
                                                                                                   
 

Viena, 15 martie 2017 

 
2016: Profit consolidat de 463 milioane euro pentru 

RBI 
 
• Venitul net din dobanzi scade cu 11,8% pana la 2.935 milioane euro an la 

an (2015: 3.327 milioane euro) 
• Venitul operational scade cu 4,8% pana la 4.692 milioane euro (2015: 

4.929 milioane euro)  
• Cheltuielile administrative generale scad cu 2,3% pana la 2.848 milioane 

euro (2015: 2.914 milioane euro) 
• Privizioanele nete pentru pierderile din deprecierea creditelor scad cu 

40,3% pana la 754 milioane euro (2015: 1.264 milioane euro) 
• Profitul inainte de impozitare creste cu 24,6% pana la 886 milioane euro 

(2015: 711 milioane euro) 
• Profitul dupa impozitare creste cu 31,9% pana la 574 milioane euro (2015: 

435 milioane euro) 
• Profitul consolidat creste cu 22,2% pana la 463 milioane euro (2015: 379 

milioane euro) 
• Rata creditele neperformante scade cu 2,7 puncte procentuale fata de 

finalul anului 2015, pana la 9,2%  
• Indicatorul de solvabilitate calculat folosind fondurile proprii de nivel 1 de 

baza (transitional) creste cu 1,8 puncte procentuale, pana la 13,9% 
• Indicatorul de solvabilitate calculat folosind fondurile proprii de nivel 1 de 

baza (fully loaded) creste cu 2,1 puncte procentuale, pana la 13,6% 
• Castigul pe actiune ajunge la 1,58 euro (2015: 1,30 euro) 
 
Toate cifrele sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). 
 
In 2016, Raiffeisen Bank International AG (RBI) a realizat un profit consolidat de 463 milioane 
euro. 
 
“Desi ratele mici de dobanda au continuat sa puna presiune pe venituri, sunt multumit de profitul 
consolidat pe care l-am realizat. Ne-am imbunatatit considerabil rezultatele in toate regiunile in 
care suntem prezenti. As vrea sa evidentiez in special Europa de Sud-est, unde cresterea s-a 
apropiat de 40%. La nivel local, sunt multumit mai ales de schimbarea in bine din Ungaria si 
Ucraina.”, a declarat Presedintele RBI, Karl Sevelda. 
 
In 2016, venitul net din dobanzi a scazut cu 12% sau 391 milioane euro, pana la 2.935 
milioane euro. Acest fapt a fost determinat in principal de ratele de dobanda in continua 
scadere in multe dintre tarile Grupului, de surplusul de lichiditate si de o reducere a venitului din 
dobanzile la derivativele de hedging, in suma de 215  milioane euro, mai ales in Rusia. 
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Cheltuielile administrative generale ale Grupului au scazut in perioada de raportare cu 2% sau 
66 milioane euro, pana la 2.848 milioane euro. Cu toate acestea, raportul cost/venituri a 
crescut cu 1,6 puncte procentuale, pana la 60,7%, pe fondul unui venit operational in scadere. 
“Reducerea costurilor ramane o prioritate pentru noi. Din pacate, cerintele regulatorii tot mai 
mari fac tot mai dificila realizarea acestui obiectiv”, a declarat Johann Strobl, Presedintele 
desemnat al RBI. 
 
Rata de adecvare a capitalului Tier 1 (fully loaded) de 13,6% 
 
In 2016, RBI a reusit inca o data sa isi imbunatateasca semnificativ indicatorii de capital. 
 
Pe baza riscului total, indicatorul de solvabilitate calculat folosind fondurile proprii de nivel 1 de 
baza (transitional) a fost 13,9%, iar rata capitalului total (transitional) a fost de 19,2%. 
Excluzand provizioanele tranzitionale, asa cum sunt ele definite in Regulamentul privind cerintele 
de capital, indicatorul de solvabilitate calculat folosind fondurile proprii de nivel 1 de baza (fully 
loaded) s-a situat la 13,6%, iar rata capitalului total (fully loaded) a fost de 18,9%. 
 
Indicatorul de solvabilitate proforma calculat folosind fondurile proprii de nivel 1 de baza (fully 
loaded) al entitatii rezultate in urma fuziunii a fost de 12,4 % la finalul lui 2016. Fara a lua in 
calcul provizioanele tranzitionale, indicatorul de solvabilitate calculat folosind fondurile proprii 
de nivel 1 de baza (transitional) s-a ridicat la 12,7%.  
 
“Ne-am depasit considerabil tintele de capital, atat la nivelul RBI, cat si al Grupului, si suntem cu 
un an inaintea planificarii initiale. Astfel, putem incheia mai devreme programul strategic pe 
care ni l-am propus. Vreau sa le multumesc angajatilor, pentru contributia lor exemplara la 
implementarea celui mai ambitios program de transformare din istoria bancii noastre. In paralel 
cu acesta, au reusit sa finalizeze fuziunea cu RZB. Finalizarea acestei tranzactii este estimata 
pentru 18 martie.”, a explicat Karl Sevelda. 
 
