145.145
157.146
Sold la 1 ianuarie 2011
12.001
145.145
157.146
Cheltuiala anului
31.045
31.045
Ieæiri
-520
-520
Sold la 31 decembrie 2011
12.001
175.670
187.671
Valoare contabilå netå
			
La 1 ianuarie 2010
34.785
60.831
7.130
102.746
La 31 decembrie 2010
22.784
74.425
6.548
103.757
La 1 ianuarie 2011
22.784
74.425
6.548
103.757
La 31 decembrie 2011
22.784
78.670
10.575
112.029

Transferurile între grupele de mijloace fixe sunt incluse în intråri æi ieæiri. Achiziœiile de imobilizåri necorporale în cursul
anului 2011 au însumat 39.962 mii RON (2010: 38.803 mii RON).
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.
La 31 decembrie 2010, pentru testarea deprecierii Raiffeisen Leasing IFN S.A., Grupul a fåcut o evaluare a valorii
recuperabile a activelor nete achiziœionate æi a considerat necesarå înregistrarea unei pierderi din deprecierea
fondului comercial de 12.001 mii RON.
La 31 decembrie 2011, evaluarea fåcutå de cåtre managementul Grupului nu a dus la înregistrarea unei pierderi
suplimentare din deprecierea fondului comercial.
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25. Creanœe æi datorii privind impozitul amânat
Creanœele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2011 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
2011
2011
2011
În mii RON
Creanœe
Datorii
Net
		
Alte elemente
14.335
14.335
Total
14.335
14.335
Diferenœe temporare nete			
14.335
Creanœa cu impozitul amanat 16%			
2.294
			
Datoriile privind impozitul amânat la 31 decembrie 2011 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
2011
2011
2011
În mii RON
Creanœe
Datorii
Net
		
Provizioane pentru deprecierea creditelor
10.832
588.123
Ajuståri de valoare justå pentru activele financiare
24.735
8.448
Retratarea imobilizårilor corporale æi necorporale
1.644
44.132
Provizion pentru bonus de performanœå
38.279
Alte provizioane
148.640
Ajuståri IFRS aferente creditelor æterse din bilanœul statutar
239.734
Total
463.864
640.704
Diferenœe temporare nete			
Datoria cu impozitul amânat 16%			
			

577.291
-16.286
42.488
-38.279
-148.640
-239.734
176.840
176.840
28.294

Creanœele privind impozitul amânat la 31 decembrie 2010 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie
31 decembrie
31 decembrie
2011
2011
2011
În mii RON
Creanœe
Datorii
Net
		
Provizion pentru bonus de performanœå
1.200
1.200
Alte elemente
4.807
4.807
Total
6.007
6.007
Diferenœe temporare nete			
6.007
Creanœa cu impozitul amanat 16%			
961
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Datoriile privind impozitul amânat la 31 decembrie 2010 sunt atribuibile elementelor detaliate în tabelul urmåtor:

31 decembrie
2010
Creanœe

31 decembrie
2010
Datorii

31 decembrie
2010
Net

Provizioane pentru deprecierea creditelor
14.602
346.255
Ajuståri de valoare justå pentru activele financiare
12.237
14.117
Retratarea imobilizårilor corporale æi necorporale
412
42.558
Provizion pentru bonus de performanœå
50.973
Alte provizioane
137.594
819
Ajuståri IFRS aferente creditelor æterse din bilanœul statutar
128.943
Total
344.761
403.749
Diferenœe temporare nete			
Datoria cu impozitul amânat 16%			
			

331.653
1.880
42.146
-50.973
-136.775
-128.943
58.988
58.988
9.438

În mii RON

26. Alte active

În mii RON

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

49.857
15.447
35.063
41.223
13.709
155.299

72.605
29.399
45.632
9.276
16.999
173.911

Cheltuieli înregistrate în avans
Venituri amânate
Valori de recuperat
Debitori diveræi
Altele
Total

Provizioanele pentru deprecierea veniturilor amânate æi a altor active pot fi analizate dupå cum urmeazå:

În mii RON

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

17.125
346
16.779

18.575
1.450
17.125

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

218.022
476.581
581.490
1.276.093

74.277
174.624
206.355
455.256

Sold la începutul anului
Cheltuieli cu deprecierea prin contul de profit æi pierdere (Nota 13)
Sold la sfâræitul anului

27. Depozite atrase de la bånci
În mii RON
Rambursabile la cerere
Depozite la vedere
Depozite la termen
Total
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28. Depozite atrase de la clienœi

În mii RON

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

Rambursabile la cerere		
Clienœi retail
2.782.619
Clienœi corporativi
1.277.259
Clienœi din sectorul public
88.210
4.148.088
Depozite la termen		
Clienœi retail
7.059.469
Clienœi corporativi
5.785.688
Clienœi din sectorul public
153.328
12.998.485
Conturi de economii		
Clienœi retail
1.700
Total
17.148.273

2.354.702
1.251.203
78.172
3.684.077
5.981.316
6.036.508
77.179
12.095.003
1.895
15.780.975

29. Credite de la bånci æi alte instituœii financiare

În mii RON
Bånci comerciale
Bånci multilaterale de dezvoltare
Bånci Centrale
Alte instituœii financiare
Total

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

1.180.304
697.161
1.877.465

1.144.774
24.444
1.080.948
102.319
2.352.485

Creditele primite de la bånci æi alte instituœii financiare sunt denominate în EUR æi RON având o maturitate finalå ce
variazå între ianuarie 2012 æi septembrie 2016.

30. Provizioane

În mii RON
Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare
Provizioane pentru concedii neefectuate
Provizioane pentru programul de fidelizare prin acœiuni
Alte provizioane
Total

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

4.973
21.350
4.806
5.803
3.335
914
41.181

4.759
16.896
8.895
5.332
2.834
7.835
46.551
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Provizioanele pot fi analizate în detaliu dupå cum urmeazå:
2011

În mii RON

2010

Sold iniœial		
Provizioane pentru litigii
4.759
13.325
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate
16.896
5.785
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare
8.895
8.398
Provizioane pentru concedii neefectuate
5.332
4.822
Provizioane pentru programul de fidelizare prin acœiuni
2.834
1.781
Alte provizioane
7.797
6.383
Constituiri		
Provizioane pentru litigii
799
4.464
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate
11.092
16.294
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare
-3.221
497
Provizioane pentru concedii neefectuate
985
510
Provizioane pentru programul de fidelizare prin acœiuni
501
1.053
Alte provizioane
11.765
3.811
Reversåri		
Provizioane pentru litigii
-585
-13.030
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate
-6.638
-5.183
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare
Provizioane pentru concedii neefectuate
-510
Provizioane pentru programul de fidelizare prin acœiuni
Alte provizioane
-19.515
-2.359
Sold final		
Provizioane pentru litigii
4.973
4.759
Provizioane pentru angajamente de credit neutilizate
21.350
16.896
Provizioane pentru beneficii acordate la pensionare
5.674
8.895
Provizioane pentru concedii neefectuate
5.807
5.332
Provizioane pentru programul de fidelizare prin acœiuni
3.335
2.834
Alte provizioane
47
7.835

31. Alte datorii

În mii RON

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

80.421
55.361
24.558
272.926
95.367
528.633

91.090
61.922
11.564
253.280
56.623
474.479

Sume datorate bugetului de stat privind contribuœiile sociale
Datorii cåtre furnizori
Datorii cåtre clienœi
Sume în tranzit
Alte datorii
Total

