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Sursa: Fondul Monetar Internațional (FMI), ianuarie 2017 

CONSIDERATII MACROECONOMICE 

 
Dinamica economiei mondiale a continuat sa decelereze anul trecut, pe fondul intensificarii 

provocarilor la adresa procesului de globalizare, manifestate îndeosebi în sfera statelor 

dezvoltate. Per ansamblu, se poate spune ca 2016 a fost un an de tranzitie din ciclul economic 

post-criza, dominat de ascensiunea populismului i a presiunilor protectioniste și acumularea de 
factori de incertitudine din sfera politicii economice, cu impact nefavorabil pentru climatul 

investitional.  

Conform primelor estimari ale Fondului Monetar International PIB-ul global a crescut cu 3,1% 

an/an în 2016, fiind cea mai slaba evolutie din 2009, anul manifestarii primului val al Marii 

Recesiuni.  

În Zona Euro procesul de relansare economica s-a consolidat în 2016, într-o evolutie determinata 

decisiv de politica monetara relaxata fara precedent implementata de Banca Centrala Europeana. 

Cu toate acestea, dinamica anuala a economiei a decelerat de la 2% în 2015 la 1,7% în 2016, pe 

fondul acumularii de provocari populiste (votul pro-Brexit), teroriste și din sfera sectorului 
bancar.  

Pe de alta parte, dinamica economiilor emergente și în dezvoltare s-a consolidat la 4,1% an/an în 

2016, cel mai redus ritm din 2009. Aceasta evolutie a fost determinata de continuarea tranzitiei 

în China și de persistenta unui climat dificil în Brazilia și Rusia.  

Astfel, ritmul de evolutie din a doua economie a lumii s-a temperat de la 6,9% în 2015 la 6,7% în 

2016 (cel mai redus din anii 1990), în timp ce PIB-ul a scazut pentru al doilea an consecutiv în 

Brazilia (cu 3,5% an/an) și Rusia (cu 0,6% an/an). 

Pietele de actiuni au consemnat ample fluctuatii în 2016, pe fondul incidentei unor factori 

surpriza (inclusiv votul pro-Brexit). Se evidentiaza euforia din finalul anului (indicii americani au 

atins maxime istorice), influentata de perspectiva implementarii unor masuri ambitioase de 

relaxare fiscal-bugetara și de investitii publice în Statele Unite, într-un context caracterizat prin 

exces de lichiditate fara precedent.  

Nu în ultimul rand, pe piata valutara 2016 a fost anul dolarului american, cursul mediu al acestei 

monede atingand cel mai ridicat nivel din prima parte a anilor 2000. Aceasta evolutie a fost 

determinata de semnalele de politica economica din Statele Unite (atat cele emise de Rezerva 

Federala, dar și cele lansate de Președintele Trump în campania electorala).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

2 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-20

-10

0

10

20

30

40

Ja
n

-1
2

M
ay

-1
2

Se
p

-1
2

Ja
n

-1
3

M
ay

-1
3

Se
p

-1
3

Ja
n

-1
4

M
ay

-1
4

Se
p

-1
4

Ja
n

-1
5

M
ay

-1
5

Se
p

-1
5

Ja
n

-1
6

M
ay

-1
6

Se
p

-1
6

Ja
n

-1
7

Sectoarele economiei (MA12, %, an/an) 

Construcțiile Comerțul cu amănuntul Producția industrială (dr.) 

Sursă: Institutul Național de Statistică (INS), prelucrări BT 

 

 

Coordonatele mediului economic și bancar romanesc pe parcursul anului 2016: 

Estimarile preliminare ale Institutului National de Statistica (INS) indica avansul economiei 

interne cu 4,8% an/an în 2016, în accelerare de la 3,9% an/an în 2015. Cea mai buna evolutie a 

PIB-ului din ultimii opt ani a fost determinata de dinamica cererii interne, sustinuta de 

caracterul relaxat al politicii economice.   

Pe de o parte, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut rata de dobanda de referinta la 

nivelul minim istoric de 1,75%. Pe de alta parte, statul a implementat o politica fiscal-bugetara 

relaxata: ponderea deficitului bugetar în PIB s-a majorat de la 0,8% în 2015 la 2,8% în 2016, 

conform datelor publicate de Ministerul de Finante.  

Consumul privat (principala componenta a PIB) a accelerat anul trecut (avans cu 7,4% an/an, 

conform estimarilor provizorii ale INS), evolutie determinata, în principal, de creșterea venitului 
real disponibil al populatiei și de redinamizarea creditarii în moneda nationala.  

Pe de alta parte, investitiile productive (motorul economiei) au cvasi-stagnat în 2016, avansul din 

primul semestru fiind contrabalansat ulterior de incertitudinile din plan extern și de distorsiunile 
interne. Deteriorarea climatului investitional este confirmata de ritmurile lente din industrie 

(1,7% an/an) și constructii (1,8% an/an).  

Se evidentiaza însa majorarea investitiilor straine directe, cu 31% an/an, la 3,9 miliarde EUR, cel 

mai ridicat nivel din 2008, conform datelor BNR.  

Nu în ultimul rand, cererea externa neta a continuat sa contribuie nefavorabil la dinamica anuala 

a economiei în 2016 (cu -0,8 puncte procentuale), deși se observa o ameliorare pe final de an, pe 

fondul atenuarii decalajului dintre ritmurile anuale de evolutie ale exporturilor și importurilor.  

Ameliorarea climatului macroeconomic a fost resimtita pe piata fortei de munca, numarul de 

șomeri scazand spre minime istorice anul trecut (rata șomajului s-a redus spre nivelul din 2008).  

2016 a fost un an bun și din perspectiva stabilitatii macro-financiare pe plan intern, aspect 

reflectat de scaderea costurilor de finantare spre niveluri minime istorice. Cu toate acestea, spre 

finalul anului trecut se observa reintensificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare a 

Romaniei: reaparitia problemei deficitelor gemene (apropierea de pragul de 3% din PIB a 

deficitului finantelor publice și a deficitului de cont curent).  
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În acest context, se observa stabilizarea ratelor de dobanda pe piata monetara în zona minimelor 

istorice și semnale de inflexiune pe finalul anului trecut. ROBOR la trei luni și șase luni s-au 

situat la 0,90%, respectiv 1,11% la sfarșit de 2016, în creștere cu aproximativ 20 puncte baza 

raportat la minimele înregistrate în toamna anului trecut.  

Pe de alta parte, ratele de dobanda la titlurile de stat au crescut în a doua jumatate a anului 2016, 

evolutie influentata de majorarea costurilor de finantare în plan global (date fiind semnalele 

FED), dar și de perspectivele de accelerare a PIB-ului nominal pe plan intern. Astfel, rata de 

dobanda la titlurile de stat pe scadenta 10 ani s-a situat la 3,5% la final de 2016, cu aproximativ 

un punct procentual peste nivelul din Statele Unite. 

În sfera pietei valutare cursul EUR/RON a evoluat în intervalul (4,4444 – 4,5411) la BNR anul 

trecut, notandu-se presiuni de apreciere dupa votul pro-Brexit din Marea Britanie și pe final de 
an, în contextul tensiunilor pre și post-electorale. Per ansamblu, anul trecut cursul EUR/RON a 

înregistrat un nivel mediu de 4,4918, în urcare cu 1,06% an/an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodata, bursa a încheiat 2016 în zona pozitiva, indicele BET urcand cu 1,2%, pana la 7 085,1 

puncte, evolutie determinata atat de climatul pozitiv din pietele internationale, dar și de 
perspectiva ameliorarii rezultatelor financiare ale companiilor interne.  

2016 a fost un an bun și pe piata creditului privat, sub influenta mai multor factori: ciclul 

economic post-criza, nivelul redus al costurilor de finantare și programul Prima Casa.  

Conform datelor publicate de BNR în 2016 dinamica medie anuala a soldului creditului 

neguvernamental a revenit în teritoriu pozitiv (1,9% an/an). Aceasta evolutie a fost determinata 

de majorarea creditului denominat în moneda nationala cu 16,6% an/an: segmentul populatie a 

urcat cu 29,9% an/an, iar componenta companii a consemnat un avans de 5,5%. 

Pe de alta parte, creditul neguvernamental în valuta a scazut, în medie, cu 11,6% an/an în 2016: 

segmentele populatie și companii au înregistrat ritmuri de declin de 14% an/an, respectiv 9% 

an/an. Nu în ultimul rand, depozitele neguvernamentale au continuat tendinta ascendenta anul 

trecut, evolutie sustinuta de o serie de factori: majorarea veniturilor și creșterea ratei de 
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economisire în sfera populatiei; ameliorarea rezultatelor financiare și gradul ridicat de prudenta 

la nivelul companiilor. 

Astfel, soldul mediu al depozitelor neguvernamentale a crescut cu 10,6% an/an în 2016, 

componentele companii și populatie urcand cu ritmuri anuale de 13,6%, respectiv 8,6%. Soldul 

depozitelor neguvernamentale a încheiat 2016 la nivelul record de 274,2 miliarde RON.  

În acest context, raportul credite/depozite a continuat sa scada în 2016, expresie a excesului de 

lichiditate cu care se confrunta sectorul bancar. La final de an acest indicator s-a situat la 80,3% 

(nivel minim istoric).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul bancar din Romania s-a consolidat în 2016, evolutie determinata, în principal, de 

accelerarea economiei și de continuarea procesului de restructurare bilantiera. Conform datelor 

BNR volumul total al activelor sectorului bancar s-a situat la 393,9 miliarde RON la final de 

2016, în creștere cu 4,4% an/an. Per ansamblu, anul trecut acest indicator a înregistrat un nivel 
mediu de 380,6 miliarde RON, în urcare cu 4,2% an/an. Pe de alta parte, rezultatul net agregat al 

sectorului bancar s-a diminuat cu 7,4% an/an, la 4,3 miliarde RON în 2016: ROA (rentabilitatea 

activelor) la 1,10%, ROE (rentabilitatea capitalurilor proprii) la 10,67%. Nu în ultimul rand, rata 

creditelor neperformante a continuat sa scada în 2016, situandu-se la 9,46% la final de an 

(diminuare cu 4,1 puncte procentuale an/an). 

 

BANCA TRANSILVANIA IN ANUL 2016: OBIECTIVE SI REALIZARI  

Dupa un an de integrare si fuziune cu Volksbank Romania, pe parcursul anului 2016 Banca 

Transilvania a avut o strategie orientata spre consolidarea pozitiei de piata, pe continuarea 

cresterii organice in conditii de dispersie a riscurilor si de crestere a eficientei operationale.  

In functie de volumul activelor, cota de piata a crescut la 13,14% la sfarsitul anului 2016, Banca  

Transilvania  ajungand pe locul doi  in topul bancilor din sistemul bancar romanesc. 
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Realizarile si rezultatele bancii au fost confirmate printr-o serie de premii obtinute in cursul 

acestui an, intre care cele mai importante premii si recunoasteri sunt: 

x Cea mai buna banca in Romania (Euromoney); 

x Premiul pentru sustinerea antreprenoriatului autohton (Gala Oameni si afaceri care 

schimba Romania, Wall-Street.ro); 

x Banca Transilvania, cea mai tranzactionata actiune pe piata principala a BVB in 2016 

(rulaj de 2,2 miliarde de lei, anul trecut)-Bursa de Valori Bucuresti, Inaugurarea Anului 

Bursier 2017; 

x Banca Transilvania, cea mai buna strategie de comunicare si relatii cu investitorii in 2016 

a unei companii listate (titlu stabilit prin votul publicului) - Bursa de Valori Bucuresti, 

Inaugurarea Anului Bursier 2017.  

 

Pe langa activitatea bancara curenta, in anul 2016 Banca Transilvania a trecut prin cel de-al  

doilea rebranding din istoria bancii, rebranding care reafirma si  sustine ideea de banca 

romaneasca sustinatoare a intreprinzatorului roman. 

 

OBIECTIVE CALITATIVE stabilite si realizate de Banca Transilvania in 2016: 

x Concentrare pe finantarea sectoarelor strategice pentru Banca Transilvania, cum ar fi: 

agricultura, productia industriala, exporturi, sectorul medical, proiecte cofinantate din 

fonduri europene; 

x Continuarea atentiei acordate segmentelor mai noi de activitate cum ar fi industriile 

creative si profesii liberale; 

x Cresterea calitatii portofoliului de credite; 

x Efectuarea de investitii considerabile in tehnologie si capacitati digitale pentru a deveni o 

banca omni-channel; 

x Upgradarea aplicatiilor de Internet & Mobile Banking; 

x Rebranding reusit; Brand puternic, pozitionarea ca banca a IMM-urilor; 
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x Functionalitate si abordare de grup financiar, cu caracteristica de banca universala, care 

lucreaza cu toate tipurile de clienti; 

x Dezvoltarea proiectului Micro credite; 

x Aplicarea noilor scheme de finantare din fonduri europene pentru perioada 2014-2020; 

x Parcurgerea mai multor etape ale procesului de automatizare a diverse activitati / servicii 

bancare. 

OBIECTIVE CANTITATIVE asumate si realizate de Banca Transilvania in 2016: 
 
INDICATOR PROPUNERE REALIZARI 

Total Active 
49,85 miliarde RON, crestere cu 5 
% fata de 2015 

51,77 miliarde RON, crestere 
9% fata de 2015 

Profitul brut 906,6 milioane RON  
999 milioane RON, crestere 
cu 10% fata de BVC 2016 

Resursele atrase de la 
clienti 

40,44 miliarde RON, crestere cu 
5% fata de 2015 

41,9 miliarde RON, crestere 
cu 9% fata de 2015 

Plasamente clientela  
29,51  miliarde RON, crestere cu 
6% fata de 2015 

29,38 miliarde RON, crestere 
6% fata de 2015 

Capitaluri proprii  5,63 miliarde RON  
5,98  milioane RON, scadere 
cu 2% fata de 2015 

Carduri emise la sfarsitul 
anului 2016 2,54 milioane carduri 2,8 milioane carduri   

Raport credite/depozite  0,73 0,70 

Buget de investitii 
 

183,65  milioane  RON (TVA 
inclus) 
 

120,96 milioane RON, (TVA 
inclus)  

 
PERFORMANTA PE LINII DE AFACERI IN ANUL 2016 

Anul 2016 este din nou un an care a adus atat cresteri ale numarului de clienti deserviti de banca, 

cat si cresterea semnificativa a numarului de operatiuni derulate prin conturile gestionate de 

banca, alaturi de un numar important de credite noi, aproape 175,000, acordate de Banca 

Transilvania.   

