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Raiffeisen Bank S.A. a decis sa aplice, incepand cu 1 ianuarie 2018, masurile tranzitorii privind IFRS 9 
reprezentand un regim de tranzitie progresiva, care ar atenua impactul noului model de depreciere prevazut 
de IFRS 9.  
 
Ca urmare a aplicarii acestui regim tranzitoriu, Raiffeisen Bank S.A. trebuie sa prezinte fondurile proprii, 
ratele de capital si rata efectului de levier, indiferent daca masurile tranzitorii se aplica sau nu, pentru a 
permite publicului sa evalueze impactul masurilor respective.  

 
31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018

1 Fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) 3,497,672             3,404,373             3,257,122             3,058,122             

2
Fondurile proprii de nivel 1 de bază (CET1), ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau 

ECL analoage nu ar fi fost aplicate 3,433,108             3,347,899             3,199,482             3,000,725             

3 Fonduri proprii de nivel 1 3,497,672             3,404,373             3,257,122             3,058,122             

4
Fonduri proprii de nivel 1, ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu 

ar fi fost aplicate 3,433,108             3,347,899             3,199,482             3,000,725             

5 Fonduri proprii totale 3,983,224             3,932,793             3,821,772             3,545,924             

6
Fonduri proprii totale, ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi 

fost aplicate 3,918,660             3,876,319             3,764,132             3,488,527             

7 Active ponderate la risc totale 22,672,845          23,113,514          23,021,517          21,624,588          

8
Active ponderate la risc totale, ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL 

analoage nu ar fi fost aplicate 22,670,303          23,113,514          23,020,351          21,624,588          

9 Fonduri proprii de nivel 1 de bază (ca procent din cuantumul expunerii la risc) 15.4% 14.7% 14.1% 14.1%

10
Fondurile proprii de nivel 1 de bază (ca procent din cuantumul expunerii la risc), ca și cum 

măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 15.1% 14.5% 13.9% 13.9%

11 Fonduri proprii de nivel 1 (ca procent din cuantumul expunerii la risc) 15.4% 14.7% 14.1% 14.1%

12
Fonduri proprii de nivel 1 (ca procent din cuantumul expunerii la risc), ca și cum măsurile 

tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 15.1% 14.5% 13.9% 13.9%

13 Fonduri proprii totale (ca procent din cuantumul expunerii la risc) 17.6% 17.0% 16.6% 16.4%

14
Fonduri proprii totale (ca procent din cuantumul expunerii la risc), ca și cum măsurile 

tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL analoage nu ar fi fost aplicate 17.3% 16.8% 16.4% 16.1%

15
Indicatorul de măsurare a expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de 

levier 43,815,052          43,316,802          42,035,779          41,315,363          

16 Indicatorul efectului de levier 8.0% 7.9% 7.7% 7.4%

17
Indicatorul efectului de levier, ca și cum măsurile tranzitorii privind IFRS 9 sau ECL 

analoage nu ar fi fost aplicate 7.8% 7.7% 7.6% 7.3%
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