32. Datorii subordonate
Grupul a contractat credite subordonate în valoare de 137.000 mii EUR (31 decembrie 2010: 89.500 mii EUR).
Soldul tuturor datoriilor subordonate la 31 decembrie 2011 este de 595.823 mii RON (31 decembrie 2010:
492.577 mii RON). Rambursarea principalului æi a dobânzii datorate este subordonatå celorlate datorii ale Grupului.
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33. Capitalul social

		
Acœiuni ordinare
31 decembrie
31 decembrie
În acœiuni
2011
2010

Total

12.000.000.000
12.000.000.000

11.962.586.390
11.962.586.390

Acœiunile ordinare au o valoare nominalå de 0,1 RON / acœiune.
Dividendele plåtite de cåtre Grup în cursul anului 2011 au fost în suma de 155.514 mii RON, aferente profitului din
anul 2010.
Grupul propune Adunårii Generale distribuirea dividendelor aferente exerciœiului financiar al anului 2011 în sumå
brutå totalå de 240.000 mii RON.
În 2011 Banca a înregistrat o majorare de capital social de 3.741 mii RON. Majorarea s-a fåcut din rezultatul
reportat existent.

33. Capitalul social
Acœionarii Grupului sunt urmåtorii:

În mii RON
%
Raiffeisen Bank International AG
Alœi acœionari
Total
		

31 decembrie
2011
%

31 decembrie
2010

99,5
0,5
100,0

99,5
0,5
100,0

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

117.969

98.578

-112
117.857

-524
98.054

2011

2010

98.578
19.391
117.969

81.981
16.597
98.578

34. Alte rezerve
În mii RON
Rezerva legalå (i)
Pierderi din valoarea justå recunoscute în capital (nete de impozit)
din instrumente financiare disponibile pentru vânzare
Total

Rezerve legale
În mii RON
La 1 ianuarie
Repartizarea profitului
La 31 decembrie
(i)

Rezervele legale reprezintå transferuri acumulate din rezultatul reportat în conformitate cu reglementårile bancare
locale care prevåd cå 5% din profitul brut al Grupului så fie transferat într-un cont de rezervå nedistribuibilå pânå
în momentul în care rezerva atinge nivelul de 20% din capitalul social al entitåœilor din Grup.

Rezervele legale nu sunt distribuibile acœionarilor.
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Rezerva de valoare just`
În mii RON

2011

2010

La 1 ianuarie
Modificarea netå a valorii juste
La 31 decembrie

-524
412
-112

-818
294
-524

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 Bank International æi subsidiarele sale în cursul
activitåœii normale. Aceste tranzacœii au avut loc în termeni comerciali æi la preœuri de piaœå.
Tranzacœiile desfåæurate cu Raiffeisen Bank International æi subsidiarele sale în 2011 æi 2010 precum æi soldurile la
31 decembrie sunt urmåtoarele:

În mii RON
Numerar æi echivalente de numerar
Active financiare deœinute pentru tranzacœionare
Derivative deœinute pentru managementul riscului
Depozite la bånci
Credite æi avansuri acordate båncilor
Credite æi avansuri acordate clienœilor
Imobilizåri corporale æi necorporale
Alte active
Creanœe în sold
Derivative deœinute pentru managementul riscului
Datorii financiare deœinute pentru tranzacœionare
Depozite de la bånci
Depozite de la clienœi
Credite de la bånci
Alte datorii
Datorii subordonate
Datorii în sold
Venituri din dobânzi æi venituri asimilate
Cheltuieli cu dobânzile æi cheltuieli asimilate
Venituri din speze æi comisioane
Cheltuieli cu speze æi comisioane
Venituri nete din tranzacœionare
Cheltuieli de exploatare
Alte venituri din exploatare
Câætig/pierdere din valoarea justå a swap-ului pe rata de dobândå (i)
Total
(i)

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

19.979
4.730
8.198
14.526
2.111
199.958
3.542
5.919
258.963
8.214
29.166
683.250
470.639
967.520
7.644
595.823
2.762.256
18.102
-72.016
17.930
-6.797
1.846
-23.945
2.589
-6.622
-68.913

25.579
158
30.123
293.314
1.247
45.689
2.251
4.502
402.863
29.295
48.773
887.910
347.109
185.057
9.328
492.577
2.000.049
18.572
-40.996
18.129
-5.343
-28.230
-24.030
7.064
-35.202
-90.036

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

În iunie 2007 Grupul 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 lunå cu o ratå de dobândå fixå pentru portofoliul de credite corporate
vândut în aceeaæi lunå. Valoarea noœionalelor pentru cele douå contracte menœionate anterior la 31 decembrie 2011
este de 5.657.596 EUR (31 decembrie 2010: de 7.761.098 EUR). Grupul a recunoscut un câætig în valoare de 432
mii RON (31 decembrie 2010: 569 mii RON).
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Grupul a încheiat un contract de swap pe rata de dobândå cu ROOF Consumer Romania 2008-1 BV (denumitå în
continuare “ROOF”) în iulie 2008 prin care schimbå rata de dobândå variabilå de EURIBOR la 1 lunå cu o ratå
de dobândå fixå pentru portofoliul de credite retail vândut. La 31 decembrie 2011 contractul avea o valoare a
noœionalului de 82.858.329 EUR ajustabilå la fiecare datå de reînnoire ajungând la maturitate pe 21 ianuarie 2021.
Grupul a recunoscut o pierdere din contractele swap cu ROOF la 31 decembrie 2010 în valoare de 1.297 mii RON
(31 decembrie 2010: 30.817 mii RON) .
Grupul a încheiat un contract de swap pe rata de dobânda cu Raiffeisen Bank International pe data de 8 februarie
2008 prin care schimbå rata de dobândå fixå cu o ratå de dobândå variabilå de EURIBOR la 6 luni, ajungând la
maturitate la 17 Martie 2014. La 31 decembrie 2011 contractul avea o valoare a noœionalului de 2.609.052 EUR.
În cursul anului 2009 Grupul a mai încheiat douå contracte de swap pe rata de dobândå cu banca Raiffeisen
Bank International, unul pe 1 iunie 2009 prin care schimbå rata de dobândå fixå cu o ratå de dobânda variabilå
de EURIBOR la 3 luni care are maturitate în 3 iunie 2013. La 31 decembrie 2011 contractul avea o valoare a
noœionalului de 5.000.000 EUR. Al doilea contract de swap pe ratå de dobândå a fost încheiat în 4 septembrie 2009
prin care schimbå rata de dobândå fixå cu o ratå de dobândå variabilå de EURIBOR la 3 luni æi care are maturitate
pe 4 septembrie 2014. La 31 decembrie 2011 contractul avea o valoare a noœionalului de 7.000.000 EUR. În
cursul anului 2010 Grupul a mai încheiat patru contracte de swap pe rata de dobândå cu banca Raiffeisen Bank
International, primul în data de 26 ianuarie 2010 având o valoare a noœionalului de 10.000.000 EUR, al doilea æi al
treilea în data de 28 octombrie 2010 având o valoare a noœionalului de 1.277.545 EUR, respectiv 3.501.102 EUR
æi al patrulea în data de 21 Decembrie 2010 având o valoare a noœionalului de 11.368.420 EUR.
În data de 10 iunie 2011, Grupul a încheiat un nou contract de swap pe ratå de dobândå cu Raiffeisen Bank
International având o valoare a noœionalului de 24.000.000 EUR prin care schimbå rata de dobândå fixå cu o ratå
de dobândå variabilå de EURIBOR la 3 luni æi care are maturitate pe 17 iunie 2016.
La 31 decembrie 2011 Grupul a recunoscut o pierdere de 5.811 mii RON (la 31 decembrie 2010: 2.691 mii RON).