 
EVOLUTIA BAZEI DE CLIENTI:  

Numarul clientilor activi pe linii de afaceri, pentru care Banca Transilvania reprezinta banca 

principala, a crescut in anul 2016 cu 5% fata de anul precedent, structura fiind urmatoarea:  

Clienti activi BT 31.12.2016 31.12.2015 2016/2015 

Corporate* 11,769 11,355 4% 
IMM* 207,477 190,899 9% 
Retail 2,048,573 1,949,216 5% 
TOTAL  2,267,819 2,151,470 5% 
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*Incadrarea persoanelor juridice in categoria Companiilor mari sau IMM este 

reglementata prin norme interne care stabilesc conditiile de clasificare a clientilor pe 

segmente de afaceri. 

Pe langa utilizarea serviciilor pe care banca le pune la dispozitia clientilor sai prin reteaua de 

unitati, peste 800 mii de clienti folosesc internet banking de la Banca Transilvania, iar aproape 

250 mii de clienti folosesc platforma de mobile banking oferita de banca. 

 

CORPORATE BANKING 
 

Succesul bancilor in relatia cu mediul large corporate este dat de oferta de produse si servicii care 

sa includa componenta investment banking, evaluari, propuneri de strategii de dezvoltare, de 

consolidare pe piete etc.  In acest context, pentru a deservi acest segment de clienti la nivelul 

asteptarilor lor, pe parcursul anului 2016 au fost create noi specializari largind baza de 

profesionisti care relationeaza cu acesti clienti. 

Portofoliul de credite al diviziei corporate a pastrat un trend de crestere fata de anul precedent 

atingand un volum al plasamentelor de 11.071 milioane RON, desi pe parcursul anului 2016 au 

fost trecute in extrabilant credite neperformante provizionate in valoare de 1.103 milioane RON. 

Productia de credite noi cash care a fost de 2,74 miliarde RON, in timp ce productia de facilitati 

non-cash a fost de 0,51 miliarde RON. Resursele atrase de la clientii Corporate inregistreaza, la 

sfarsitul anului 2016, o crestere cu 2,2% fata de 2015, ajungand la 10.090 milioane RON. La 31 

decembrie 2016, linia de business Corporate avea un portofoliu de aproape 12,000 clienti activi. 

Tichetul mediu pentru productia noua de credite corporate (cash si non-cash), se situeaza la o 

valoare 600 mii RON, in timpul anului acordandu-se peste 4.700 de credite . Activitatea cu acesti 

clienti a permis o crestere a veniturilor operationale cu 3,8% in anul 2016 vs 2015. 

 
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII (IMM): 
 

Banca Transilvania a acordat clientilor IMM aproape 18.000 credite noi in cursul anului 2016, in 

valoare totala de peste 1,6 miliarde RON, insemanand un tichet mediu de 86 mii RON. Veniturile 

operationale au crescut in anul 2016 vs 2015 cu 17,2%. Portofoliul de credite pe segmentul IMM 

este de 3.221 milioane RON la sfarsitul anului 2016, in crestere fata de anul precedent cu 4,7% (in 

ciuda trecerii in extrabilant a creditelor neperformante si provizionate in proportie de 100%, in 

valoare de 293 milioane RON). 

Resursele generate de linia de business IMM au crescut cu 3,3% pe parcursul anului 2016, 

ajungand la 5.407 milioane RON.  

 

RETAIL BANKING  
 

Anul 2016 a adus cresteri consistente pe segmentul retail. Creditele destinate acestui segment de 

clienti au crescut cu 10,7% fata de anul precedent, ajungand la 15.088 milioane RON (in ciuda 

trecerii in extrabilant a creditelor neperformante si provizionate in proportie de 100%, in valoare 
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de 600 milioane RON). Resursele atrase de la clientii retail in 2016 sunt de 26.355 milioane 

RON, in crestere cu 13,2% fata de nivelul inregistrat in 2015 (23.286 milioane RON). 

Banca Transilvania are, la 31 decembrie 2016, un portofoliu de 2,82 milioane carduri, care a 

generat tranzactii cu aproape 25% mai mari fata de 2015. Cota de piata a bancii privind volumul 

tranzactiilor cu carduri este de aproape 20%. Prin programul de loialitate STAR, Banca 

Transilvania are un portofoliu de 329.000 de carduri de credit. 

Anul 2016 a insemnat pentru business-ul de carduri, anul cu cea mai buna crestere a volumelor 

tranzactionate. Volumele in valoare absoluta au crescut in 2016 vs. 2015, cu 6,49 miliarde lei 

adica cu 18,91%. 

Banca detine un numar de 1.120 ATM-uri, 31.800 POS-uri si colaboreaza cu peste 600 de 

comercianti utilizatori de e-commerce. 

La sfarsitul anului 2016 existau peste 800.000 de clienti BT24 Internet Banking, cu circa 21% 

mai multi decat in 2015. In acelasi timp, numarul clientilor BT24 Mobile Banking este de 

240.000 cu 77% mai multi decat anul precedent. 

 

In anul 2016 platforma de mobile banking s-a imbogatit cu  o serie de facilitati noi, cum ar fi: 

optiunea de autentificare cu amprenta digitala; schimbarea online a parolei pentru accesarea 

aplicatiei; cursuri valutare preferentiale in functie de suma tranzactionata; resetarea online a 

codului PIN a cardului; introducerea facilitatilor SEPA pentru platile valutare si simplificarea 

fluxurilor de plati; extinderea facilitatilor de investitii in unitati de fond BTAM si catre persoane 

juridice; accesare multipla a clientilor (pe mobile banking), printr-un simplu switch al 

utilizatorului, toate aceste schimbari crescand gradul de satisfactie al utilizatorilor. In aceeasi 

directie de a veni cu noutati pentru clientii sai, Banca Transilvania a lansat primele dispozitive 

portabile (bratara de plata) din Romania. 

 

Mai mult, in decembrie 2016 a fost lansat BT Sign UP, platforma prin care persoanele fizice pot 

aplica online pentru un cont si card de debit in lei. In prezent, site-ul este orientat spre atragerea 

de noi clienti persoane fizice, fiind un pas spre digitalizare si spre simplificare.. 

 

Anul 2016 a insemnat si un an al premiilor in ceea ce priveste activitatea de retail: 

Banca Transilvania a fost desemnata pentru a 6-a oara in ultimii 8 ani, “Banca Anului” in 
activitatea de carduri, bazat pe indicatori ca: numar de carduri emise, volum al tranzactiilor 

generate de portofoliul BT, produse noi, contracte cu comerciantii pe partea de acceptare plati cu 

cardul, etc. Premiul a fost acordat pentru rezultatele din 2015 in cardul Galei NoCash, cel mai 

important eveniment anual din industria platilor electronice. In cadrul aceluiasi eveniment, 

Banca  

Transilvania a fost rescunoscuta ca lider si la urmatoarele categorii: 

x “Cel mai vandut card de debit” – Visa Electron BT; 

x “Cardul de cumparaturi al anului” – Visa Electron BT; 
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x “Premiera Anului” – BT & Western Union – pentru transferul banilor la ATM pe orice 

card MasterCard sau Maestro emis in Romania. 

 

 

 

TREZORERIE 
 

Activitatile de trezorerie din Banca Transilvania sunt complementare celorlate produse si servicii 

oferite clientilor celor trei linii de afaceri ale bancii.  

Principiile și obiectivele strategice legate de activitatea de trezorerie sunt:  

x Principiul precautiei – care se refera la gestionarea excedentului de lichiditate al bancii, 

scadenta  activelor și pasivelor, structura ratei dobanzii și riscurile de piata la care este 

expusa banca, în conformitate cu pragurile de risc stabilite în Strategia de risc ale bancii 

și/sau cu reglementarile care guverneaza sistemul bancar romanesc; 

x Principiul dispersiei – se refera la limitele de expuneri fata de contraparte, care rezulta 

din toate tipurile de operatiuni specifice de trezorerie; 

x Maximizarea veniturilor - în conditii prudente și luand în considerare evolutia estimata 

multianuala a diverșilor indicatori macroeconomici de natura ciclica. 

In linie cu cresterea numarului de operatiuni la nivel general a fost stimulata activitatea de 

schimb valutar unde veniturile au crescut cu 20%, ajungand la un nivel de 172 milioane RON in 

anul 2016. 

 

PERFORMANTE OPERATIONALE / IT: 

x Imbunatatirea semnificativa a calitatii serviciilor si experientei clientilor; 

x Implementarea de procese fluidizate si solutii mai simple; 

x Exploatarea oportunitatilor de externalizare pentru a sprijini focusul pe core business; 

x Standardizarea implementarii proiectelor; 

x Pregatirea infrastructurii operationale pentru cresterea gradului de automatizare a 

operatiunilor derulate de si prin banca. 

 

RESURSE UMANE: 
 
Numarul total de angajati ai Bancii Transilvania la 31 decembrie 2016 a fost de 7.759 persoane 

(31 decembrie 2015: 7.552 persoane). 

Numarul mediu de angajati ai Bancii Transilvania in anul 2016 a fost de  6921 persoane (in anul  

2015: 6.426 persoane). 

Numarul de angajati activi in tara la 31 decembrie 2016: 6.999 persoane (31 decembrie 2015: 

6.854 persoane). 



 
    

10 

Varsta medie a angajatilor in 2016 a fost de 36.03 ani (in 2015 – 36.9 ani). Distributia pe genuri 

2016: 75.85 % femei si 24.15% barbati (in 2015 - 76 % femei si 24 % barbati). 

 In 2016 prioritatile activitatilor de resurse umane au fost: cresterea brandului de angajator, 

dezvoltarea profesionala si personala a angajatilor, continuarea demersurilor de integrare a 

colegilor preluati in urma fuziunii cu Volksbank Romania.  

In ceea ce priveste dezvoltarea si motivarea angajatilor Bancii Transilvania au fost organizate 

peste 18.000 ore de curs “la sala” la care au existat peste 6.000 participari. Pe platforma de e-

learning s-au inregistrat peste 85.000 de accesari ale celor 107 cursuri dezvoltate intern. 

Ca noutate in 2016, au fost introduse tutoriale video dezvoltate de echipa interna a Academiei BT, 

tutoriale cu ajutorul carora angajatii invata rapid, comod si usor cum sa utilizeze diferitele 

aplicatii de care au nevoie pentru desfasurarea activitatii din banca. Rata de adoptie si de 

acceptare a acestor tutoriale este de peste 80%. 

In plus in 2016 a fost lansat cu succes programul de training pentru Directorii de sucursale, 

organizat in parteneriat cu compania Qualians, la care au participat 60 de directori, avand ca 

obiectiv dezvoltarea competentelor si comportamentelor de succes la managerii bancii.  

In 2016 a avut de asemenea loc si evenimentul de inchidere al proiectului BT Branch Mall 

Marathon (inceput in 2015), care a si fost premiat in cadrul Galei Premiilor de Excelenta in 

Resurse Umane din aprilie 2016. 

Au continuat activitatile de integrare a colegilor preluati din Volksbank Romania, astfel incat la 

finalul anului 2016 77% din colegii preluati si-au continuat activitatea profesionala in Banca 

Transilvania, procent considerat de analisti si consultanti ca fiind o dovada a unei fuziuni reusite. 

Si pentru succesul proiectului de integrare a Volsksbank Romania, Banca Transilvania a primit 

premiul “Echipa CEO – HR a anului” la Gala Premiilor de Excelenta in Resurse Umane din 

aprilie 2016, organizata de HR Club. 

 

RATINGUL BANCII SI SURSE DE FINANTARE  
 
In luna octombrie 2016 Fitch Ratings a reafirmat ratingul Bancii Transilvania, pentru finantari 

pe termen lung, la nivelul ‘BB’, cu perspectiva stabila. precum si ratingul de viabilitate (VR) al 

bancii la nivelul ‘BB’.  

La capitolul finantari, tot in octombrie 2016 s-au tras 38 milioane EUR din cea de-a doua transa 

in suma de 75 milioane EUR, din contractul semnat cu BEI in anul 2014 in suma totala de 150 

milioane EUR. 

 
RETEAUA BANCII TRANSILVANIA, LA 31 DECEMBRIE 2016: 
 
Banca isi desfasoara activitatea prin intermediul sediului sau social localizat in Cluj-Napoca, 54 

de sucursale, 447 agentii, 33 puncte de lucru, 7 divizii de medici, 2 agentii private banking  in 

intreaga tara (inclusiv Italia) si 1 centru regional situat in Bucuresti. 

In anul 2017 se porneste un ampluproiect de renovare al unitatilor Bancii Transilvania.  
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REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE ALE ANULUI 2016 

Eficienta operationala a bancii a continuat trendul pozitiv, in conditiile cresterii volumului de 

operatiuni si reducerii costurilor pentru clienti. 

 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE A BANCII SI A GRUPULUI 

Situatiile financiare individuale si consolidate elaborate in conformitate cu Standardele 

Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (Ordinul BNR nr. 

27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare), sunt prezentate in cele ce urmeaza: 

Banca Transilvania a incheiat anul 2016 cu active totale in suma de 51.770 milioane RON, in 

crestere cu 9% fata de sfarsitul anului 2015. Cea mai mare crestere, comparativ cu anul 2015,   s-a 

inregistrat la pozitia titluri de valoare, de 23%, urmata de  pozitia plasamente in credite  care a 

crescut cu 6%. Banca a depasit obiectivele bugetare cu 4%. La nivel consolidat totalul activelor au 

fost de 51.944 milioane lei. 

