Raportul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Dac` 2008 a fost pentru Grupul Raiffeisen International un an "extraordinar" \n
ansamblu, 2009 va r`mâne \n memorie drept unul "extrem" [i "plin de provoc`ri".
Criza economic` global` [i efectele sale asupra economiilor de pia]` relativ tinere din
Europa Central` [i de Est au pus grupul nostru bancar \n fa]a unor noi provoc`ri. Am
putut s` le facem fa]` cu bine datorit` modelului nostru de business, care este centrat pe
nevoile reale ale companiilor [i persoanelor fizice din cele 17 ]`ri din regiune, [i care sa dovedit robust chiar [i \n aceast` perioad` dificil`. Este clar c` rezultatul record pe
care l-am ob]inut \n 2008 nu a mai putut fi sus]inut \ntr-un mediu economic care a
traversat cu siguran]` cea mai grea perioad` din ultimele decenii [i a for]at multe b`nci
s` raporteze pierderi sau chiar s` fie vândute. De[i profitul nostru consolidat (dup`
impozitare [i includerea intereselor minoritare) a sc`zut semnificativ, pân` la 212
milioane euro, acest rezultat a demonstrat f`r` \ndoial` eficacitatea modelului nostru de
business [i a dep`[it cu mult a[tept`rile anali[tilor.
Am profitat de anul crizei 2009, ajustându-ne parametrii strategici la condi]iile dificile [i
preg`tind mai bine organiza]ia pentru timpurile [i obiectivele ce vor urma. De[i \n trecut
cre[terea [i câ[tigurile erau pe primul plan, \n 2009 ne-am concentrat pe \nt`rirea bazei
de capital, managementul lichidit`]ii [i al riscurilor, cre[terea eficien]ei [i reducerea
costurilor. Deloc surprinz`tor, anul a fost marcat [i de cre[terea pronun]at` a creditelor
neperformante [i, deci, a provizioanelor pentru pierderile din deprecierea creditelor. |n
orice caz, cre[terea creditelor neperformante a \ncetinit \n a doua parte a anului, iar
condi]iile economice generale s-au \mbun`t`]it. Mul]i observatori ai pie]ei \mp`rt`[esc
opinia noastr` conform c`reia aceast` tendin]` va continua \n 2010. Poate c` am
dep`[it cel mai dificil moment al crizei economice, dar [i acest an va fi unul al marilor
provoc`ri. De aceea credem c` este extrem de important s` ne concentr`m deplin pe
obiectivele stabilite \n 2009.
Suntem convin[i c` Europa Central` [i de Est (ECE) se va dovedi for]a motrice a
continentului dup` \ncheierea crizei. |ntreaga regiune a suferit clar o recesiune anul
trecut. |n unele ]`ri din ECE aceasta a fost mai sever` decât \n Europa Occidental`, \n
altele mai pu]in. |ns` procesul de convergen]` \nceput acum mai mult de dou`zeci de ani
este departe de a se fi \ncheiat. Nevoia continu` de a recupera dup` cinci decenii de

comunism va determina, [i din acest punct de vedere toate previziunile sunt de acord, o
cre[tere mai puternic` a regiunii fa]` de Europa Occidental` \n anii urm`tori. La aceasta
se adaug` rata de penetrare relativ redus` a acestei regiuni \n ceea ce prive[te
produsele bancare. To]i ace[ti factori ar trebui s` reprezinte o baz` solid` de dezvoltare
de succes pentru b`ncile care opereaz` \n regiune. Vorbind de succes: \ncrederea
clien]ilor no[tri a fost [i va r`mâne cel mai important indicator al acestuia. Cre[terea
num`rului de clien]i pe parcursul anului 2009 de la 14,7 la 15,1 milioane demonstreaz`
c` ne bucur`m de aceast` \ncredere \n ciuda sau poate datorit` acestor timpuri foarte
dificile.
A[a cum indic` [i situa]iile financiare aferente lui 2009, Raiffeisen Bank S.A. a confirmat
\nc` o dat`, [i pe parcursul acestui an dificil, corectitudinea strategiei sale [i abordarea
prudent` a managementului s`u.
Consiliul de Supraveghere s-a \ntrunit de patru ori \n 2009. Pozi]ia de membru
independent care era vacant` a fost ocupat`, \n urma deciziei Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor din data de 27 aprilie 2009, de dna Anca Ileana Ioan. |n calitate de
membru independent al Consiliului de Supraveghere, dna Ioan a devenit atât membru al
Comitetului de Audit, cât [i al Comitetului de Remunera]ie. Directoratul Raiffeisen Bank a
informat regulat membrii Consiliului de Supraveghere, complet [i la timp, cu privire la
toate aspectele relevante pentru evolu]ia afacerilor, iar Consiliul de Supraveghere a oferit
Directoratului tot suportul necesar atingerii obiectivelor ambi]ioase de cre[tere a valorii
b`ncii [i a rezultatelor a[teptate de ac]ionari.
Membrii Comitetului de Audit (Heinz Wiedner, Martin Grüll [i Anca Ileana Ioan) [i cei ai
Comitetului de Remunera]ie (Herbert Stepic, Heinz Wiedner [i Anca Ileana Ioan) au
raportat regulat Consiliului de Supraveghere \n leg`tur` cu activitatea acestor comitete.
Comitetul de Audit, prezidat de dl Heinz Wiedner, a aprobat planurile de audit pe baza
c`rora este realizat` activitatea de audit intern a Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a
analizat rapoartele misiunilor de audit efectuate \n 2009 [i a acceptat recomand`rile
incluse \n aceste rapoarte.
Comitetul de Remunera]ie, prezidat de dl Herbert Stepic, a implementat Decizia AGA nr.
6/27.04.2009 privind remunera]ia anual` a membrilor Consiliului de Supraveghere,
precum [i cea a membrilor Directoratului.
Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului privind situatiile
financiare auditate ale bancii aferente exercitiului financiar al anului 2009 (consolidate,
\ntocmite \n conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiar` si
individuale, \ntocmite \n conformitate cu standardele locale de contabilitate) [i cu
propunerea acestuia privind repartizarea profitului.

Consiliul de Supraveghere \[i exprim` \nc` o dat` mul]umirile speciale [i aprecierea fata
de membrii Directoratului, precum si fa]` de echipa de conducere si \ntreg personalul
Raiffeisen Bank S.A. pentru eforturile [i d`ruirea de care au dat dovad` pe parcursul
anului 2009.

Din partea Consiliului de Supraveghere
Herbert Stepic
Pre[edinte
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