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 preœuri de piaœå.
Soldurile tranzacœiilor cu entitåœile în care Grupul deœine participaœii sunt urmåtoarele:

În mii RON
Soldul creanœelor din credite acordate clienœilor
Alte active
Creanœe în sold
Depozite de la clienœi
Alte datorii
Soldul datoriilor

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

14.124
14.124
30.918
549
31.467

5.715
2.740
8.455
16.687
16.687

Grupul a încheiat o serie de contracte de vânzare cu RIEEF, o entitate deœinutå în proporœie de 100% de Raiffeisen
International Betailigungs A.G., prin care contractele 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 2011 este de
78.463 mii RON (2010: 89.621 mii RON).
Începând cu luna iulie 2008, Grupul a încheiat o serie de contracte cu ROOF Consumer Romania („ROOF”), prin
care contractele de credit iniœial încheiate de cåtre Grup cu persoane juridice æi fizice au fost transferate cåtre aceastå
entitate. În anul 2011 nu au fost vândute credite cåtre aceastå entitate (2010: 51.814 mii RON).
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În cursul anului 2011 Grupul a råscumparat æi o parte din creditele vândute cåtre RIEEF. Preœul creditelor
råscumpårate de la RIEEF în cursul anului 2011 este de 3.371 mii RON (2010 : 225.159 mii 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 principiu, credite, depozite, tranzacœii de schimb valutar æi garanœii. Volumul
tranzacœiilor cu angajaœii cheie este prezentat în tabelele de mai jos:

În mii RON
Credite
Venituri din dobânzi
Depozite
Cheltuieli cu dobânzile

2011

2010

16.270
380
8.208
127

42.828
945
9.157
162

Creditele acordate Managementului Grupului nu au necesitat înregistrarea unui provizion de depreciere (31
decembrie 2010: 0 RON).

În mii RON
2011
2010
		
Compensaœii acordate Managementului Grupului		
Salarii æi alte beneficii pe termen scurt
24.913
23.752

36. Securitizåri
În cursul normal al activitåœii, Grupul desfåæoarå tranzacœii prin care transferå active financiare cåtre terœe pårœi.
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 ratå 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 Romania 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.

120

www.raiffeisen.ro

Principalii indicatori financiari

Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Repere

Responsabilitate corporativå

Situaœii Financiare Consolidate
Cuprins

37. Angajamente extrabilanœiere. Active æi datorii contingente
(i) Active contingente
Începând cu iulie 2008, Grupul a vândut credite acordate cåtre persoane fizice cåtre ROOF, o entitate controlatå de
Raiffeisen International Betailingungs AG. creatå special pentru scopul securitizårii creditelor de consum. În 2011 nu au
fost vânzåri de credite. În 2010 vânzarea de credite a atins un total de 51.814 mii RON (echivalent 12.475 mii EUR).
În cursul anului 2011, Grupul a vândut credite acordate persoanelor juridice cåtre RIEEF în sumå de 78.463 mii RON
(echivalent 18.236 mii EUR). În 2010 vânzarea de credite acordate persoanelor juridice cåtre RIEEF a fost în sumå
de 89.621 mii RON (echivalent 20.836 mii EUR)
Preœul primit de Grup 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.
Componenta variabilå a preœului de vânzare încasatå în anul 2011 este în suma de 5.760 mii RON (2010: 10.015
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 facilitåœi 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 lunå 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 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
Angajamente de credit
Garanœii emise
Acreditive
Total

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

5.690.074
1.711.130
211.081
7.612.285

4.655.589
1.494.087
279.614
6.429.290

(iii) Litigii
La 31 decembrie 2011 Grupul era implicat într-o serie de litigii. Pentru acele litigii în valoare individualå mai mare
de 100 mii RON, valoarea totalå a pretenœiilor împotriva Grupului se ridicau la suma de 186.556 mii RON (31
decembrie 2010: 59.462 mii RON). Pe baza consultanœei juridice æi a estimårilor fåcute de management, Grupul a
estimat o pierdere în sumå de 4.973 mii RON la 31 decembrie 2011 (31 decembrie 2010: 4.759 mii RON), æi a
înregistrat un provizion pentru aceastå sumå.
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(iv) Leasing operaœional
Plåœile aferente leasingurilor operaœionale se prezintå în felul urmåtor:
În mii RON

2011

2010

Sub 1 an
1 – 5 ani
Peste 5 ani
Total

110.981
479.520
708.545
1.299.046

101.735
455.195
813.153
1.370.083

38. Reconcilierea profitului determinat conform IFRS cu cel determinat conform
Standardelor Româneæti de Contabilitate
2011

2010

326.677
-4.828

285.030
9.518

-343
2.310
117.241

-294
-6.418
111.328

2.720
-15.758
-334
427.685

2.926
6.267
-7.146
-12.002
-5.315
383.894

În mii RON
Profit net conform Standardelor Româneæti de Contabilitate
Ajustarea de valoare justå aferentå titlurilor de valoare
Rezerva de ajustare la valoarea justå a instrumentelor disponibile
pentru vânzare
Ajustarea de depreciere æi pierdere din vânzarea mijloacelor fixe
Reluarea / (Constituirea ) netå a provizionului pentru deprecierea creditelor
Partea netå a Grupului din pierderea din reevaluare a instrumentelor
financiare disponibile pentru vânzare deœinute de entitåœi afiliate
Provizion pentru angajamentele de credit neutilizate
Venit /(cheltuialå) cu impozitul amânat
Fond comercial
Alte elemente
Profitul net al exerciœiului financiar conform IFRS

Din totalul profitului net al Grupului conform Standardelor Româneæti de Contabilitate, Banca a obœinut un profit net de
320.069 mii RON.

39. Reconcilierea capitalurilor proprii determinate conform IFRS cu cele determinate
conform Standardelor Româneæti de Contabilitate
În mii RON
Capitaluri proprii conform Standardelor Româneæti de Contabilitate
Ajuståri aferente creditelor
Ajuståri aferente imobilizårilor corporale æi necorporale
Ajuståri aferente fondurilor de investiœii
Ajuståri aferente titlurilor de valoare
Impozit pe profit amânat
Alte elemente
Capitaluri proprii conform IFRS

31 decembrie
2011

31 decembrie
2010

2.345.046
321.740
42.019
1.983
6.434
-26.790
14.583
2.705.015

2.167.975
216.157
42.558
2.823
11.362
-11.545
3.102
2.432.432

Din total capitaluri proprii calculate conform Standardelor Româneæti de Contabilitate deœinute de cåtre Grup, partea
aferentå Båncii se ridicå la suma de 2.323.176 mii RON (2010: 2.157.811 mii RON) .

40.