Pozitia financiara la sfarsitul anului 2016 se prezinta astfel:  
 

  BANCA GRUP 

milioane RON 
Realizari 

2015 
BVC 
2016 

Realizari 
2016 

Δ 
2016/2015 

Realizari 
2015 

Realizari 
2016 

Δ  
2016/2015 

  (1) (2) (3) (4)=(3)/(1)-1 (5) (6) (7)=(6)/(5)-1 

Plasamente in credite 27.740 29.510 29.380 6% 28.049 29.530 5% 
Provizioane -2.632 -2.603 -2.169 -17% -2.823 -2.296 -18% 
Lichiditati imediate 8.887 7.105 8.040 -10% 8.907 8.079 -9% 

Titluri 12.389 14.716 15.180 23% 12.417 15.178 22% 

Valori imobilizate 495 686 585 18% 527 648 23% 
-Imobilizari corporale si 
necorporale 409 591 449 10% 

527 648 
 23% 

- Titluri de participare 85 95 136 61% 0 0 0% 
Alte active 464 441 754 62% 502 805 60% 
Total Active 47.343 49.855 51.770 9% 47.579 51.944 9% 
               
Capitaluri proprii 6.118 5.637 5.984 -2% 6.241 6.153 1% 
Imprumut subordonat 416 391 424 2% 416 424 2% 
Resurse atrase de la clientela 38.395 40.444 41.852 9% 38.302 41.681 9% 
Resurse atrase de la banci 1.374 2.397 2.494 82% 1.518 2.552 68% 

Alte datorii 1.040 986 1.016 -2% 1.102 1.134 3% 

Total Datorii si Capitaluri 
Proprii 

47.343 49.855 51.770 9% 47.579 51.944 
 

9% 

 
 
Raportul credite/depozite a fost  de 70,2% la sfarsitul anului 2016, volumul creditelor la sfarsitul 

anului 2016, a fost de 29.380  milioane RON si resursele atrase de la clientela, au fost de 41.852 

milioane RON. In timp ce pentru Banca Transilvania acest indicator s-a situat in linie cu situatia 

anilor precedenti,  la nivelul sectorului bancar in ansamblu, acest indicator a continuat sa scada, 

fiind consemnate noi valori minime istorice, evolutie care reflecta excesul de lichiditate din 

economia interna si confirma transformarile structurale din sectorul bancar. 
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Portofoliul de credite La sfarsitul anului 2016, soldul creditelor brute a Bancii Transilvania 

este cu 6% mai mare decat soldul de la finalul anului 2015, desi in anul 2016 s-au scos in afara 

bilantului credite in suma de 1.995 milioane RON. In privinta domeniilor in care s-au creat noile 

expuneri aceastea au ramas diverse, atat la nivel de sectoare de activitate, cat si privind grupurile 

de debitori. 

Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, reprezinta 4,62% din totalul 

portofoliului de credite al bancii, o imbunatatire semnificativa fata de 9,75%, la sfarsitul anului 

2015, iar rata creditelor neperformante (conform EBA) este de 9,84% la decembrie 2016. 

 

Soldul provizioanelor: Banca Transilvania a inregistrat in anul 2016 cheltuieli nete cu 

ajustarile pentru active financiare, provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare in 

suma de 654,22 milioane RON (incluzand impactul scoaterii in afara bilantului a 1.995 milioane 

lei); cea mai mare parte a provizioanelor inregistrate ca si cheltuiala pe parcursul anului 2016 

sunt preponderent aferente operatiunii de crestere a calitatii activelor si continua abordarea 

prudenta a bancii in ceea ce priveste gestionarea riscului de credit. Acoperirea creditelor 

neperformante cu provizioane specifice si garantii ipotecare este in continuare la un nivel 

confortabil, de 117,47%, in conformitate cu apetitul de risc al bancii. Soldul total al ajustarilor de 

valoare este de 2.169 milioane RON la data de 31.12.2016. Provizioanele pentru riscuri si 

cheltuieli cuprind in principal provizioane pentru litigii si pentru alte riscuri preluate prin 

fuziunea cu Volksbank Romania si sunt in suma de 432 milioane RON. 

Banca Transilvania a inregistrat la 31 decembrie 2016 cheltuieli nete cu ajustari de depreciere si 

provizioane de 654,2 milioane lei (  

Lichiditatile imediate: La sfarsitul anului 2016 indicatorul de lichiditate este de 49,62%, in 

timp ce media pe sistemul bancar este de 40,28. Lichiditatile imediate sunt in suma de 8.040 

milioane RON in scadere cu aprox 10% fata de anul precedent, atat la nivel de grup, cat si 

individual si peste nivelul minim considerat acceptabil de catre Banca, din perspectiva riscului de 

lichiditate. Lichiditatile imediate cuprind in principal casa, disponibilitati la banci centrale si 

institutii de credit, jumatate din sumele din aceasta grupa (4.211 milioane RON) fiind 

reprezentate de rezerva minima obligatorie aflata in cont la BNR. 

Titlurile: Inregistreaza o crestere cu peste 23% fata de anul trecut, ajungand la 15.180 milioane 

RON, la 31 decembrie 2016 la nivel de Banca. Ponderea principala in aceasta grupa 14.578 

milioane RON la nivel de banca si 14.602 milioane RON la nivel de grup, o reprezinta titlurile de 

stat. 

Valorile imobilizate: Au crescut cu 18% fata de anul 2015, la 585,37 milioane RON, in 

principal datorita cresterii volumului participatiilor. Imobilizarile corporale reprezinta 370,30 

milioane RON (terenuri si cladiri: 217,45  milioane RON), imobilizarile necorporale 78,40 

milioane RON si imobilizarile financiare 136,67 milioane RON. 
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Resurse de la clienti: La 31 decembrie 2016, 63% din depozitele atrase sunt de la persoane 

fizice si 37% sunt atrase de la persoane juridice. Depozitele atrase au crescut in 2016 cu 9% fata 

de anul anterior, ritmul fiind superior cresterii generale de 8% inregistrat la nivelul sistemului 

bancar.  

 
 
 

Cota de piata a bancii la 31.12.2016, dupa active totale este de 13,14%. Din punctul de vedere al 

activelor totale, al plasamentelor in credite si a resurselor atrase, pozitia Bancii in cadrul 

sistemului bancar, este urmatoarea:  

 

Capitalurile proprii ale Bancii Transilvania au fost la 31.12.2016 de 5.984.088.587 RON, din care: 

- capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este reprezentat de 3.646.047.792 actiuni cu 

o valoare nominala de 1 leu /actiune, la care se adauga 86.501.040 RON ajustarea in functie de 

inflatie a capitalului social si surplus din reevaluarea mijloacelor fixe utilizat la majorarea 

capitalului social, dar care nu a fost realizat pana la data trecerii la aplicarea Standardelor 

Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana; 

- prime de conversie a obligatiunilor in actiuni: 28.374.353 RON; 

 -
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- rezerve legale: 344.596.724 RON; 

- rezerve pentru riscuri bancare: 77.892.714 RON; 

- rezerve din reevaluarea titlurilor disponibile pentru vanzare: 10.790.305 RON; 

- rezerve din reevaluare imobilizari corporale si necorporale: 27.187.748 RON; 

- rezultat reportat (fara profit curent si repartizarea profitului): 600.759.473 RON; 

- actiuni proprii:   (16.545.727) RON 

- profit: 1.228.440.318 RON; 

- repartizare profit:  (49.956.153) RON; 

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a decis sa propuna Adunarii Generale a 

Actionarilor distribuirea profitului anului 2016 prin acordarea unui dividend  in numerar in 

suma de 219 milioane RON, precum si prin acordarea de actiuni gratuite prin majorarea 

capitalului social cu suma de 695 milioane RON. Hotararea are la baza atat rezultatele pozitive 

ale Bancii Transilvania din anul 2016, precum si surplusul de capital al bancii. 

La inceputul anului 2016, capitalul social inregistrat la Registrul Comertului  a fost de 

3.026.003.679 RON si a fost majorat in cursul anului conform Hotararii  Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor cu suma de 620.044.113 RON rezerve din profit net an 2015 si 

conversie obligatiuni in actiuni. La sfarsitul anului 2016, capitalul social inregistrat la Registrul 

Comertului a ajuns la valoarea de 3.646.047.792 RON.  

La sfarsitul anilor pentru care prezentam acum situatiile comparative, capitalul social avea 

urmatoarea structura: 

 31 Dec 2015 31 Dec 2016 

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) 11,46%  8,60% 

Persoane fizice romane 16,77%  16,97% 
Societati comerciale romanesti 32,99% 29,32% 
Persoane fizice straine 1,89% 1,82% 
Societati comerciale straine 36,89% 43,29% 
 Total 100,00%  100% 

  

Capitalizarea bursiera a Bancii a fost, la 31 decembrie 2016,  de 8,70 miliarde RON respectiv 1,91 

miliarde euro (31 decembrie 2015: 7,35 miliarde RON, respectiv 1,63 miliarde euro). 

  



 
    

15 

 
 
 
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 
 
Elementele componente ale contului de profit si pierdere la 31 decembrie 2016, comparativ cu 

anul 2015 si cu prevederile bugetate: 

  BANCA GRUP 

CONTUL DE PROFIT SI 

PIERDERI 

Realizari 

2015 

BVC 

2016 

Realizari 

2016 

Δ 
Realizari 

2015 

Realizari 

2016 

Δ 

2016/2015  

% 
2016/2015 % 

(milioane RON)  (1) (2) (3) (4)=(3)/(1)-1 (5) (6) (7)=(6)/(5)-1 

VENIT NET BANCAR 2.755,39 2.738,30 2.823,39 2% 2.854,15 3.006,64 5% 

 din care             

  - venituri nete din dobanzi  1.909,78 1.757,70 1.710,73 -10% 1.952,18 1.764,03 -10% 

  -venituri nete din comisioane 457,52 506,60 509,46 11% 486,99 546,27 12% 

CHELTUIELI OPERATIONALE 1.345,90 1.137,70 1.170,05 -13% 1.406,52 1.289,71 -8% 

REZULTAT OPERATIONAL 1.409,49 1.600,60 1.653,34 17% 1.447,63 1.716,93 19% 

Provizioane constituite, net 794,96 693,90 654,22 -17% 797,51 658,08 -17% 

PROFIT BRUT 614,53 906,70 999,12 63% 650,12 1.058,84 62% 

Castig din achizitie Volksbank 
Romania 1.650,60 - 0 - 1.650,60 - - 

PROFIT BRUT 2.265,13 906,70 999,12 -55% 2.300,72 1.058,84 -54% 

Profitul brut al Bancii Transilvania, la sfarsitul anului 2016, este de 999 milioane RON, iar al 

grupului este de 1.058,84 milioane RON. Profitul net al Bancii Transilvania este de 1.228 

milioane lei, iar cel al Grupului Financiar Banca Transilvania este de 1.277 milioane lei.  

Eficienta operationala BT confirma trendul inregistrat in anul 2016, raportul cost/venit fiind de 

41%. Daca excludem efectul tranzactiei Visa Europe, care se ridica la 185 milioane lei, valoarea 

indicatorului cost/venit ramane la o valoare confortabila de 44%. 

Conform interpretarii prevederilor IAS 12 „Impozitul pe profit” privind recunoasterea creantelor 
cu impozitul amanat, ce rezulta in urma unor combinari de intreprinderi, corelata cu legislatia 

fiscala din Romania, Banca a inregistrat o creanta cu impozitul amanat generata de pierderile 

fiscale ale Volksbank Romania fiind recunoscuta in situatiile financiare incepand cu data efectiva 

a fuziunii. De asemenea la recunoasterea creantei cu impozitul amanat au fost avut in vedere 

tratamentul fiscal al castigului din achizitia Volksbank Romania.  

 -
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Creanta de impozit amanat a crescut in  decembrie 2016 la suma de 374 milioane lei, fata de 

raportarea lunii decembrie 2015 cand a fost de 111 milioane lei. Cresterea se datoreaza in cea mai 

mare parte faptului ca in 2016 a fost recunoscuta creanta de impozit amanat aferenta castigului 

din achizitia Volksbank Romania, luand in considerare toate conditiile existente din punct de 

vedere legislativ. 

 

Veniturile operationale sunt de 2.823,39 milioane RON la 31.12.2016, cu 2% mai mult 

decat in anul precedent. Fata de nivelul bugetat, Banca a realizat o depasire de 3% . 

Categoriile mai importante de venituri sunt urmatoarele:  

x Venituri nete din dobanzi: 1.710,73 milioane RON in 2016, suma mai mare cu 8% fata de 

anul precedent, daca excludem impactul reluarilor de venituri datorate portofoliului 

achizitionat de la VB. Din aceste venituri o pondere semnificativa de 13% o au veniturile 

din titluri in suma de 257 milioane RON. La nivel de grup s-a mentinut acelasi trend ca si 

la nivel individual.  

x Venituri din comisioane: Ritmul de crestere al veniturilor din comisioane operationale 

este de 11,4%, ajungand la 509,46 milioane RON, cu 1% peste nivelul bugetat. Numarul de 

operatiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 9% fata de aceeasi perioada a 

anului 2015. 

x Venit net din tranzactionare si din vanzare AFS: Castigul net din tranzactii de schimb 

valutar a crescut in anul 2016 cu 20% fata de anul precedent la suma de 172,35 milioane 

RON. Castigul net din vanzarea instrumentelor financiare disponibile pentru vanzare a 

fost in anul 2016 in suma de 402,23 milioane RON.  

 

Cheltuielile operationale fara provizioane au fost, la finalul anului trecut, de 1.170,05 

milioane RON, fata de 1.345,9 milioane RON, inregistrate in anul 2015. Corectia vine in principal 

in principal din realizarea sinergiilor ca urmare a integrarii Volksbank Romania. La nivelul 

Grupului BT evolutia cheltuielilor operationale a fost influentata in cea mai mare parte de 

cheltuielile Bancii.  

 

Cheltuieli cu personalul: Atat la nivelul Grupului, cat si la nivelul Bancii, cheltuielile cu 

personalul au scazut la 631 milioane RON in anul 2016 de la 650 milioane RON in anul 2015 (la 

nivel de Grup au scazut de la 677 milioane in 2015 la 666 milioane RON in 2016). Diminuarea  se 

justifica din nou prin realizarea sinergiilor determinate de  fuziunea cu Volksbank Romania. 