Provizioanele nete pentru pierderile din deprecierea creditelor scad cu 40% 
 
Provizioanele nete pentru pierderile din deprecierea creditelor au scazut cu 40% de la an la an, 
respectiv cu 509 milioane euro, pana la 754 milioane euro.  
 
Rata creditelor neperformante a scazut cu 2,7 puncte procentuale an la an, pana la 9,2%. Prin 
vanzari si scoateri in afara bilantului, rata de acoperire a creditelor neperformante s-a 
imbunatatit de la 71,3 % la 75,6%. 
 
“Suntem foarte multumiti de reducerea semnificativa a costurilor cu riscul si de imbunatatirea 
ratei creditelor neperformante. Reducerea costurilor cu riscul a putut fi obtinuta pe toate pietele 
pe care activam, ceea ce ne bucura in mod special”, a mai spus Johann Strobl. 
 
Comparatie cu rezultatele trimestrului trecut 
 
In comparatie cu al treilea trimestru al anului 2016, in al patrulea trimestru, venitul net din 
dobanzi a crescut cu 2%, adica 16 milioane euro, pana la 748 milioane euro. 
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In suma de 749 milioane euro, cheltuielile administrative generale din ultimul trimestru au crescut 
cu 9%, respectiv 62 milioane euro, de la 687 milioane euro in trimestrul anterior. 
 
Povizioanele nete pentru pierderile din deprecierea creditelor au crescut cu 151 milioane euro 
fata de trimestrul precedent, pana la 251 milioane euro. Cresterea a fost determinata in special 
de Rusia, Asia, Croatia si segmentul Clienti Corporate al Grupului. 
 
Profitul consolidat in al patrulea trimestru a fost de 69 milioane euro, o scadere cu 114 milioane 
euro fata de trimestrul al treilea din 2016. 
 
Perspective 
 
Fuziunea cu RZB va fi inregistrata in Registrul Comertului pe 18 martie, iar perspectivele pentru 
entitatea rezultata in urma fuziunii sunt urmatoarele: 
 
RBI si-a atins tinta de 12% pentru rata CET1 cu un an inainte de termen, inregistrand o rata 
CET1 fully loaded de 13,6% la 31 decembrie 2016 (12,4% valoare proforma pentru entitatea 
rezultata in urma fuziunii). Pe termen mediu, RBI isi propune o rata CET1 (fully loaded) de 
aproape 13%. 
 
Dupa stabilizarea volumului creditelor, RBI isi propune reluarea cresterii, cu un ritm mediu anual 
prognozat sub 10%.  
 
RBI estimeaza ca nivelul provizioanelor nete pentru pierderile din deprecierea creditelor va fi sub 
cel inregistrat in 2016 (754 milioane euro). 
 
RBI estimeaza, de asemenea, ca va atinge o rata a creditelor neperformante de aproximativ 8% 
pana la finalul lui 2017, iar pe termen lung se asteapta ca aceasta sa continue sa scada. 
 
RBI is mai propune atingerea unui raport cost/venituri intre 50 si 55% pe termen mediu, deloc 
diferit fata de tinta propusa initial. 
 
Tinta privind rentabilitatea capitalului RBI inainte de impozitare ramane neschimbata la 
aproximativ 14%, cu o rentabilitate a capitalului consolidata de aproape 11%. 
 

* * * * * 
 
Versiunea online a raportului anual poate fi vizualizata la http://ar2016.rbinternational.com. 
Versiunea in limba germana este disponibila la http://gb2016.rbinternational.com. Tot aici 
poate fi solicitata o versiune tiparita a raportului. 
 

* * * * * 
 
Raiffeisen Bank International AG (RBI) considera atat Austria, unde este una dintre cele mai importante banci comerciale si de 
investitii, cat si Europa Centrala si de Est (ECE) drept pietele sale principale. 14 piete din regiune sunt acoperite de bancile sale 
subsidiare. In plus, Grupul opereaza in regiune o retea extinsa de furnizori de servicii financiare, de leasing, asset management, 
dar si fuziuni si achizitii. 
 
Aproximativ 48.500 de angajati deservesc 14.1 milioane de clienti prin intermediul a 2.500 de unitati, majoritatea dintre ele in 
Europa Centrala si de Est. 
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RBI este o subsidiara integral consolidata a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB detine in mod indirect in jur de 60.7% 
dintre actiuni, restul tranzactionandu-se liber pe Bursa de Valori din Viena. RZB este institutia centrala a Grupului Bancar Austriac 
Raiffeisen, cel mai mare grup bancar al tarii, si functioneaza ca sediul central al intregului grup RZB inclusiv RBI. 
 
Pentru informatii suplimentare:  
 
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com)  
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com) 
 
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at; 