Evenimente ulterioare datei bilanœului

În conformitate cu Ordinul Båncii Naœionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementårilor contabile
conforme cu Standardele Internaœionale de Raportare Financiarå, aplicabile instituœiilor de credit, începând cu 1
ianuarie 2012, Banca a încetat întocmirea situaœiilor financiare individuale în conformitate cu Ordinul Preæedintelui
Consiliului de Administraœie al Båncii Naœionale a României nr. 13/2008, cu modificårile æi completårile ulterioare.
Cu data de aplicare 1 ianuarie 2012, Standardele Internaœionale de Raportare Financiarå adoptate de Uniunea
Europeanå devin cadru unic de raportare pentru instituœiile de credit din România.
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Adrese æi persoane de contact
Raiffeisen Bank International (RBI)
Austria
Am Stadtpark 9,
1030 Viena
Tel: +43-1-71 707 0
Fax: +43-1-71 707 1715
www.rbinternational.com
ir@rbinternational.com
rbi-pr@rbinternational.com

Reœeaua Bancarå
Albania

Raiffeisen Bank Sh.a.
European Trade Center,
Blvd. „Bajram Curri”,
Tirana
Tel: +355-4-238 1000
Fax: +355-4-2275 599
SWIFT/BIC: SGSBALTX
www.raiffeisen.al

Belarus

Priorbank, JSC
31-A, V. Khoruzhey
220002, Minsk
Tel: +375-17-289 9090
Fax: +375-17-289 9191
SWIFT/BIC: PJCBBY2X
www.priorbank.by

Bosnia [i Her]egovina
Raiffeisen BANK d.d.
Bosna i Hercegovina
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Tel: +387-33-287 101
Fax: +387-33-213 851
SWIFT/BIC: RZBABA2S
www.raiffeisenbank.ba

Bulgaria

Republica Ceh`

Croa]ia

România

Kosovo

Rusia

Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
18/20 Gogol Str.
1504 Sofia
Tel: +359-2-9198 5101
Fax: +359-2-943 4528
SWIFT/BIC: RZBBBGSF
www.rbb.bg

Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59
10000 Zagreb
Tel: +385-1-456 6466
Fax: +385-1-481 1624
SWIFT/BIC: RZBHHR2X
www.rba.hr

Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
UÇK Str., No. 51
10000 Prishtina
Tel: +381-38-222 222
Fax: +381-38-2030 1130
SWIFT/BIC: RBKORS22
www.raiffeisen-kosovo.com

Raiffeisenbank a.s.
Hvezdova 1716/2b
14078 Praga 4
Tel: +420-221-141-111
Fax: +420-221-142-111
SWIFT/BIC: RZBCCZPP
www.rb.cz

Raiffeisen Bank S.A.
Piaœa Charles de Gaulle 15
011857 Bucureæti
Tel: +40-21-306 1000
Fax: +40-21-230 0700
SWIFT/BIC: RZBRROBU
www.raiffeisen.ro

ZAO Raiffeisenbank
Smolenskaya-Sennaya Sq. 28
119020 Moscova
Tel: +7-495-721 9900
Fax: +7-495-721 9901
SWIFT/BIC: RZBMRUMM
www.raiffeisen.ru

Polonia

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ul. Piekna 20
00549 Varæovia
Tel: +48-22-585 2001
Fax: +48-22-585 2585
SWIFT/BIC: RCBWPLPW
www.raiffeisen.pl
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Serbia

Raiffeisen banka a.d.
Bulevar Zorana Djindjic’a
64a
11070 Belgrad (Novi
Beograd)
Tel: +381-11-320 2100
Fax: -+381-11-220 7080
SWIFT/BIC: RZBSRSBG
www.raiffeisenbank.rs

Slovacia

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

Slovenia

Raiffeisen Banka d.d.
Zagrebška cesta 76
2000 Maribor
Tel: +386-2-229 3100
Fax: +386-2-303-442
SWIFT/BIC: KREKSI22
www.raiffeisen.si

Raiffeisen Bank Aval JSK
Vul Leskova, 9
01011 Kiev
Tel: +38-044-490 8888
Fax: +38-044-285 3231
SWIFT/BIC: AVALUAUK
www.aval.ua

Raiffeisen-Leasing
International GmbH
Am Stadtpark 3,
1030 Viena
Tel: +-43-1-71 707 2966
Fax: + 43-1-71 707 762966
www.ri.co.at

Albania

Raiffeisen Leasing Sh.a.
European Trade Center
Bulevardi „Bajram Curri”
Tirana
Tel: +355-4-2274 920
Fax: +355-4-2232 524
www.raiffeisen.al

Belarus

JLLC Raiffeisen Leasing
31 A V. Khoruzhey Str.
220002 Minsk
Tel: +375-17 289 9394
Fax: +375-17 289 9394
www.priorbank.by

Raiffeisen Bank Zrt.
Akadémia útca 6
1054 Budapesta
Tel: +36-1-484 4400
Fax: +36-1-484 4444
SWIFT/BIC: UBRTHUHB
www.raiffeisen.hu

Raportul

Raiffeisen Leasing d.o.o.
Sarajevo
Zmaja od Bosne 11
71000 Sarajevo
Tel: +387-33-254 354
Fax: +387-33-212 273
www.rlbh.ba

Bulgaria

Ungaria

Conducerii

Austria

Bosnia [i Her]egovina

Ucraina

Raportul

Companii de Leasing

Diviziilor

Raiffeisen Leasing
Bulgaria OOD
Mladost 4, Business Park Sofia
Building 7B, Etaj 4
1504 Sofia
Tel: +359-2-491 9191
Fax: +359-2-974 2057
www.rlbg.bg
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Croa]ia

Raiffeisen Leasing d.o.o.
Radnicka cesta 43
10000 Zagreb
Tel: -+385-1-6595 000
Fax: +385-1-6595 050
www.rl-hr.hr

Kazakhstan

Raiffeisen Leasing
Kazakhstan LLP
Shevchenko 146 , nr.12
050008 Almaty
Tel: +7-727-3785-430
Fax: +7-727-3785-447
www.rlkz.kz

Kosovo

Raiffeisen Leasing Kosovo
Gazmend Zajmi n.n.,
Sunny Hill
10000 Pristina
Tel: +381-38-2222 22
Fax: +381-38-2030 3011

Moldova

I.C.S. Raiffeisen Leasing SRL
Alexandru cel Bun 51
2012 Chiæinåu
Tel: +373-22-2793 13
Fax: +373-22-2783 81
www.raiffeisen-leasing.md

Polonia

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Ul. Prosta 51
00838 Varæovia
Tel: +48-22-3263 666
Fax: +48-22-3263 601
www.rl.com.pl

Republica Ceh`

Raiffeisen-Leasing s.r.o.
Hvezdova 1716/2b
14078 Praga 4
Tel: +420-221-5116 11
Fax: +420-221-5116 66
www.rl.cz

Contact
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Raiffeisen Leasing IFN S.A.
Nusco Tower
Æos. Pipera nr. 42, etaj 1A,
Sector 2, 020112 Bucureæti
Tel: +40-21 306 9696
Fax: +40-37-287 9998
www.raiffeisen-leasing.ro

Ucraina

LLC Raiffeisen Leasing Aval
Moskovsiy Av. 9
Corp 5, Office 101,
04073 Kiev
Tel: +38-044-590 2490
Fax: +38-044-200 0408
www.rla.com.ua

Rusia

Ungaria

Serbia

Companii de leasing
imobiliar

OOO Raiffeisen Leasing
Stanislavskogo St., 21/1
109004 Moscova
Tel: +7-495-721 9980
Fax: +7-495-721 9901
www.raiffeisen-leasing.ru