Banca a continuat programul de recompensare a performantei de tip Stock Option Plan, in care 

angajatii cu performante pot sa isi exercite dreptul si optiunea de achizitie a unui numar de 

actiuni emise de Banca. Termenii si conditiile de acordare sunt: realizarea unor indicatori de 

performanta si prudentiali in anul 2016, realizarea unor obiective privind finalizarea 

implementarii noilor reglementari contabile si de raportare. Programul  a generat pentru Banca 

Transilvania cheltuieli de 30 milioane RON. La 31.12.2016 Banca Transilvania are in sold suma 

de 16.546 mii lei reprezentand actiuni proprii (7 milioane buc), rascumparate cu scopul de a fi 

acordate salariatilor ca si remuneratie. 
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Cheltuieli de exploatare: au fost in anul 2016 in suma de 466 milioane RON, cu 25% mai mici 

decat in anul 2015.  

Rezultatul operational este cu 17% peste cel din anul precedent, ajungand la 1.653 milioane 

RON.  

Cheltuielile nete cu provizioane: 654,22 milioane RON, cu 17% mai mici decat in anul 2015. 

 

Profitul brut realizat in 2016 este de 999 milioane RON, fata de 2.265 milioane RON (din care 

castig din achizitie VBR 1.651 milioane lei), cat a fost inregistrat in anul precedent. 

 

 
INDICATORI DE PRUDENTA SI PERFORMANTA BANCARA:  

 

Dintre indicatorii monitorizati de Banca Nationala a Romaniei prin sistemul de supraveghere 

prudentiala, cei mai semnificativi pentru caracterizarea evolutiei bancii sunt prezentati in cele ce 

urmeaza: 

Nr 
crt Indicator Nivel Nivel BT 

31.12.16 
Nivel BT** 

31.12.15 
Nivel BT 
31.12.14 

1 Indicator de lichiditate Min =1     1,89-17,54     2,26-21,08     2,77-22,57 

2 Indicatorul de 
solvabilitate*  > 8% 19,02% 22,26% 17,32% 

3 
ROA (profit net / total 
active val neta)  2,58% 

5,63% 1,36% 

4 ROE (Profit net / 
capitaluri proprii)  21,52% 45,21% 13,21% 

Nota:* Indicatorul de solvabilitate a fost determinat luand in calcul profitul net la 
31.12.2016  (fara profit, indicatorul este 16,16%);  
** incluzand impactul financiar al achizitiei VB 
 

Indicatorul de solvabilitate este la un nivel confortabil de 19,02%, cu profitul anual inclus. S-a 

pastrat un nivel adecvat al capitalului si al indicatorilor financiari generali, in conformitate cu 

practicile de prudenta bancara. Indicatorii de rentabilitate a activelor si a capitalurilor au evoluat 

pe un trend pozitiv. 

 
PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU EXERCITIUL 

FINANCIAR 2016 SI MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 

 

Consiliul de Administratie al bancii supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor 

propunerea de repartizare a profitului in suma de 1.228.440.318 RON, conform urmatoarei 

situatii: 

 

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT   2016  SUME (LEI)  

Profit brut           999.123.051  

Impozit pe profit current/amanat             229.317.267  
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Profit net         1.228.440.318  

5% Fond de rezerva legala din profit brut              49.956.153  
Rezerve din profit net reprez. impozit amanat BG             264.096.036  
Profit net de repartizat la rezerve           914.388.129  
 

Consiliul de Administratie propune spre aprobare repartizarea profitului prin acordare de 

dividende in suma de 219.000.000 RON. Dividendul brut pe actiune este de 0,0600650382. 

Consiliul de Administratie propune de asemenea spre aprobare majorarea capitalului social al 

bancii de la 3.646.047.792 RON la 4.341.435.921 RON, cu suma de 695.388.129 RON, 

reprezentand rezerve constituite din profitul net al anului 2016.  

 

 

 

Ca urmare a majorarii capitalului social cu suma de 695.388.129 RON, la fiecare 100 actiuni vor 

fi atribuite 19,07238107 de actiuni noi (respectiv sa se atribuie un numar de actiuni noi 

corespunzator raportului 695.388.129 RON/3.646.047.792). 

 

DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA  

 
  

Guvernanta corporativa reprezinta setul de responsabilitati si practici ale conducerii companiei, 

avand drept scop oferirea unei directii strategice si asigurarea ca obiectivele propuse vor fi atinse, 

respectiv asigurarea ca riscurile sunt gestionate corespunzator si ca resursele companiei sunt 

utilizate responsabil.  

 

Banca Transilvania este o societate pe actiuni, infiintata in Romania, inmatriculata la Registrul 

Comertului sub nr. J12/4155/1993, avand codul de inregistrare fiscala RO5022670.  

Banca are sediul social in Cluj-Napoca, str. George Baritiu, nr. 8.  

 Banca functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr.31/1990 (cu modificarile 

ulterioare) si in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si 

adecvarea capitalului (cu modificarile ulterioare). Potrivit articolului 6 din Actul Constitutiv, 

obiectul principal de activitate ale bancii il reprezinta „alte activitati de intermedieri monetare”. 

 Sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control si raportare a riscurilor a fost dezvoltat 

si este aplicat de banca inclusiv in ceea ce priveste controlul intern si gestionarea riscurilor 

aferente proceselor de raportare financiara, in scopul furnizarii de informatii credibile, relevante 

si complete catre structurile implicate in luarea deciziilor in cadrul bancii si catre utilizatorii 

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT   2016  SUME (LEI)  

TOTAL REZERVE DISPONIBILE PENTRU REPARTIZARE           914.388.129  
Capitalizare rezerve profit net 2016           695.388.129  
Capital social la data de referinta        3.646.047.792  
Randament / actiune % capitalizare        0,1907238107  
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externi, precum si in scopul asigurarii conformitatii activitatilor bancare cu cadrul legal de 

raportare financiara si cu politicile si procedurile interne.  

Banca Transilvania S.A. aplica Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București 
avand in vedere calitatea de emitent pe piata de capital. Codul de Guvernanta Corporativa al BVB 

poate sa fie gasit pe website-ul oficial al Bursei (ww.bvb.ro). Nu exista in prezent elemente in care 

Banca Transilvania sa nu asigure conformitatea cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa 

BVB.  

 

Conducerea Bancii Transilvania: 

Conducerea strategica este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, care are sarcina de a 

stabili obiective organizationale strategice si de a aloca resursele necesare infaptuirii acestora. 

Structura de conducere in Banca Transilvania include organul de conducere cu functie de 

supraveghere – Consiliul de Administratie si organele de conducere superioara – 

Conducatorii/Comitetul Conducatorilor. Conducerea superioara a bancii este asigurata de 

persoanele fizice care sunt imputernicite cu activitatea de conducere curenta a institutiei de 

credit si raspund de modul de indeplinire a acesteia fata de organul de conducere, in baza 

contractelor de management, reglementarilor BNR relevante, a prevederilor legii 31/1990 si 

reglementarilor interne. 

 

Consiliul de Administratie  

Administratia Bancii Transilvania este incredintata de catre Adunarea Generala a Actionarilor 

unui Consiliu de Administratie ales pentru cate un mandat cu durata de 4 ani, format din 7 

administratori, alesi de catre actionari, in cadrul AGA - fie cu ocazia expirarii mandatului, fie 

punctual, in situatia existentei unuia sau mai multor posturi vacante. Consiliul de Administratie 

este, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice emise de catre BNR, organul cu 

functie de indrumare, coordonare, supraveghere si control. In Banca Transilvania, acesta are 

urmatoarea structura:  

- Presedintele Consiliului de Administratie al BT; 

- 6 membri.   

Criteriile de eligibilitate privind intrarea in Consiliul de Administratie sunt cele prevazute in 

legislatia specifica (Legea nr. 31/1990 – legea societatilor comerciale, OUG nr. 99/2006 si 

regulamentele specifice ale BNR), precum si cele prevazute in Actul Constitutiv al Bancii 

Transilvania.  

 In prezent, Banca Transilvania nu are un actionar semnificativ. Ulterior aprobarii actionarilor in 

cadrul AGA si inainte de inceperea efectiva a exercitarii mandatului, noii membri ai Consiliului 

de Administratie trebuie sa obtina aprobarea prealabila din partea Bancii Nationale a Romaniei. 

Membrii Consiliului de Administratie nu se implica in indeplinirea sarcinilor operationale – 

acestea fiind un atribut exclusiv al conducerii superioare. 

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele: urmarirea realizarii Strategiei si 

obiectivelor prevazute in declaratia de politici adoptata de Adunarea Generala a Actionarilor, 
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respectiv a Planului strategic adoptat pe termen mediu; aprobarea si revizuirea cel putin  o data 

pe an a strategiilor generale si politicilor referitoare la activitatea bancii; adoptarea proiectul 

Planului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii si Contul 

de profit si pierdere,  intocmirea  raportului asupra activitatii bancii, pe care le prezinta spre 

aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, intocmirea propunerilor pentru distribuirea 

profitului net, prezentat spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor; aprobarea si 

implementarea unui plan strategic pe minim doi ani, care sa fie revizuit cel putin anual; 

aprobarea Regulamentului de Organizare si Administrare, Codul de etica si conduita, a structurii 

organizatorice precum si principiilor de salarizare si fidelizare a personalului, aprobarea 

expunerilor individuale fata de o persoana aflata in relatii speciale cu banca, in limitele stabilite 

de catre Consiliul de Administratie; supravegherea administrarii riscului de conformitate; 

crearea conditiilor necesare unei functii de conformitate independente, permanente si eficace; 

evaluarea permanenta a adecvarii capitalului la riscuri, realizand repartizarile de capital intr-un 

mod adecvat riscurilor asumate atat pentru institutia de credit cat si pentru societatile 

subsidiare; aprobarea inregistrarii ca pierdere a debitelor pentru care s-au epuizat toate caile de 

recuperare, a celor a caror recuperare nu poate fi realizata in conditii economice, precum si a 

pierderilor provocate de salariati ca o consecinta a riscului normal al serviciului, cu respectarea 

limitelor de aprobare stabilite prin reglementarile interne specifice ale Bancii; supraveghearea, 

prin intermediul Corporate Secretary, a modului in care conducatorii si directorii executivi 

respecta prevederile Codului de etica si conduita si conformitatea deciziilor si activitatilor lor cu 

strategia, politicile si reglementarile relevante ale bancii, astfel incat sa fie asigurat un cadru de 

legalitate, eficienta si control al riscurilor (de strategie si de imagine) de natura sa previna orice 

potentiale pierderi decurgand din aceste aspecte ale activitatii societatii; aproba politicile 

contabile si cele ale sistemului de control financiar, si de administrare a riscurilor semnificative. 

Consiliul de Administratie aproba pachetul reglementarilor interne existente la nivelul BT.  

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, in 

prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor din component, si isi poate exercita 

atributiunile specific si prin comitete compuse din 2-3 membri pe baza mandatarii si cu 

respectarea cerintelor legale aplicabile acelui for. Comitetele infiintate la nivelul Consiliului de 

Administratie sunt: Comitetul de Audit, Comitetul de Remunerare si Nominalizare, Comitetul de 

Admistrare a riscurilor. In anul 2016, Consiliul de Administratie s-a intrunit de 8 ori. Consiliulul 

și comitetele sunt reglementate de termeni de referinta privind guvernanta corporativa publicata 

pe website-ul bancii. 

Componenta Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania si pregatirea profesionala a 

membrilor sai, la 31 decembrie 2016, este urmatoarea:  

Horia Ciorcila – Presedinte;   

x Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Automatizari si 

Calculatoare;Biografia completa (inclusiv functiile actuale ocupate in alte societati) 

poate sa fie consultata accesand link-ul: https://www.bancatransilvania.ro/despre-

noi/  

x Data primei alegeri: Aprilie 2002, 



 
    

21 

x Durata prezentului mandat: Aprilie 2014 – Aprilie 2018. 

x Administrator neexecutiv. 

x Prezenta in CA aferenta anului 2016: 8. 

Thomas Grasse – Membru; 

x Bankakademie Frankfurt -Business School of Finance and Management  si   

           HYPO-Bank Mannheim Branch, Apprenticeship in Banking. Biografia completa 

completa (inclusiv functiile actuale ocupate in alte societati)  poate sa fie consultata 

accesand link-ul: https://www.bancatransilvania.ro/despre-noi/ 

x Data primei alegeri: Aprilie 2014, 

x Durata prezentului mandat: Aprilie 2014 – Aprilie 2018. 

x Administrator neexecutiv independent. 

x Prezenta in CA aferenta anului 2016: 8. 

Ivo Gueorguiev- Membru;  

x Universitatea Alberta, Edmonton, Canada. Biografia completa completa (inclusiv 

functiile actuale ocupate in alte societati) poate sa fie consultata accesand link-ul: 

https://www.bancatransilvania.ro/despre-noi/ 

x Data primei alegeri: Aprilie 2014, 

x Durata prezentului mandat: Aprilie 2014 – Aprilie 2018. 

x Administrator neexecutiv independent. 

x  Prezenta in CA aferenta anului 2016: 7. 

Costel Ceocea – Membru;  

x Universitatea Al.I. Cuza Iasi, Facultatea de Stiinte Economice, si Doctorat in 

domeniul ingineriei industrial. Biografia completa completa (inclusiv functiile 

actuale ocupate in alte societati) poate sa fie consultata accesand link-ul: 

https://www.bancatransilvania.ro/despre-noi/ 

x Data primei alegeri: Aprilie 2010, 

x Durata prezentului mandat: Aprilie 2014 – Aprilie 2018. 

x Administrator neexecutiv. 

x Prezenta in CA aferenta anului 2016: 7. 

 

Vasile Puscas – membru;  

x Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, si  

Doctorat in istorie. Biografia completa completa (inclusiv functiile actuale ocupate 

in alte societati) poate sa fie consultata accesand link-ul: 

https://www.bancatransilvania.ro/despre-noi/ 

x Data primei alegeri: Aprilie 2012, 

x Durata prezentului mandat: Aprilie 2014 – Aprilie 2018. 

x Administrator neexecutiv. 
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x Prezenta in CA aferenta anului 2016: 8. 