Raiffeisen Leasing d.o.o.
Milutina Milankovic’a 134a
11000 Belgrad
Tel: +381-11-201 77 00
Fax: +381-11-313 00 81
www.raiffeisen-leasing.rs

Slovacia

Tatra Leasing s.r.o.
Hodžovo námestie 3
81106 Bratislava
Tel: +421-2-5919 3168
Fax: +421-2-5919 3048
www.tatraleasing.sk

Slovenia

Raiffeisen Leasing d.o.o.
Bleweisova cesta 30
1000 Liubliana
Tel: +386-1-241 6250
Fax: +386-1-241 6268
www.rl-sl.si

Raiffeisen Lízing Zrt.
Hungaria krt. 40-44
1087 Budapesta
Tel: +36-1-298 8000
Fax: +36-1-298 8010
www.raiffeisenlizing.hu

Republica Ceh`

Raiffeisen Leasing
Real Estate s.r.o.
Hvezdova 1716/2b
14078 Praga 4
Tel.: +420-2-215116 10
Fax: +420-2-215116 41
www.rlre.cz

Sucursale æi
reprezentanœe - Europa
Germania

Reprezentanœa RBI Frankfurt
Mainzer Landstrasse 51
60329 Frankfurt
Tel.: +49-69-2992 1918
Fax: +49-69-2992 1922

Fran]a

Reprezentanœa RBI Paris
9-11, Avenue Franklin D.
Roosevelt
75008 Paris
Tel.: +33-1-4561 2700
Fax: +33-1-4561 1606
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Regatul Unit
al Marii Britanii

Sucursala RBI Londra
10, King William Street
Londra EC4N 7TW
Tel.: +44-20-7929 2288
Fax: +44-20-7933 8099

Suedia

Reprezentanœa RBI Œårile
Nordice
Drottninggatan 89
P.O. Box 3294
10365 Stockholm
Tel.: +46-8-440 5086
Fax: +46-8-440 5089

Sucursale æi
reprezentanœe –
Asia æi America
China

Sucursala RBI Beijing
Beijing International Club 200
2nd floor
Jianguomenwai Dajie 21
100020 Beijing
Tel.: +86-10-653 23388
Fax: +86-10-653 25926
Reprezentanœa RBI Hong Kong
Unit 2106-08, 21st Floor,
Tower One, Lippo Centre
89 Queensway, Hong Kong
Tel.: +85-2-2730 2112
Fax: +85-2-2730 6028
Reprezentanœa RBI Xiamen
Unit 01-02, 32/F, Zhongmin
Building
No. 72 Hubin North Road
Fujian Province
361012 Xiamen
Tel.: +86-592-2623 988
Fax: +86-592-2623 998
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Coreea

Reprezentanœa RBI Korea
Leema Building, 8th floor
146-1, Soosong-dong
Chongro-ku
Seul 110-755
Tel.: +82-2-398 5840
Fax: +82-2-398 5807

India

Reprezentanœa RBI Mumbai
803, Peninsula Heights
C.D. Barfiwala Road, Andhere
(W)
400 058 Mumbai
Tel.: +91-22-2623 0657
Fax: +91-22-2624 4529

Malaesia

Vietnam

Raiffeisen Investment
Aktiengesellschaft
Krugerstraße 13
1015 Viena
Tel.: +43-1-710 5400 0
Fax: +43-1-710 5400 169
www.raiffeisen-investment.com

Reprezentanœa RBI Ho Chi
Minh City
6 Phung Khac Khoan Street,
Room G6, District 1,
Ho Chi Minh City
Tel.: +84-8-3829 7934
Fax: +84-8-3822 1318

Raiffeisen Zentralbank
AG Austria
Am Stadtpark 9
1030 Viena
Tel.: +43-1-71707 0
Fax: +43-1-71707 1715
www.rzb.at

Singapore

F.J. Elsner Trading GmbH
Am Heumarkt 10
1030 Viena
Tel.: +43-1-79 736 0
Fax: +43-1-79 736 230
www.elsner.at

Statele Unite ale Americii
RB International Finance (USA)
LLC
1133, Avenue of the
Americas, 16th Floor
10036 New York
Tel.: +01-212-845 4100
Fax: +01-212-944 2093

Conducerii

Raiffeisen Centro Bank AG
Togetthoffstraße 1
1050 Viena
Tel.: +43-1-515 20 0
Fax: +43-1-513 4396
www.rcb.at

Sucursala RBI Labuan
Ap. nr. 28.02, etaj 28
Johor Bahru City Square Office
Tower
106-108 Jalan Wong Ah Fook
80000 Johor Bahru
Tel.: +607-291-3800
Fax: +607-291 3801

Sucursala RBI Singapore
One Raffles Quay
#38-01 North Tower
Singapore 048583
Tel.: +65-6305 6000
Fax: +65-6305 6001

Raportul

Reprezentanœa RBI New York
1133, Avenue of the
Americas, 16th Floor
10036 New York
Tel.: +01-212-593 7593
Fax: +01-212-593 9870

Raportul

Diviziilor

ZUNO BANK AG

Am Stadtpark 3
1030 Viena
Tel: +43-1-71707 2691
Fax: +43-1-71707 762691
www.zuno.eu

Companii specializate
Raiffeisen

Kathrein Privatbank
Aktiengesellschaft
Wipplingerstrase 25
1010 Viena
Tel.: +43-1-53 451 239
Fax: +43-1-53 451 233
www.kathrein.at
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Grupul Raiffeisen în România
Raiffeisen Bank
Administra]ia Central`

Centrul Opera]ional Pipera

Piaœa Charles de Gaulle nr. 15
Cod 011857, sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 306 10 00
Fax:
+4 021 230 07 00
E-mail: centrala@raiffeisen.ro
http://www.raiffeisen.ro

B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A
Sector 2, Bucureæti
Tel.:
+4 021 306 20 00
Fax:
+4 021 319 85 08

Reœeaua de Centre
de Retail

Agen]ia Cara[-Severin

Regiunea Retail
BANAT-CRIÆANA
Str. Grigore T. Popa, nr. 81,
et. 1
Timiæoara, jud. Timiæ
Tel.:
+4 0256 308 708
Fax:
+4 0256 242 281
Contact: Nicola Carabenciov
nicola.carabenciov@raiffeisen.
ro

Grup Retail 1
Contact: Florina Rodica Uævat
florina-rodica.usvat@
raiffeisen.ro

Agen]ia Timi[
Str. Coriolan Brediceanu, nr.
10, corp B
Timiæoara
Tel.:
+4 0256 703 500
Fax:
+4 0256 242 281
Contact: Radu Dalibor Boanœå
radu-dalibor.boanta@
raiffeisen.ro

Grup Retail 2
Contact: Gabriel Jurescu
gabriel.jurescu@raiffeisen.ro
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Piaœa 1 Decembrie 1918,
nr. 4, Reæiœa
Tel.:
+4 0255 703 500
Fax:
+4 0255 212 278
Contact: Gheorghe Ciorbå
gheorghe.ciorba@raiffeisen.ro

Grup Retail 3
Contact: Nicolae Florentin
Mihuœ
nicolae-florentin.mihut@
raiffeisen.ro

Agen]ia Arad
Str. Andrei Æaguna nr. 1-3,
Arad
Tel.:
+4 0257 703 500
Fax:
+4 0257 280 501
Contact: Mihaela Moisã
mihaela.moisa@raiffeisen.ro