Doru Lionachescu – membru 

x Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, Institutului Politehnic Bucuresti. 

Biografia completa completa (inclusiv functiile actuale ocupate in alte societati)  

poate sa fie consultata accesand link-ul: https://www.bancatransilvania.ro/despre-

noi/  

x Data primei alegeri: Aprilie 2016, 

x Durata prezentului mandat: Aprilie 2016 – Aprilie 2018. 

x Administrator neexecutiv independent. 

x Prezenta in CA aferenta anului 2016: nu se aplica, administratorul a fost aprobat 

de catre Banca Nationala a Romaniei in decembrie 2016. 

Secretariatul Consilului de Administratie precum si a Comitetelor Consilului este asigurat de 

catre un secretar, functie exercitata de catre Ioana Olanescu – Director Executiv Directia 

Guvernanta Corporativa si Contencios. 

In momentul de fata, in cadrul Consiliului de Administratie BT, exista o pozitie vacanta, ca 

urmare a decesului unuia dintre administratorii bancii.  

In momentul de fata Consiliul de Administratie are in componenta 3 administratori 

independenti, fiind compus in totalitate din administratori neexecutivi. 

Mentionam ca, in anul 2016, Comitetul de Remunerare si Nominalizare a evaluat Consiliul de 

Administratie şi Comitetele acestuia, pentru exercitiul financiar 2016. Nu au fost identificate 

probleme semnificative iar problemele minore ce necesita ajustare au fost analizate in cadrul 

Consiliului de Administratiei, oferind solutii pentru rezolvarea acestora in 2017 in vederea 

optimizarii activitatii Consiliului de Administratiei si a comitetelor CA. 

Banca Transilvania SA a implementat o politica cu privire la evaluarea Consiliului ce poate fi 

accesata prin link-ul:  

https://www.bancatransilvania.ro/actionari/guvernanta-corporativa-bt/, tab-ul Cerinte de 

publicare.  

In cadrul aceluiasi link poate fi obtinuta informatia privind situatia actuala a Bancii la nivelul 

practicilor de remuneratie. 

  

Comitetul de Audit:  
Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratieisi desfasoara activitatea in baza 

cadrului legal aplicabil: Legea Societatilor Comerciale -Legea 31/1990 si a sistemului de 

guvernanta corporativa al al Bancii Transilvania.  

Numarul si competenta comitetului sunt aprobate de Consiliul de Administratie.  

Comitetul de Audit supervizeaza performanta auditorilor externi, face recomandari cu privire la 

numirea si remunerarea acestora, evalueaza sistemul de audit intern dezvoltat de seful 

departamentului de audit intern, cel care este responsabil in fata Consiliului de Administratie 
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pentru acest sistem. Comitetul are dreptul sa faca recomandari Consiliului de Administratie cu 

privire la eficacitatea performantei departamentului de audit intern, precum si cu privire la 

remunerarea sefului si a personalului acestui departament. Membrii comitetului se intalnesc in 

mod regulat cu auditorul extern al bancii discutand orice subiecte care apar in cursul activitatilor 

de auditare, precum si raspunsurile conducerii executive a bancii, in cadrul acestor intalniri este 

evaluat si gradul de obiectivitate si de independenta a opiniilor exprimate de auditorii externi. 

Comitetul monitorizeaza respectarea prevederilor legale din Romania cu privire la situatiile 

financiare si la principiile contabile, respectarea prevederilor Bancii Nationale a Romaniei, 

evalueaza raportul auditorului extern cu privire la situatiile IFRS, reviziueste si pre-aproba 

situatiile financiare IFRS ale bancii. Lista completa de responsabilitati delegate Comitetului este 

mentionata in Regulamentul Comitetului de Audit, regulament publicat pe site-ul Bancii.   

Raportul Comitetului de Audit 

Comitetul de Audit, compus din 3 membri ne-executivi si incluzand majoritar membri 

independenti ai Consiliului de Administratie s-a intalnit de 8 ori pe parcursului anului 2016, 

avand in plus si o serie de conferinte telefonice si intalniri in absentia pentru a revizui, discuta si 

aproba numeroase subiecte pe baza ad-hoc. Componenta Comitetului pe parcursului anului 2016 

a fost:  

-Ivo Gueorguiev – Presedintele Comitetului de Audit; Administrator neexecutiv independent cu 

experienta in audit; 

-Thomas Grasse – Membru; Administrator neexecutiv independent cu experienta in audit; 

-Roberto Marzanati - Membru; Administrator neexecutiv independent cu experienta in audit 

pana in luna mai 2016. 

Pozitie vacanta temporara datorata decesului unui  membru a fost ocupata in ianuarie 2017. 

In cadrul sedintelor desfasurate in cursul anului 2016, Comitetul de Audit a efectuat urmatoarele 
actiuni: 

- Aprobarea auditorului extern si determinarea nivelului pretului platit acestuia pentru 
serviciile prestate 

- Examinarea situatiilor financiare si a raportului pregatit de auditorul extern, aferente 
anului 2015, analizand aspectelor semnificative de contabilitate si raportare si impactul 
acestora in situatiile financiare; 

- Monitorizarea eficacitatii controlului intern, auditului intern si administrarii riscurilor 
prin analizarea rapoartelor specifice furnizate de catre functiile de control ale Bancii si a 
altor rapoarte relevante; 

- Analizarea si aprobarea planului de audit intern pentru perioada 2017 – 2019; 

- Restructurarea organizarii si metodologiei utilizate de departamentul de audit intern, 
adaptandu-le la dimensiunile actuale ale companiei, tinand cont si de fuziunea cu 
Volksbank Romania.  

- Analiza rapoartelor BNR si implementarea recomandarilor communicate; 

- Implementarea recomandarilor din scrisoarea auditorului extern adresata conducerii; 

- Supravegherea tranzactiilor cu parti afiliate si cu cele in relatii special; 
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In 2016, Comitetul s-a intalnit in mod regulat cu PwC, noul auditor extern al Bancii si a lucrat 

impreuna cu Directorul General Adjunt - CFO pe toate versiunile rezultatelor financiare ale 

Bancii, auditate si revizuite de auditor financiar, facand recomandari Consiliului de 

Administratie cu privire la aprobarea acestora. Intalniri pentru planificare si raportare de audit 

au avut loc cu auditorul extern si  fara prezenta echipei de conducere. Comitetul a evaluat, de 

asemenea, avand in vedere noua legislatie romaneasca, care a intrat in vigoare in 2016, caracterul 

rezonabil al politicilor contabile de baza, deciziile contabile ale echipei de conducere cu privire la 

evaluarea activelor, esentiale pentru Situatiile financiare IFRS, cu accent pe portofoliul de 

investitii al Bancii, portofoliile de credite, evaluarea proprietatilor imobiliare si a altor garantii, 

cheltuielile cu ajustarile de depreciere, precum si a provizioanelor pentru pierderi din creditare. 

Comitetul a mai discutat informatiile actualizate primite de la auditor extern si conducerea 

Bancii cu privire la modificare a legislatiei din Romania care are impact asupra bancilor, in 

special “Legea Darii in Plata”, precum si schimbarile actuale si viitoare ale standardelor de 
contabilitate IFRS si adoptarea IFRS9, care este programata sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2018. 

 

Comitetul s-a intalnit  in mod regulat cu Directorul de Audit Intern pentru a revizui si aproba 

Planul de lucru anual si multi-anual de prevenire a riscurilor. Datorita structurii corporative 

extinse a Bancii ca urmare a achizitiei si fuziunii cu Volksbank Romania, a fost initiata o revizuire 

a functiei de Audit intern, cu scopul de a adapta metodologia, organizarea si resursele la cerintele 

entitatii rezultate prin fuziune. Comitetul i-a recomandat Consiliului de administratie sa aprobe 

respectivul plan de implementare. 

 

Comitetul a mai examinat robustetea controalelor interne ale Bancii, lucrand atat in colaborare 

cu auditorul extern, cat si cu auditorul intern, pentru a urmari indeaproape orice deficiente 

identificate si sa controleze efectuarea remedierii (follow-up), prin mentinerea atenta a 

analizelor. In plus, Comitetul de Audit a obtinut informatii cu privire la controale externe de 

reglementare (ale institutiilor abilitate). 

 

Comitetul este responsabil pentru evaluarea performantei, a obiectivitatii si independentei 

auditorului IFRS extern si a livrarii de catre aceste a unor rapoarte de audit de calitate. Pentru 

2016, Comitetul a considerat ca sunt adecvate pentru aprobare atat partenerul principal si 

echipele largite,  precum si termenii de remunerare si angajare ale auditorului numit. Pe baza 

declaratiei de independenta obtinute de catre Comitetul de Audit si a propriei sale evaluari a 

auditorului, Comitetului a concluzionat ca PwC este independent in furnizarea de servicii de 

audit la Banca Transilvania si ca poate sa se ocupe si de efectuarea de servicii in afara sferei de 

audit. 

  

Comitetul de Remunerare si Nominalizare: 
  
Comitetul de Remunerare si Nominalizare este un organism in subordinea Consiliului de 

Administratie, creat pentru a emite opinii independente asupra politicilor si practicilor de 
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remunerare, asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului si lichiditatii 

bancii, asupra politicilor de nominalizare si pentru a exercita atributiile mandatate de catre 

Consiliul de Administratie pe acest segment de activitate. 

 

Componenta Comitetului de Remunerare si Nominalizare este:  

- Presedintele Consiliului de Administratie  

- 2 membri CA  

 Acest comitet analizeaza si se asigura ca principiile generale si politicile de remunerare si de 

beneficii a personalului corespund cu strategia de afaceri, valorile si obiectivele pe termen lung 

ale Bancii Transilvania. Comitetul de Remunerare si Nominalizare se intruneste cel putin de 

doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea unuia dintre membrii sai sau a 

conducatorilor bancii.  

 

Raportul Comitetului de Remunerare si Nominalizare 

La data de 31.12.2016, Comitetul de Remunerare si Nominalizare este compus din Horia Ciorcila 

si Ivo Gueorguiev iar procentul de membri independenti este de 50%. In momentul de fata in 

cadrul Comitetului de Remunerare si Nominalizare exista o pozitie vacanta de membru, ca 

urmare a decesului unuia dintre administratorii bancii. 

In anul 2016, Comitetul de Remunerare si Nominalizare s-a intrunit de 5 ori, iar ambii membri 

au fost prezenti de fiecare data. 

In cadrul sedintelor desfasurate in cursul anului 2016, Comitetul de Remunerare si Nominalizare 

a efectuat urmatoarele actiuni: 

-A analizat si s-a asigurat ca principiile generale si politicile de remunerare si de beneficii a 

personalului, corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung 

ale Bancii Transilvania; in acest sens:  

-A analizat si avizat Politica de remunerare a personalului; 

-A urmarit realizarea cerintelor legate de: 

x implicarea personalului functiilor sistemului de control intern (audit, risc si 

conformare) si personalul departamentului de resurse umane in elaborarea 

politicii de remunerare; 

x asigurarea conditiilor ca personalul bancii sa primeasca acces la politica de 

remunerare iar procesul de evaluare a personalului sa fie formalizat in mod 

corespunzator si transparent pentru angajati; 

x promovarea unei politici de remunerare prin care sa se asigure o administrare 

sanatoasa si eficace a riscurilor; 

x corelarea politicii de remunerare cu stategia de afaceri, obiectivele, valorile si 

interesele pe termen lung ale bancii inclusiv implementarea de masuri pentru a 

evita conflictul de interese; 
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x conlucrarea îndeaproape cu celalalte organe interne și să se asigure că politica de 

remunerare este în concordanță cu strategia bancii și promovează o administrare 

solidă și eficientă a riscurilor; 

x evaluarea mecanismele și sistemele adoptate pentru a se asigura că sistemul de 

remunerare ia în considerare în mod corespunzător toate tipurile de riscuri, 

nivelurile de lichiditate și capital și că politica de remunerare generală este în 

concordanță cu strategia bancii și promovează o administrare a riscurilor solidă și 

eficientă și este aliniată cu strategia de afaceri, obiectivele, cultura și valorile 

corporative și cu interesele pe termen lung ale instituției; 

 

-A analizat principiile generale ale politicii de remunerare si informeaza Consiliul de 

Administratie asupra modului de implementare; se asigura de realizarea evaluarii interne 

independente la nivel centralizat, a conformitatii cu Politica de remunerare. 

-A supravegheat direct nivelul remunerarii coordonatorilor functiilor de administrare a 

riscurilor, de conformitate si audit (director si directori adjuncti ai directiei de management al 

riscului, audit intern si conformitate).  

-A pregatit deciziile privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicatii din perspectiva 

riscului si administrarii riscului in cadrul BT (in pregatirea deciziilor, Comitetul de remunerare si 

nominalizare trebuie sa analizeze tipul de evenimente generatoare de risc privind conditiile 

aferente remunerarii salariatilor bancii, inclusiv a celor care ocupa functii cheie; ia in considerare 

interesele pe termen lung ale actionarilor, investitorilor si ale altor detinatori de interese in 

cadrul bancii).  

-A avizat remuneratia anuala totala a membrilor Comitetului Conducatorilor si aproba 

remuneratia Directorilor executivi;  

-A analizat si s-a asigurat ca principiile generale si politicile de nominalizare a personalului, 

corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale Bancii 

Transilvania, in acest sens: 

x a identificat si recomandat, spre aprobare, organului de conducere candidati pentru 

ocuparea posturilor vacante din cadrul organului de conducere, a evaluat echilibrul de 

cunostinte, competente, diversitate si experienta in cadrul organului de conducere si a 

pregatit o descriere a rolurilor si a capacitatilor in vederea numirii pe un anumit post si va 

evalua aşteptarile in ceea ce priveste timpul alocat in acest sens; 

x a evaluat structura, marimea, componenta si performanta organului de conducere si a 

facut recomandari organului de conducere cu privire la orice modificari; 

x a evaluat cunostintele, competentele si experienta fiecarui membru al organului de 

conducere si al organului de conducere in ansamblul sau si a raportat organului de 

conducere in mod corespunzator rezultatele obtinute; 
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x a revizuit periodic politica organului de conducere in ceea ce priveste selectia si numirea 

membrilor conducerii superioare si a facut recomandari organului de conducere. 

  
Comitetul de administrare a riscurilor 
 

Comitetul de administrare a riscurilor este un organism in subordinea Consiliului de 

Administratie, fiind responsabil cu revizuirea independenta, evaluand si recomandand actiuni cu 

privire la strategia de risc a bancii, la profilul, apetitul si toleranta la risc, la sistemul de gestiune a 

riscurilor, politicile de risc, precum si cu privire la adecvarea capitalului la riscurile asumate. 

Comitetul monitorizeaza respectarea reg;ementarilor BNR si recomandarile acesteia cu privire la 

functiile de gestiune a riscurilor si de conformare in banca, ambele fiind in subordinea 

Directorului General Adjunct responsabil cu gestiunea riscurilor. 

 

Numarul si competentele Comitetului sunt determinate de Consiliul de Adminsitratie. Lista 

completa de responsabilitati ale Comitetului este stabilita prin Regulamentul Comitetului de Risc 

si este publicata pe site-ul bancii. 

 

Raportul Comitetului de Administrate a Riscurilor 

Comitetul este format din trei membri ne-executivi si majoritar independenti ai Consiliului de 

Administratie si s-a intalnit de 9 ori pe parcursului anului 2016, avand in plus si mai multe 

conferinte telefonice ad-hoc pentru probleme aparute ad-hoc.  Au fost aprobate si rezolutii 

urgente, pe baza de voturi prin e-mail. Cu ocazia intalnirilor sale, Comitetul a examinat atent 

situatia bancii in privinta riscurilor asumate, gestiunea lor, precum si conformarea la sistemul de 

gestiune a riscurilor. Prin aceste discutii s-au pregatit pozitiile prezentate in plenul sedintelor CA 

cu privire la probleme strategice in domeniul gestiunii riscurilor si a conformarii. 

 

In 2016, Comitetul de administrare a riscurilor a fostcompus din: 

Thomas Grasse: presedinte, Administrator neexecutiv independent cu experienta in gestiunea 

riscurilor; 

 -Ivo Gueorguiev: membru, Administrator neexecutiv independent cu experienta in gestiunea 

riscurilor; 

-Costel Ceocea: membru, Administrator nexecutiv cu experienta in gestiunea riscurilor  

In cadrul sedintelor desfasurate in cursul anului 2016, Comitetul de Administrare a Riscurilor a  

acoperit urmatoarele subiecte: 

x a revizuit si evaluat robustetea, adecvarea si eficacitatea sistemului de gestiune a 

riscurilor in Banca Transilvania si in Grupul bancii concentrandu-se pe strategiile si 

politicile de risc pentru anul 2016, pe baza rapoartelor pregatite de functiunile 

responsabile cu gestiunea riscurilor in cadrul bancii;  



 
    

28 

x a supervizat si a facut recomandari cu privire la  implementarea strategiei privind 

administrarea riscurilor, de catre Comitetul Conducatorilor; 

x a rafinat cadrul politicilor de gestiune a riscurilor ocupandu-se de metodologiile de 

gestiune a riscului aplicate, de procesele de gestiune a riscurilor si de evaluarea 

impactului acestora in situatiile financiare ale bancii; 

x a analizat rapoarte de gestiune a riscului de credit, de piata, de lichiditate, a riscului 

operational, de conformare si a riscului strategic; 

x a supervizat si evaluat principiile de alocare interna de capital, respectand prevederile 

Basle si cele ale BNR; 

x a evaluat rapoartele cu privire la creditele neperformante si restructurate, precum si 

rezultatele obtinute de departamentele responsabile cu recuperarea si colectarea; 

x a supervizat, evaluat si a facut recomandari cu privire la remodelarea functiilor de 

gestiune a riscurilor si a conformarii cu scopul de a adapta structurile la dimensiunea 

actuala a bancii;  

x conlucrand îndeaproape cu celalalte organe interne s-a asigurat că politica de remunerare 

este în concordanță cu strategia bancii și promovează o administrare solidă și eficientă a 

riscurilor;  

x a evaluat managementul continuitatii afacerii si planurile de respabilire a pozitiei de 

lichiditate a bancii; 

Comitetul s-a implicat activ, alaturi de Directorul General Adjunct de resort si de alti membri ai 

Comitetului Conducatorilor in dezvoltarea si imbunatatrea infrastructurii si a sistemului de 

gestiune a riscurilor pentru a se asigura o mai buna mitigare a riscurilor in contextul evolutiei 

afacerilor bancii dupa achizitia si integrarea VB. Suntem confortabili ca avem un proces continuu 

de identificare, evaluare si gestionare a riscurilor la care este expusa banca. 

 

Comitetul s-a implicat si in supravegherea expunerilor individuale semnificative, precum si a 

celor catre parti afiliate, asigurandu-se implementarea si conformarea la evitarea conflictului de 

interese. Comitetul a avut intalniri regulate cu Conducatorii bancii pentru a evalua si revizui 

situatia unor expuneri, portofolii sau sub-portofolii, in mod particular cele care erau 

neperformante sau restructurate. In plus, au fost supervizate masurile destinate diminuarii 

riscului de piata, de lichiditate, de rata de dobanda, a celui operational etc, corelandu-le cu 

ambitiile de crestere ale bancii. In cadrul supravegherii sistemelor de securitate IT, comitetul a 

primit rapoarte cu privire la activitatile de prevenire a criminalitatii cibernetice. 

Au fost analizate si evaluate diverse simulari de teste de stress si rezultatele acestora, primind in 

mod regulat rapoarte cu privire la profilul de risc al bancii si al pozitiei de capital. In plus, 

Comitetul a tinut cont si de evaluarea nivelului de risc al bancii conform opiniei 

reglementatorului. 

Suntem convinsi ca Departamentul de Gestiune al Riscurilor functioneaza ca si o entitate 

independenta in cadrul bancii. Acest Departament sustine un set vast de control care acopera 
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procesul de identificare si de gestiune a riscurilor. Comitetul a revizuit documentele principale 

care cuprind poloticile si procedurile de risc si monitorizeaza respectarea acestora. 

 
Comitetul Conducatorilor 
 

Conducatorii bancii sunt numiti de catre Consiliul de Administratie si este necesar sa 

indeplineasca conditiile legale in vigoare, respectiv si fie aprobati de catre BNR inainte de 

inceperea exercitarii efective a functiei. In temeiul prevederilor legale relevante, Consiliul de 

Administratie a mandatat Conducatorii bancii in solidar (si, cu unele exceptii, individual) cu 

exercitiul atributiilor de organizare si conducere a activitatii bancii. Regulile si procedurile 

Comitetului Conducatorilor sunt aprobate de Consiliul de Administratie al bancii. Orice 

modificare a acestui document trebuie adoptata de Consiliul de Administratie si va opera dupa 

aprobare. 

Componenta Comitetului Conducatorilor este urmatoarea: 

-          Director General – Chief Executive Officer (CEO); 

-          Director General Adjunct – Deputy CEO - Chief Risk Officer (CRO); 

-          Director General Adjunct – Deputy CEO - Chief Operations Officer (COO);  

-          Director General Adjunct Retail Banking - Deputy CEO- Retail Banking; 

-          Director General Adjunct Companii - Deputy CEO - Corporate; 

-          Director General Adjunct – Deputy CEO - Chief Financial Officer (CFO); 

-          Director General Adjunct Banking pentru IMM – Deputy CEO – Banking for SMEs  

Comitetul Conducatorilor analizeaza, avizeaza, aproba sau inainteaza spre aprobare Consiliului 

de Administratie urmatoarele: reglementarile interne, rapoartele privind monitorizarea 

costurilor, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programului de investitii, 

bilantul, contul de profit si pierdere, raportul asupra activitatii bancii. 

   
Comitetul pentru Administrarea Activelor si Pasivelor (ALCO)  
 
Comitetul pentru Administrarea Activelor si Pasivelor are ca principal obiectiv administrarea 

activelor si pasivelor bancii. Comitetul este numit de catre Comitetul Conducatorilor. 

Sedintele Comitetului pentru Administrarea Activelor si Pasivelor au loc periodic (de regula, 

lunar) sau ori de cate ori este cazul la solicitarea oricarui membru al comitetului.  

Acesta primeste informari si rapoarte de la directiile de specialitate ale bancii, le analizeaza si 

adopta decizii din domeniile gestiunii riscului de rata a dobanzii, riscului valutar, riscului de 

lichiditate, riscului de pret si domeniilor conexe, in scopul unei gestiuni corespunzatoare a 

activelor si pasivelor bancii. Hotararile  contin termene si responsabilitati concrete.  

 

Comitetul de Achizitii (C. Ach.) 
 
Comitetul de Achizitii are ca principal obiectiv stabilirea politicii de achizitii in BT si aprobarea 

tuturor investitiilor care presupun o angajare de cheltuieli in afara cadrului contractual sau cu 
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depasirea limitelor de costuri reglementate contractual cu sume mai mari de 1000 

euro/solicitare.  

 

Comitetul de Resurse Umane (CRU)  
 

Comitetul de Resurse Umane este un organism creat pentru dezvoltarea si cresterea eficientei in 

luarea deciziilor referitoare la angajatii BT. Acesta se intruneste cel putin o data pe luna sau ori 

de cate ori este nevoie.  

  
Comitetul de politica si aprobare credite (CPAC)  
 

Acest comitet are ca principal obiectiv stabilirea politicii de creditare in BT si aprobarea 

creditelor a caror valoare sau conditii exced competentelor acordate altor organisme sau 

persoane din banca. CPAC aproba deasemenea credite care sunt de competenta CCRS dar care nu 

au intrunit unanimitate de voturi in acest comitet.  

  
Comitetele de credite si risc din Centrala bancii (CCR1 si CCR2)  
 

Comitetele de credite si risc din Centrala Bancii au ca principal obiectiv analiza si aprobarea 

creditelor, respectiv a restructurarii creditelor conform competentelor acordate. 

Comitetul de politica si aprobare credite mandateaza CCR1 si CCR2 competenta de a aproba 

credite (competenta este stabilita prin reglementari specifice interne). 

CCRC2 poate aproba si credite care nu depasesc ca valoare 10% din limita proprie de competenta 

pentru clientii care la momentul analizei au depasit deja competenta CCRC2 conform expunerilor 

individuale sau de grup si sunt de competenta CPAC. 

Comitetul de Remediere si Workout (CRW)  
 

Comitetul de Remediere si Workout are ca principal obiectiv analiza si luarea deciziilor cu privire 

la implementarea solutiilor de remediere propuse de catre Departamentul Remediere Credite - 

Workout. Solutiile de remediere vizeaza in special redresarea situatiei clientilor in dificultate 

selectati, care nu mai pot sustine serviciul datoriei actual din activitatea curenta sau gasirea unor 

solutii adecvate care sa conduca la cresterea gradului de recuperare a expunerii bancii.  

Comitetul de Monitorizare Executari Silite si Valorificare Active (CMESVA)  
 

Comitetul de Monitorizare Executari Silite si Valorificare Active este numit de catre Comitetul 

Conducatorilor si are ca responsabilitate principala supervizarea intregii functii a 

managementului activelor imobiliare aflate in executare sau provenite din executarea garantiilor 

constituite la creditele acordate persoanelor fizice sau juridice. 

 

Comitetul special de aprobare a declansarii executarii silite / trecerii in litigiu 

(CAES) 
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Comitetul de aprobare a declansarii executarii silite / trecerii in litigiu are ca principal obiectiv 

analiza si luarea deciziilor cu privire la declansarea procedurilor de executare silita pentru clientii 

propusi de catre ofiterii de colectare debite din cadrul Directiei Colectare Debite. Sunt vizati 

clientii de tipul persoanelor fizice si juridice, avand restante care nu se mai pot recupera pe cale 

amiabila.  In acest comitet sunt analizati clientii cu o expunere >=100.000 EUR si < 150.000 

EUR si care au garantii reale (cel putin un produs cu garantii reale) sau au  o expunere 

>=150.000 EUR, indiferent de tipul garantiilor. 

Comitetul de Credit Institutii Financiare (CCIF) 
Comitetul de Credit Institutii Financiare are ca scop principal supervizarea activitatilor care 

implica expuneri de credit Bancii Transilvania fata de institutii financiare din Romania si din 

strainatate.  

CCIF aproba toate derogarile de la reglementarile interne si procedurile in vigoare care stabilesc 

modul de lucru intre Banca Transilvania si alte institutii financiare din tara si strainatate.  

 

Comitetul de Credit si Risc din Sucursale (CCRS) 
 Comitetele de credite si risc din sucursale au ca principal obiectiv analiza si aprobarea creditelor, 

respectiv a restructurarii creditelor (generic se va utiliza notiunea de aprobare credite) conform 

competentelor acordate. 

 

Componenta Comitetului de Credit si Risc Sucursala este conceputa pentru a raspunde 

cerintelor de dimensiune si structura a personalului din cadrul sucursalelor Bancii Transilvania. 

In cadrul sucursalelor functioneaza 3 tipuri de comitete de credite si risc, astfel: 

 a.Comitet de Credit si Risc pentru aprobarea creditelor acordate clientilor 

persoane juridice de tip Corporate -numarul de membri: minim 3 persoane.  

b.Comitet de Credit si Risc pentru aprobarea creditelor acordate clientilor 

persoane juridice de tip IMM  

c. Comitet de Credit pentru aprobarea creditelor acordate persoanelor fizice  

Hotararile Comitetelor se iau prin consens (votul afirmativ/negativ al tuturor membrilor).  

 

RELATIA CU ACTIONARII / INVESTITORII  

 

Desfasurarea Adunarilor Generale a Actionarilor, precum si reglementarile privind drepturile si 

obligatiile actionarilor, sunt cele reglementate prin Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, 

prin Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, precum si prin celelalte reglementari legale in 

materie.  

Banca emite rapoarte informative periodice, prin care sunt informati actionarii bancii, precum si 

investitorii.  