Grup Retail 4
Contact: Marina Roman
marina.roman@raiffeisen.ro

Agen]ia Bihor
Str. Nufårului nr. 30, Oradea
Tel.:
+4 0259 703 501
Fax:
+4 0259 406 810
Contact: Daniela Bosoancã
daniela.bosoanca@raiffeisen.ro

Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Grup Retail 5
Contact: Iuliana Lomonar
iuliana.lomonar@raiffeisen.ro

Agen]ia Hunedoara
Str. Iuliu Maniu nr. 18, Deva
Tel.:
+4 0254 703 501
Fax:
+4 0254 213 009
Contact: Octavian Lugojan
octavian.lugojan@raiffeisen.ro

Agen]ia Alba
Piaœa I.C. Bråtianu nr. 20,
Alba Iulia
Tel.:
+4 0258 703 501
Fax:
+4 0258 812 328
Contact: Florin-Mihai Magda
florin-mihai.magda@raiffeisen.ro

Regiunea Retail
TRANSILVANIA
Str. Mihail Kogålniceanu
nr. 3, Braæov
Tel.:
+4 0268 703 500
Fax:
+4 0268 547 791
Contact: Kalman Szecsi
kalman.szecsi@raiffeisen.ro

Grup Retail 6
Contact: Claudia Cristea
claudia.cristea@raiffeisen.ro

Repere

Responsabilitate corporativå

Adrese æi persoane de contact

Agen]ia Satu Mare
Piaœa 25 Octombrie, bl. 05
Satu Mare
Tel.: +4 0261 703 500
Fax:
+4 0261 714 591
Contact: Gyorgy Otto Huszti
gyorgy-otto.huszti@raiffeisen.ro

Agen]ia S`laj
Str. Unirii nr. 19, Zalåu
Tel.:
+4 0260 703 500
Fax:
+4 0260 606 320
Contact: Marius-Vasile Matei
marius-vasile.matei@raiffeisen.ro

Grup Retail 7
Contact: Sorin Cordovan
sorin.cordovan@raiffeisen.ro

Agen]ia Bistri]a
Str. Liviu Rebreanu nr. 51
Bistriœa
Tel.:
+4 0263 703 500
Fax:
+4 0263 217 150
Contact: Sebastian-George
Criæan
sebastian-george.crisan@
raiffeisen.ro

Grup Retail 9

Grup Retail 12

Contact: Corneliu Dacian Œiplea
corneliu-dacian.tiplea@
raiffeisen.ro

Contact: Daniela Fulop
daniela.fulop@raiffeisen.ro

Agen]ia Bra[ov
Agen]ia Mure[
Str. Gheorghe Doja nr. 64-68,
Târgu Mureæ
Tel.:
+4 0265 703 500
Fax:
+4 0265 261 010
Contact: Erika-Klara Zolyomi
erika-klara.zolyomi@raiffeisen.ro

Grup Retail 10
Contact: Monica Ducu
monica.ducu@raiffeisen.ro

Agen]ia Sibiu
Piaœa Aurel Vlaicu, parter-et.
II, Sibiu
Tel.:
+4 0269 703 500
Fax:
+4 0269 210 875
Contact: Andrei Becheæ
andrei.beches@raiffeisen.ro

Grup Retail 11
Contact: Laszlo-Zoltan Benedek
laszlo-zoltan.benedek@
raiffeisen.ro

Agen]ia Maramure[
B-dul Unirii nr. 18, Baia Mare
Tel.:
+4 0262 703 500
Fax:
+4 0262 225 728
Contact: Ioana Dana Bîrlea
ioana-dana.birlea@raiffeisen.ro

Grup Retail 8
Contact: Oana Radu
oana-delia.radu@raiffeisen.ro

Agen]ia Cluj
Str. Aviator Bådescu nr. 1
Cluj-Napoca
Tel.:
+4 0264 703 500
Fax:
+4 0264 595 413
Contact: Ioana Plãiaæ
Ioana.plaias@raiffeisen.ro

Raportul

Conducerii

Raportul

Diviziilor

Agen]ia Harghita
Str. Kossuth Lajos nr. 20, bl. 27
Miercurea Ciuc
Tel.:
+4 0266 703 500
Fax:
+4 0266 371 779
Contact: Ildiko Egyed
ildiko.egyed@raiffeisen.ro

Agen]ia Covasna
Str. 1 Decembrie 1918 nr.
33-37
Sfântu Gheorghe
Tel.:
+4 0267 703 500
Fax:
+4 0267 352 600
Contact: Arnold-Csaba Balint
arnold-csaba.balint@raiffeisen.ro

Situaœii

Financiare

Consolidate

Str. Mihail Kogålniceanu nr. 3,
Braæov
Tel.:
+4 0268 703 500
Fax:
+4 0268 547 791
Contact: Marius-Georgel Nica
marius.nica@raiffeisen.ro

Regiunea Retail
MOLDOVA
Str. Nicolae Bålcescu nr. 2,
Buzåu
Tel.:
+4 0238 703 500
Fax:
+4 0238 720.522
Contact: Aurel Stoica
aurel.stoica@raiffeisen.ro

Grup Retail 13
Contact: Gabriela Pîrvescu
gabriela.pirvescu@raiffeisen.ro

Agen]ia Buz`u
Str. Nicolae Bålcescu nr. 2,
Buzåu
Tel.:
+4 0238 703 500
Fax:
+4 0238 720 522
Contact: Aurora Camelia Radu
aurora-camelia.radu@
raiffeisen.ro

Agen]ia Vrancea
Str. Maior Gheorghe Paætia
nr. 1, Focæani
Tel.:
+4 0237 703 500
Fax:
+4 0237 617 765
Contact: Cåtålin Pruteanu
catalin.pruteanu@raiffeisen.ro

Grup Retail 14
Contact: Cornelia Prigoreanu
cornelia.prigoreanu@raiffeisen.ro

Contact

www.raiffeisen.ro
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Adrese æi persoane de contact

Agen]ia Bac`u

Agen]ia Suceava

Agen]ia Br`ila

Str. Dumbrava Roæie nr. 2,
Bacåu
Tel.:
+4 0234 703 500
Fax:
+4 0234 206 430
Contact: Doina Bertalan
doina.bertalan@raiffeisen.ro

B-dul George Enescu nr. 16
Suceava
Tel.:
+4 0230 703 500
Fax:
+4 0230 207 331
Contact: Gheorghe Moroæan
gheorghe.morosan@raiffeisen.ro

Str. Calea Cålåraæilor nr. 34,
Bråila
Tel.:
+4 0239 703 500
Fax:
+4 0239 615 161
Contact: Marioara Stoian
marioara.stoian@raiffeisen.ro

Agen]ia Vaslui

Agen]ia Boto[ani

Grup Retail 20

Str. Ætefan cel Mare, bl. 94,
sc. C, D, nr. 2-4, Vaslui
Tel.:
+4 0235 703 500
Fax:
+4 0235 315 718
Contact: Ciprian Peniæoarå
ciprian.penisoara@raiffeisen.ro

Calea Naœionalå nr. 68,
Botoæani
Tel.:
+4 0231 703 500
Fax:
+4 0231 607 340
Contact: Låcråmioara Fantu
lacramioara.fantu@raiffeisen.ro

Contact: Angelo-Florin Andrei
angelo-florin.andrei@
raiffeisen.ro

Grup Retail 15

Regiunea Retail
DUNAREA-MAREA
NEAGRÅ

Contact: Mircea-Bogdan
Babici
mircea-bogdan.babici@
raiffeisen.ro

Agen]ia Ia[i
Str. Anastasie Panu, nr. 31
Tel.:
+4 0232 703 500
Fax:
+4 0232 215 957
Contact: Cornel Emanuel
Scripcå
cornel-emanuel.scripca@
raiffeisen.ro

Grup Retail 16
Contact: Sorin Potolea
sorin.potolea@raiffeisen.ro

Agen]ia Neam]
Piaœa Ætefan cel Mare nr. 3,
Piatra Neamœ
Tel.:
+4 0233 703 500
Fax:
+4 0233 212 287
Contact: Milica Loghin
milica.loghin@raiffeisen.ro

Grup Retail 17
Contact: Dan Jitåreanu
dan.jitareanu@raiffeisen.ro
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Str. Calea Cålåraæilor nr. 34,
Bråila
Tel.:
+4 0239 703 500
Fax:
+4 0239 615 161
Contact: Daniel Lascu
daniel.lascu@raiffeisen.ro

Grup Retail 18
Contact: Adriana Œiolan
adriana.tiolan@raiffeisen.ro

Agen]ia Gala]i
Str. Bråilei nr. 31, Galaœi
Tel.:
+4 0236 703 500
Fax:
+4 0236 460 180
Contact: Daniela Manciulea
daniela.manciulea@raiffeisen.ro

Grup Retail 19
Contact: Otilia Trandafirosu
otilia.trandafirosu@raiffeisen.ro

Agen]ia Tulcea
Str. Griviœei nr. 19, Tulcea
Tel.:
+4 0240 703 500
Fax:
+4 0240 516 577
Contact: Amalia Dinu
amalia.dinu@raiffeisen.ro

Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Agen]ia C`l`ra[i
Str. Progresului nr. 23, bl. 34,
Cålåraæi
Tel.:
+4 0242 703 500
Fax:
+4 0242 312 438
Contact: Ileana Flueraæ
ileana.flueras@raiffeisen.ro

Agen]ia Ialomi]a
B-dul Chimiei nr. 13, Slobozia
Tel.:
+4 0243 703 500
Fax:
+4 0243 230 877
Contact: Ana Zahiu
ana.zahiu@raiffeisen.ro

Grup Retail 21
Contact: Victor Iosifescu
victor.iosifescu@raiffeisen.ro

Agen]ia Giurgiu
Str. Vlad Œepeæ, nr. 20
Tel.: +4 0246 703 500
Fax: +4 0246 211 885
Contact: Roxana Dogaru
roxana.dogaru@raiffeisen.ro

Agen]ia Teleorman
Str. Av. Al. Colfescu nr. 63,
Alexandria
Tel.: +4 0247 703 500
Fax: +4 0247 317 423
Contact: Marioara Vidrighin
marioara.vidrighin@raiffeisen.ro

Repere

Responsabilitate corporativå

Adrese æi persoane de contact

Grup Retail 22

Grup Retail 25

Contact: Mariana Barde
mariana.barde@raiffeisen.ro

Contact: Petruœ Milu
petrut.milu@raiffeisen.ro

Agen]ia Constan]a

Agen]ia Dâmbovi]a

B-dul Alexandru Låpuæneanu
nr. 163C.
Constanœa
Tel.:
+4 0241 703 500
Fax:
+4 0241 619 868
Contact: Florina Preduœ
florina.predut@raiffeisen.ro

Str. Calea Domneascå nr. 227
Târgoviæte
Tel.:
+4 0245 703 500
Fax:
+4 0245 606 160
Contact: Iulian-Robert Diaconu
iulian-robert.diaconu@
raiffeisen.ro

Grup Retail 23

Grup Retail 26

Contact: Corina-Jeni Bãlaæa
corina.balasa@raiffeisen.ro

Contact: Denisa Ghinescu
denisa.ghinescu@raiffeisen.ro

Agen]ia Trocadero,
Constan]a

Agen]ia Arge[

B-dul Alexandru Låpuæneanu
nr. 89, bl. LE 33,
Constanœa
Tel:
+4 0241 703 860
Fax:
+4 0241 611 396
Contact: Simona Boiagian
simona.boiagian@raiffeisen.ro

Regiunea Retail
ŒARA ROMÂNEASCÅ
Dimitrie Pompeiu 9-9A,
sector 2, Bucureæti
Tel.:
+4 021 306 20 00
Fax:
+4 021 230 07 00
Contact: Sandi Œåranu
sandi.taranu@raiffeisen.ro

Grup Retail 24
Contact: Sorin Vasiliu
sorin.vasiliu@raiffeisen.ro

Agen]ia Prahova
Str. Unirii nr. 2, Ploieæti
Tel.:
+4 0244 703 500
Fax:
+4 0244 522 356
Contact: George-Marian Ene
george-marian.ene@raiffeisen.ro

Management’s

Report     Segment

Agen]ia Dolj

Grup Retail 27
Contact: Viorel Teodorescu
viorel.teodorescu@raiffeisen.ro

Agen]ia Vâlcea
Str. Ætirbei Vodå nr. 2, bl. T1
Râmnicu Vâlcea
Tel.: +4 0250 703 500
Fax: +4 0250 702 324
Contact: Cristina Maria
Olteanu
cristina-maria.olteanu@
raiffeisen.ro

Grup Retail 28
Contact: Miron Gheorghe
Cretan
miron-gheorghe.cretan@
raiffeisen.ro

Financial

Grup Retail 29
Contact: Dumitru Paraschiv
dumitru.paraschiv@raiffeisen.ro

Agen]ia Olt

Str. Craiovei nr. 42, Piteæti
Tel.: +4 0248 703 500
Fax: +4 0248 208 391
Contact: Elena Cornelia Stan
elena-cornelia.stan@raiffeisen.ro

Reports       Consolidated

Str. Fraœii Buzeæti nr. 17,
Craiova
Tel.:
+4 0251 703 500
Fax:
+4 0251 533 333
Contact: Carla-Maria Radulian
carla-maria.radulian@
raiffeisen.ro

Str. Tudor Vladimirescu nr.
1-3, Slatina
Tel.:
+4 0249 703 500
Fax:
+4 0249 430 887
Contact: Iulia-Cristina Stavre
iulia-cristina.stavre@raiffeisen.ro

Grup Retail 30
Contact: Claudiu Manda
claudiu.manda@raiffeisen.ro

Agen]ia Gorj
Str. Tudor Vladimirescu nr. 17,
Târgu Jiu
Tel.:
+4 0253 703 500
Fax:
+4 0253 206 324
Contact: Ætefan Cosmin Cazan
stefan-cosmin.cazan@
raiffeisen.ro

Agen]ia Mehedin]i
B-dul Tudor Vladimirescu
nr. 125-127,
Drobeta Turnu Severin
Tel.:
+4 0252 703 500
Fax:
+4 0252 316 080
Contact: Rareæ Meca
rares.meca@raiffeisen.ro

Statements     Contacts
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Grup Retail 34

Regiunea Retail
BUCURE±TI

Contact: Vasile Baicu
vasile.baicu@raiffeisen.ro

Str. Grigore Alexandrescu
nr. 4A
sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 209 3614
Fax:
+4 021 316 79 03
Contact: Cåtålin Munteanu
catalin.munteanu@raiffeisen.ro