In 2016 au avut loc 4 teleconferinte cu Investitorii. 

Datele de contact in ceea ce priveste Relatia cu Investitorii sunt urmatoarele: 
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Tel: + 40 264 407 150 

Fax: + 40 264 407 179 

investor.relations@btrl.ro 

www.bancatransilvania.ro/en/investor-relations 

www.bancatransilvania.ro 

www.bt24.ro 

facebook.com/BancaTransilvania 

twitter.com/b_Transilvania 

linkedin.com/company/banca-transilvania 

 
Politica BT privind diversitatea 

Consideratii generale privind diversitatea în cadrul organului de conducere a Bancii Transilvania 

în prezent. 

 

Aceasta politica are drept scop stabilirea modului de promovare a diversitatii în cadrul Bancii 

Transilvania S.A. în organul de conducere (Consiliul de Administratie cat şi Comitetul 
Conducatorilor). Banca Transilvania S. A. recunoaște și îmbratișeaza beneficiile unui organ de 

conducere diversificat în vederea sporirii calitatii performantelor sale.  

Principiile descrise in prezenta Politica sunt aplicabile pentru toate entitatile din cadrul Grupului 

Financiar BT.  

Administratia Bancii Transilvania este încredintata de catre Adunarea Generala a Actionarilor 

unui Consiliu de Administratie ales pentru cate un mandat cu durata de 4 ani, compus din 7 

administratori, aleşi de catre actionari, în cadrul AGA, fie cu ocazia expirarii mandatului, fie 

punctual, în situatia existentei unuia sau mai multor posturi vacante. Criteriile de eligibilitate în 

Consiliul de Administratie sunt cele prevazute în legislatia specifica, precum şi cele prevazute în 

Actul Constitutiv al Bancii Transilvania SA.  

Consiliul de Administratie desemneaza membrii Comitetului Conducatorilor, avand în vedere 

recomandarile Comitetul de Remunerare si Nominalizare. La nivelul Bancii Transilvania S.A., 

organul de conducere este reprezentat de catre membrii Consiliului de Administratie şi ai 
Comitetului Conducatorilor. 

În vederea realizarii unei dezvoltari durabile și echilibrate, Banca Transilvania percepe creșterea 
diversitatii la nivel de organ de conducere ca un element esential în sprijinirea atingerii 

obiectivelor sale strategice. În proiectarea structurii organului de conducere, avand în vedere 

considerentele privind diversitatea, au fost avute în vedere inclusiv, dar fara a se limita la sex, 

varsta, profile culturale și educationale, etnie, experienta profesionala, abilitati, cunoștinte 

precum și vechimea în munca. Toate numirile în cadrul organului de conducere se bazeaza pe 

meritocratie, iar candidatii vor fi luati în considerare pe baza unor criterii obiective, tinand seama 

de beneficiile diversitatii acestui organ.  
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Banca Transilvania S.A. subliniaza faptul ca, deşi diversitatea și varietatea de experiente și puncte 
de vedere reprezentate în organul de conducere ar trebui sa fie întotdeauna luate în considerare, 

un candidat nu ar trebui sa fie nici ales nici exclus, exclusiv sau în mare parte, pe motiv de rasa, 

culoare, sex, origine nationala sau orientare sexuala. În selectarea unui candidat, Comitetul de 

Remunerare si Nominalizare evalueaza cu prioritate abilitatile, experienta nationala si 

internationala sau profilul cultural care ar completa organul de conducere existent, recunoscand 

faptul ca activitatile și operatiunile Bancii sunt diverse și de natura nationala cu impact global.  

Reflectand caracterul global al activitatii bancare, directorii şi administratorii Bancii Transilvania 

sunt cetateni ai Romaniei cat şi cetateni şi rezidenti în alte state membre. Majoritatea 

Directorilor şi Administratorilor BT provin din medii bancare interne şi internationale.  

 

Banca Transilvania S.A. apreciaza ca, în timp ce organul de conducere nu trebuie sa adere la un 

numar fix de directori, în general, un organ de conducere format din 6-14 membri ofera un grup 

suficient de mare și divers de a aborda problemele importante cu care se confrunta institutia de 

credit fiind în același timp suficient de mici pentru a încuraja implicarea personala și discutii 

constructive. 

Actualii Directori si Administratori ai Bancii Transilvania S.A.trebuie sa fi ocupat functii de 

conducere in diferite organizatii sau în cadrul Bancii Transilvania, demonstrand capacitatea lor 

de a exercita atributii de conducere aferente posturilor de management la nivel de varf sau 

administrarii societatii. Aceştia au fost membri executivi în cadrul unor institutii internationale 

de prestigiu, unde şi-au dezvoltat abilitatile și experienta în ceea ce priveşte strategia și 
dezvoltarea afacerilor, inovatia, operatiunile, managementul de brand, finantele, conformitatea, 

asumarea de decizii și gestionarea riscurilor. Aceaste abilitati precum și experienta acumulata le 

permite sa ofere o judecata sanatoasa în ceea ce privește problemele cu care se confrunta o 

companie internationala în mediul de astazi, asigurand supravegherea acestor zone în Banca și 
deci evaluarea performantele BT.  

Toti membrii organului de conducere au, de asemenea, o experienta semnificativa în guvernanta 

corporativa și supravegherea afacerilor complexe prin statutul lor de directori executivi, directori, 
adminstratori sau alte functii relevante în cadrul altor institutii mari.  

Unii dintre administratorii bancii au experiente relevante în domenii specifice institutiilor 

financiar-bancare, cum ar fi audit, risc, piata de capital. Toate aceste abilitati și experiente sunt 

relevante pentru strategiile actuale precum și în vederea încurajarii dezvoltarii Bancii, permitand 

administratorilor şi directorilor sa ofere perspective de evolutie diverse, sfaturi valoroase și 
puncte de vedere critice cu privire la noi oportunitati de afaceri, lansari de produse, abordarea 

unor piete noi, solutii pentru problemele cu care se confrunta institutia precum şi sistemul 
bancar atat la nivel local cat şi la nivel national. 

Obiective masurabile în vederea mentinerii standardelor de diversitate la nivelul organului de 

conducere al Bancii Transilvania 

Selectarea candidatilor se va baza pe o serie de perspective de diversitate, inclusiv, dar fara a se 

limita la sex, varsta, profil cultural și educational, etnie, experienta profesionala, abilitati, 

cunoștinte și vechimea în munca. Decizia finala se va baza pe merit și contributia pe care 
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candidatii selectati o vor aduce în cadrul organului de conducere. Compozitia organului de 

conducere (inclusiv sex, etnie, varsta, vechime), va fi comunicata periodic prin intermediul 

website-ului Bancii Transilvania.  

Consiliul de Administratie cat şi Comitetul Conducatorilor Bancii Transilvania percep 

diversitatea ca un factor în alegerea membrilor organului de conducere, recunoscut fiind ca 

diversitatea promovata în compozitia organului de conducere ofera beneficii semnificative 

Bancii. Comitetul de Remunerare si Nominalizare utilizeaza o serie de criterii în selectarea 

candidatilor pentru functia de administrator şi director, inclusiv diversitatea de fond.  

Banca Transilvania S.A. considera ca un posibil membru eligibil al organului de conducere 

trebuie sa fie capabil sa lucreze într-un mod colegial cu persoane din medii educationale, 

culturale și de afaceri diverse și trebuie sa aiba competente care completeaza atributele 

membrilor existenti.  

Banca Transilvania S.A. încurajeaza, de asemenea, prezenta membrilor de sex feminin în cadrul 

organului de conducere în vederea asigurarii echilibrului si a unei performante ridicate a 

societatii. Totuşi Banca Transilvania S.A. apreciaza ca numirea unui membru in cadrul organului 

de conducere nu se poate face doar în baza genului, avand în vedere ca astfel de practici conduc la 

discreditarea competentei şi independentei acestuia. 

Astfel, consideram ca dezvoltarea eficienta şi durabila a Bancii se poate realiza prin asigurarea 

unui cadru de creştere şi dezvoltare personala a angajatilor de sex feminin (în aceleaşi conditii cu 

cei de sex masculin).  

In acest sens, mentionam ca, in 2016, a crescut numarul angajatilor de sex feminin care au 

participat la cursuri de pregatire profesionala a fost de 72 % din total angajati, in crestere fata de 

68% - nivelul din anul 2015. De asemenea mentionam ca la nivelul angajarilor care s-au facut la 

nivel de middle management, 50% din cei numiti in aceste functii au fost de sex feminin. 

Banca Transilvania S.A. dezvolta deja un spatiu de creştere durabila a angajatilor sai, prin 

intermediul cursurilor profesionale care sunt oferite fara discriminare de orice fel angajatilor sai 

în functie de nevoi, tipologia muncii prestate şi a functiei exercitate.  

 

Monitorizarea și raportarea  

Comitetul de Remunerare si Nominalizare se va asigura periodic urmarirea cerintelor europene 

privind componenta organului de conducere din prisma diversitatii.  

În scopul de a mentine şi de a dezvolta un organ de conducere echilibrat, functional și eficient, 

Comitetul de Remunerare si Nominalizare poate, din cand în cand, sa ia în considerare (în 

momentul numirii unui candidat) şi alte atributii, experiente sau competente pe care le considera 

relevante la momentul adoptarii deciziei.  

Astfel, Comitetul de Remunerare si Nominalizare poate lua în considerare diversitatea în 

evaluarea candidatilor la functia de membru în organul de conducere. Banca Transilvania S.A. 

considera ca diversitatea raportata la profilul cultural, experienta, abilitati, rasa, sex și origine 

nationala este un element important în componenta organului de conducere. Comitetul de 

Remunerare si Nominalizare discuta considerente de diversitate în legatura cu fiecare candidat, 
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precum și în mod periodic, în legatura cu componenta organului de conducere privita ca un 

întreg.  

Comitetul de Remunerare si Nominalizare contureaza un tipar privind abilitatile și 
caracteristicile corespunzatoare, necesare membrilor organului de conducere, în lumina actualei 

compozitii a acestuia. Aceasta evaluare include aspecte legate de expertiza (inclusiv experienta 

internationala și cea legata de sistemul financiar-bancar), independenta, integritate, diversitate și 
varsta, precum și abilitatile tehnice legate de operatiunile bancare, productie, finante, marketing, 

tehnologie și de politici publice. Principalele criterii de eligibilitate avute în vedere sunt cele care 
decurg din cerintele legale, Comitetul asigurandu-se ca o parte a organului de conducere ramane 

independent. 

 

CALENDARUL DE COMUNICARE FINANCIARA IN ANUL 2017 

Banca Transilvania pregateste in fiecare an un calendar de comunicare financiara, pentru 

informarea actionarilor sai, acest calendar fiind publicat atat pe siteul BT/Actionari/Calendar 

financiar, cat si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro ). 

 

 

Calendarul pentru anul 2017 este urmatorul: 

1. Prezentarea rezultatelor financiare preliminare 2016 15 Februarie 2017 

2. Teleconferinta - prezentare rezultate financiare anuale preliminare 16 Februarie 2017 

3. AGA Ordinara Anuala 26 Aprilie 2017 

4. Prezentare rezultate financiare 2016 27 Aprilie 2017         
5. Prezentarea rezultatelor financiare - trimestrul I  2017 27 Aprilie 2017 

6. Teleconferinta - prezentare rezultate financiare  28 Aprilie 2017 
7. Prezentarea rezultatelor financiare - semestrul I 2017 10 August 2017 

8. Teleconferinta - prezentare rezultate financiare semestrul I 11 August 2017 
9. Prezentarea rezultatelor financiare, trimestrul III 2017 13 Noiembrie 2017 

10.Teleconferinta - prezentare rezultate financiare trimestrul III 14 Noiembrie 2017 
  

 
 
MANAGEMENTUL RISCULUI 

  

Obiectivul Grupului Financiar Banca Transilvania in ceea ce priveste administrarea riscurilor 

este integrarea apetitului la risc mediu asumat, in cadrul procesului decizional al bancii, prin 

promovarea unei alinieri adecvate a riscurilor asumate, capitalului disponibil si tintelor de 

performanta, tinand cont in acelasi timp de toleranta atat la riscurile financiare cat si la cele non-

financiare. In determinarea apetitului si tolerantei la risc Grupul tine cont de toate riscurile 

materiale la care este expus, datorita specificului activitatii sale, fiind influentat preponderent de 

riscul de credit  
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In cadrul Bancii Transilvania, managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor 

decizionale si de afaceri, iar in acest sens, conducerea bancii: 

-Evalueaza in mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusa activitatea bancii, care pot 

afecta atingerea obiectivelor sale si ia masuri cu privire la orice modificare a conditiilor in care 

aceasta isi desfasoara activitatea; 

-Asigura existenta unui cadru adecvat de administrare a activitatii in cadrul bancii, luand în 

considerare atat factorii interni (complexitatea structurii organizatorice, natura activitatilor 

desfaşurate, calitatea personalului şi nivelul fluctuatiei personalului), cat si factorii externi 

(factori macro-economici, schimbari legislative, schimbari legate de mediul concurential în 

sectorul bancar, progrese tehnologice),  

Cadrul de administrare a riscurilor include reglementari interne, limite şi controale care asigura 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscurilor aferente activitatilor 

bancii la nivel de ansamblu si acolo unde este pretabil la nivel de linii de business. 

-Identificarea riscurilor: Expunerea bancii la riscurile inerente afacerii prin operatiunile si 

tranzactiile zilnice (inclusiv operatiuni de creditare, dealing, activitate pe piata de capital) este 

identificata si agregata prin infrastructura de management al riscului implementata in Banca.  

-Evaluarea / masurarea riscurilor: Banca realizeaza o evaluare a riscurilor identificate prin 

modele si metode de calcul specifice: un sistem de indicatori si limite aferente, o metodologie de 

evaluare a evenimentelor de risc posibil a fi generatoare de pierderi, o metodoligie de 

provizionare aferenta riscului de credit, calcule estimative privind evolutiile viitoare a valorii 

activelor etc.  