Grup Retail 31

Contact: Raluca Corpåcescu
raluca.corpacescu@raiffeisen.ro

Agen]ia Bucure[ti
Str. Grigore Alexandrescu
nr. 4A, sector 1
Bucureæti
Tel.:
+4 021 209 36 14
Fax:
+4 021 316 79 03
Contact: Elena-Ecaterina Ristea
ecaterina.ristea@raiffeisen.ro

Grup Retail 32
Contact: Lucian Oana
lucian.oana@raiffeisen.ro

Agen]ia Crânga[i

Grup Retail 33
Contact: Daniela Såvulescu
daniela.savulescu@raiffeisen.ro

www.raiffeisen.ro
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Calea Victoriei nr 21, corp B,
tip S+P+M, sector 3, Bucureæti
Tel.:
+4 021 370 20 00
Fax:
+4 021 310 12 25
Contact: Mirela-Mariana
Sorescu
mirela-mariana.sorescu@
raiffeisen.ro

Contact: Georgiana Œurcanu
georgiana.turcanu@raiffeisen.ro

Piaœa Dorobanœilor nr. 1,
sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 370 02 60
Fax:
+4 021 230 13 90
Contact: Raluca Bradin
raluca.bradin@raiffeisen.ro
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Agen]ia Victoria
(Smârdan)

Grup Retail 36

Agen]ia Doroban]i

Str. Lipscani 90A, parter æi
etaj 1, Sector 3, Bucureæti
Tel.:
+4 021 370 10 00
Fax:
+4 021 319 39 54
Contact: Monica Filcescu
monica.filcescu@raiffeisen.ro

Piaœa Alba Iulia nr 1, sector 3,
Bucureæti
Tel.:
+4 021 370 30 00
Fax:
+4 021 320 40 63
Contact: Roxana Palade
roxana.palade@raiffeisen.ro

Grup Retail 35

Contact: Ionuœ Månatu
ionut.manatu@raiffeisen.ro

Agen]ia Br`tianu

Agen]ia Vitan

Calea Crângaæi nr 12,
sector 6, Bucureæti
Tel.:
+4 021 370 02 40
Fax:
+4 021 220 51 31
Contact: Alin Chiriac
alin.chiriac@raiffeisen.ro

Grup IMM Medii
Agen]ia Bucure[ti
Str. Grigore Alexandrescu
nr. 4A, sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 209 36 71
Fax:
+4 021 316 79 03
Contact: Cåtålin-Daniel Roman
catalin-daniel.roman@
raiffeisen.ro

Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Reœeaua de Centre
Corporatiste
Centrul Regional
Corporatist Bra[ov
Str. Mihail Kogålniceanu nr.
3, Braæov
Tel.:
+4 0268 703 500
Fax:
+4 0268 308 340
Contact: Adrian Nechita
adrian.nechita@raiffeisen.ro

Centrul Regional
Corporatist Bucure[ti
Str. Grigore Alexandrescu
nr. 4A, sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 209 36 14
Fax:
+4 021 316 79 03
Contact: Mådålina Gheorghiu
madalina.gheorghiu@
raiffeisen.ro

Centrul Regional
Corporatist Cluj
Str. Aviator Bådescu nr. 1,
Cluj-Napoca
Tel.:
+4 0264 703 500
Fax:
+4 0264 595 413
Contact: Magda Palfi
magda.palfi@raiffeisen.ro

Centrul Regional
Corporatist Constan]a
Bdul Al. Lãpuæneanu, nr.
163C, Constanœa
Tel.:
+4 0241 703 500
Fax:
+4 0241 619 868
Contact: Gheorghe Sorin Suciu
gheorghe-sorin.suciu@
raiffeisen.ro

Centrul Regional
Corporatist Arge[
Str. Craiovei nr. 42, Piteæti
Tel.:
+4 0248 703 500
Fax:
+4 0248 208 391
Contact: Ion Popescu
ion.popescu-ag@raiffeisen.ro

Repere

Responsabilitate corporativå

Adrese æi persoane de contact

Centrul Regional
Corporatist Ia[i
Str. Anastasie Panu,
nr. 31, Iaæi
Tel.:
+4 0232 210 130
Fax:
+4 0232 215 957
Contact: Dorin Gheorghe
Tudose
gheorghe.tudose@raiffeisen.ro

Centrul Regional
Corporatist Prahova
Str. Unirii nr. 2, Ploieæti
Tel.:
+4 0244 703 500
Fax:
+4 0244 521 086
Contact: Angela Mitu
angela.mitu@raiffeisen.ro

Centrul Regional
Corporatist Timi[
Str. Grigore T. Popa,
nr. 81, et. 1
Timiæoara, jud. Timis
Tel.:
+4 0256 703 500
Fax:
+4 0256 242 281
Contact: Dan Cunicel
dan.cunicel@raiffeisen.ro

Raiffeisen Bank
– Reprezentanîa
Moldova
Str. Alexandru cel Bun
nr. 51, Chiæinåu
Moldova, MD-2012
Tel.:
+373 22 27 93 31
Fax:
+373 22 22 83 81
Contact: Cornelia Cozlovschi
cornelia.cozlovschi@rzb.md

Management’s

Report     Segment

Grupul Raiffeisen
în România

dana-mirela.ionescu@
raiffeisen.ro

Raiffeisen Asset
Management România

Raiffeisen Investment
România

Piaœa Charles de Gaulle nr.
15, et. IV, etaj 4, sector 1,
Bucureæti
Tel.:
+4 021 306 17 11
Fax:
+4 021 312 05 33
Contact: Mihail Ion
mihail.ion@raiffeisen.ro

Str. Mihai Eminescu 102-104,
etaj V,
sector 2, Bucureæti
Tel.:
+4 021 212 03 88
Fax:
+4 021 212 03 89
Contact: Ioana Filipescu
i.filipescu@raiffeiseninvestment.com

Raiffeisen Banca pentru
Locuin]e

Raiffeisen Leasing

B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A,
etaj 1 bis, tronson 2, sector 2,
Bucureæti
Tel.:
+4 021 233 30 00
Fax:
+4 021 232 23 54
Contact: Aurelia Cionga
aurelia.cionga@railoc.ro

Æos. Pipera nr. 42,
Nusco Tower, etaj 1A
Sector 2, Bucuresti
Tel.:
+4 021 365 32 96
Fax:
+4 037 287 99 88
Contact: Felix Daniliuc
felix.daniliuc@raiffeisenleasing.ro

Raiffeisen Broker de
Asigurare-Reasigurare
Æos. Pipera nr. 42, etaj 1,
camera B,
sector 2, Bucureæti
Telefon: +4 021 365 33 77
Fax: +4 021 780 03 03
Contact: Iulia Osman
iulia.osman@raiffeisen.ro

Raiffeisen
Capital&Investment
Piaœa Charles de Gaulle nr. 15
etaj 4, sector 1, Bucureæti
Tel.:
+4 021 306 12 32
Fax:
+4 021 230 06 84
Contact: Dana Mirela Ionescu

Reports       Consolidated

Financial

Statements     Contacts
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Adrese æi persoane de contact

Echipa editorial` a Raiffeisen Bank:
Corina Vasile, Carmen Ghiœå, Alice Papa, Sorina Cârstoiu, Bogdana Diaconu, Cåtålin Cîndea
Vå 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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Cuvânt înainte æi prezentarea Grupului

Repere

Responsabilitate corporativå