-Monitorizarea si controlul riscurilor: Politica si procedurile implementate pentru un 

management efectiv al riscului au capacitatea de a tempera riscurile inerente afacerii. Banca a 

implementat proceduri de supervizare si aprobare a limitelor de decizie si tranzactionare pe 

persoana/ unitate/ produs etc. Aceste limite sunt monitorizate zilnic/ saptamanal/ lunar – in 

functie de specificul si derularea operatiunilor.  

-Raportarea riscului: Pentru categoriile de riscuri specifice, banca a stabilit mecanisme de 

raportare periodica şi transparenta, astfel încat organul de conducere şi toate unitatile relevante 

sa beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, inteligibile şi semnificative şi sa poata sa faca 

schimb de informatii relevante privind identificarea, masurarea sau evaluarea şi monitorizarea 
riscurilor. .  

-Calcularea si evaluarea capitalului intern si necesitatilor de capital intern: Pentru evaluarea 

adecvarii capitalului intern la riscuri, Banca identifica si evalueaza toate riscurile semnificative la 

care este sau poate fi expusa. Banca Transilvania calculeaza si evalueaza in mod continuu 

capitalul intern si necesitatile de capital intern, pentru acoperirea nevoilor de activitate ale bancii 

si a riscurilor aferente.  

Principalele categorii de risc la care Banca este expusa sunt: Riscul de credit, Riscul de lichiditate, 

Riscul operational, Riscul de piata, Riscul de rata a dobanzii din activitati in afara portofoliului de 

tranzactionare, Riscul reputational, Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, Riscul 

strategic, Riscul de conformitate. 
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RISCUL DE CREDIT 

  

Cadrul administrarii riscului de credit este actualizat si imbunatatit periodic. Acesta este 

conceput pentru a acoperi toate expunerile de credit in activitatea bancara si cuprinde 

urmatoarele componente de baza: 

-Metodologie de acordare a creditelor care sa asigure crearea unui portofoliu de credite sanatos; 

-Sisteme informatice integrate de gestiune a relatiei cu clientii si originare credite, atat pentru 

creditele persoane juridice, cat si pentru creditele persoane fizice; 

-Un sistem de rating al contrapartidei individuale;  

-Un sistem de evaluare la risc al tranzactiilor; 

-Un sistem de evaluare a riscurilor pentru produse noi de creditare / modificari semnificative a 

unor produse existente; 

-Management activ al portofoliului de credite;  

-Limite de concentrare pe client / grup de clienti / pe produse / regionale / sectoriale/ furnizori 

de garantii/ tipuri de garantii;  

-Metodologie de stabilire a preturilor in functie de risc;  

-Metodologie de monitorizare/revizie a creditelor post acordare;  

-Metodologie de provizionare aferenta riscului de credit; 

-Metodologie de calcul a ajustarilor prudentiale de valoare; 

-Metodologie de depistare timpurie a cresterilor reale sau potentiale ale riscului de credit 

(semnale timpurii de avertizare); 

-Metodologie de determinare si gestionare a activelor problema; 

-Mecanism proactiv de administrare a riscului de frauda; 

-Imbunatatirea continua a proceselor de colectare a creditelor restante;  

-Metodologie de backtesting a provizioanelor alocate portofoliului de credite al bancii privind 

adecvarea parametrului probabilitatii de default, starii de nerambursare si nivelului 

provizioanelor. 

Administrarea riscului de credit se realizeaza prin:  

-Organizarea unui sistem propriu de norme si proceduri in domeniu, capabil sa creeze cadrul 

normativ care aplicat in procesul de creditare permite evitarea sau minimizarea declansarii 

riscurilor; - dezvoltarea / imbunatatirea cadrului procedural de management al riscului de 

creditare (strategia, politicile, normele privind administrarea riscului de credit); îmbunatatirea 

permanenta a activitatii de aprobare/acordare a creditelor; 

-Mentinerea unui proces adecvat de administrare, control si monitorizare a creditelor; 

-In structura organizatorica a bancii – exista departamente si comitete cu rol in supravegherea si 

administrarea riscului de credit.  

Apetitul la riscul credit stabilit apriori pentru anul 2016 a fost „mediu”.  
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RISC DE LICHIDITATE 

 

Apetitul la riscul de lichiditate pentru anul 2016 a fost adoptat ”mediu-scazut” datorita corelatiei 
structurale corespunzatoare a activelor, respectiv pasivelor bancii, anume mixului de 

instrumente de fructificare a excedentelor temporare de lichiditatii, dar si a ponderii resurselor 

stabile, atrase de la clienti in totalul resurselor atrase, in mod constient si adaptat conditiilor de 

piata, interna si internationala, dar si de dezvoltare a institutiei pe baze solide in contextul 

cadrului legislativ actual, avand ca scop imbinarea cerintelor prudentiale cu cerintele de 

profitabilitate. Banca gestioneaza lichiditatea la nivel centralizat.    

In stabilirea tipurilor de instrumente folosite de trezorerie pentru fructificarea excedentelor 

temporare de lichiditate, principiile fundamentale sunt: detinerea unui portofoliu diversificat de 

plasamente (peste 5 tipuri/clase), avand in vedere corelatia inversa intre grad de risc si gradul de 

lichiditate, stabilindu-se nivele minime si /sau maxime acceptate pentru categoriile semnificative 

de plasamente, acordand o atentie deosebita activelor lichide, usor lichidizabile sau care 

indeplinesc calitatea de active eligibile pentru garantare, fara afectarea importanta a 

randamentului initial al investitiei, respectiv profitabilitatea acestora.  

In vederea gestiunii sanatoase a riscului de lichiditate, Banca urmareste permanent atragerea de 

lichiditati prin operatiunile de trezorerie, finantari externe, piete de capital etc., tinand cont de 

diversi factori precum ratingul emitentului, maturitatea si dimensiunea emisiunii, pietele pe care 

se tranzactioneaza.  

Managementul operativ al lichiditatii se realizeaza si intraday, astfel incat sa se asigure toate 

decontarile/platile asumate de banca, in nume propriu sau in numele clientilor, in lei sau valuta, 

pe cont sau in numerar in limitele interne, legale, obligatorii 

De asemenea, Banca tine cont de o rezerva de lichiditate cu spopul de acoperire a nevoii 

suplimentare de lichiditate care poate aparea pe o perioada scurta de timp, in conditii de stres. 

Pe parcursul anului 2016, Banca a inregistrat nivele ale indicatorilor de lichiditate de rating 1, 

demonstrand astfel o pozitie solida, bucurandu-se de o lichiditate mai mult decat confortabila, 

intr-un context economic general fragil.  

De asemenea, se urmareste:  

- Corelarea ritmurilor de crestere resurse / plasamente;  

- Diversificarea gamei de instrumente utilizate, corelat cu apetitul la risc al institutiei;  

- Alocarea adecvata a capitalului;  

  

RISCUL OPERATIONAL  

 

Riscul operational reprezinta riscul de pierderi rezultate din derularea eronata a unor procese, 

erori generate de sistemele interne, pierderi rezultate din activitatea inadecvata a angajatilor si 

alte evenimente externe.  
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 In scopul identificarii, evaluarii, monitorizarii si diminuarii riscului operational banca: 

-evalueaza permanent expunerile la riscul operational, pe baza datelor istorice 

-evalueaza produsele, procesele si sistemele in vederea determinarii nivelelor de risc asociate si a 

masurilor de eliminare/diminuare a acestora la nivelele acceptate 

In vederea reducerii riscurilor inerente activitatii operationale a bancii, este necesara 

monitorizarea permanenta a controalelor implementate la diferite nivele, evaluarea eficientei 

acestora, precum si introducerea de metode de reducere a efectelor evenimentelor de risc 

operational. 

Strategia Bancii Transilvania pentru diminuarea expunerii la riscuri operationale se bazeaza in 

principal pe: conformarea permanenta a documentelor normative la reglementarile legale si 

conditiile pietei, pregatirea personalului, eficienta sistemelor de control intern (organizare şi 
exercitare), imbunatatirea continua a solutiilor informatice si consolidarea sistemelor de 

securitate informationala ale bancii, utilizarea unor mijloace complementare de reducere a 

riscurilor (incheierea de polite de asigurare specifice impotriva riscuriloraplicarea de masuri 

pentru limitarea si reducerea efectelor incidentelor de riscuri operationale identificate precum: 

standardizarea activitatii curente, automatizarea unui numar cat mai mare de procese cu puncte 

de control monitorizate permanent; reducerea volumului de date redundante care sunt colectate 

la nivelul diferitelor entitati ale bancii; evaluarea produselor, proceselor si sistemelor in vederea 

determinarii acelora semnificative in ceea ce priveste riscul operational inerent, valorificarea 

recomandarilor si concluziilor rezultate ca urmare a controalelor efectuate de organisme interne 

si externe de control in domeniul riscurilor operationale, actualizarea planurilor de continuitate 

precum si evaluarea si testarea acestora cu regularitate.  

Procesul de evaluare a riscurilor operationale este strans corelat cu procesul global de 

management al riscurilor bancii: rezultatul acestuia este parte integranta a proceselor de 

monitorizare si control a riscurilor operationale si este permanent comparat cu apetitul la risce 

risc stabilit prin strategia de administrare a riscurilor.  

  

RISC DE PIATA  

 

 Apetitul la de riscul de piata in Banca Transilvania a fost stabilit ca fiind de tip „mediu scazut” 
datorita structurii si marimii portofoliului de tranzactionare, a abordarii prudente a tuturor 

operatiunilor care intra sub incidenta acestui risc, precum si a numeroaselor tipuri de limite care 

sunt implementate si monitorizate periodic in activitatea curenta a bancii. In vederea diminuarii 

riscurilor de piata inerente derularii operatiunilor, Banca a adoptat o abordare prudentiala in 

scopul de a proteja profitul bancii de variatiile de piata ale preturilor, a ratelor de dobanda, a 

cursurilor valutare, care sunt toti factori exogeni, externi, independenti. Banca aplica o serie de 

principii care privesc calitatea, maturitatea, diversitatea si gradul de risc al elementelor 

componente.  

Banca Transilvania realizeaza evaluarea zilnica a tuturor pozitiilor bancii, marcarea la piata a 

portofoliului de tranzactionare (trading book), a pozitiilor la preturi de închidere direct 

disponibile, care provin din surse independente, ca de exemplu: preturi de pe bursa, cotatii 
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electronice, cotatii provenite de la mai multi brokeri independenti, care se bucura de o larga 

recunoaştere, in conformitate cu reglementarile interne incidente, si urmareste nivelele definite 
ca fiind „de avertizare” sau „de alerta”, avand planuri adecvate posibil de implementat imediat in 
conditiile in care piata ar fi afectata de turbulente. 

Analiza riscului de piata se realizeaza pornind de la cele 3 subcategorii de risc mentionate mai 

jos, avand ca scop imbinarea cerintelor prudentiale cu cerintele de profitabilitate:  

Riscul de rata a dobanzii si de pret: managementul acestui risc fiind adaptat si permanent 

ajustat conditiilor pietei financiar-bancare romanesti si internationale, precum si contextului 

economic general. Riscul de rata a dobanzii este analizat in cadrul testelor de stres efectuate 

pentru portofoliul de titluri detinut de Banca, iar riscul de pret este analizat in cadrul testelor de 

stres aferente portofoliilor de actiuni si de unitati de fond detinute de Banca. 

Riscul valutar: banca aplica o serie de reguli care privesc operatiunile sensibile la fluctuatiile 

cursurilor de schimb, modul de realizare, inregistrare si marcare la piata a acestora, precum si 

impactul ratelor de schimb asupra activelor, pasivelor si bilantului bancii 

Riscul de decontare: reprezinta o posibila pierdere, care poate sa apara ca urmare a efectuarii 

defectuoase a decontarilor operatiunilor de trezorerie, obiectivul managementului acestui risc 

fiind adoptarea unei politici prudente privind selectarea contrapartidelor, custozilor, gestionarea 

operatiunilor desfasurate cu contrapartidele si a scadentelor operatiunilor aferente 

 RISC DE RATA A DOBANZII DIN ACTIVITATI IN AFARA PORTOFOLIULUI DE 

TRANZACTIONARE 

 

Apetitul la riscul al ratei dobanzii din activitati in afara portofoliului de tranzactionare in Banca 

Transilvania a fost stabilit ca fiind de tip „scazut”, Banca avand stabilit un set de principii stricte 

de gestiune, monitorizare a acestui tip de risc, stabilind un proces de administrare a riscului care 

mentine ratele dobanzii in limite prudentiale. Managementului riscului de rata a dobanzii este 

acela de a minimiza posibilul impact negativ asupra veniturilor nete, precum si a valorii 

economice a capitalului in conditiile miscarilor adverse ale ratelor de dobanda. 

Banca utilizeaza instrumente de gestiune de tipul analizei GAP, static sau dinamic, precum si 

aceea a valorii economice a activelor, prognoze privind evolutia ratelor de dobanda, tipurile si 

nivelurile dobanzilor produselor bancii, in functie de moneda si de maturitate, volumele 

diverselor elemente bilantiere sensibile la rata dobanzii, comisioane si taxe direct sau indirect 

influentate de modificarile ratelor de dobanda, limite recomandate in managementul gap-ului de 

rata a dobanzii. 

  

RISC REPUTATIONAL  

 

Riscul reputational reprezinta posibile pierderi ale bancii sau nerealizarea profiturilor estimate, 

ca urmare a lipsei de incredere a publicului in BT. Apetitul la  riscul reputational a fost stabilit 

„scazut”, pe baza mentinerii increderii publicului si partenerilor de afaceri in integritatea Bancii 

Transilvania si in pozitia economico–financiara a acesteia. Administrarea riscului reputational se 
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realizeaza prin: efectuarea demersurilor pentru atragerea celor mai buni parteneri, atat in ceea ce 

priveste clientii, cat si furnizorii; recrutarea si pastrarea celor mai buni angajati; minimizarea 

litigiilor; reglementarea riguroasa a activitatii; prevenirea situatiilor de criza; respectiv 

consolidarea permanenta a credibilitatii bancii si increderii actionarilor; perfectionarea 

permanenta a relatiilor cu actionarii; crearea unui mediu cat mai favorabil pentru investitii si 

pentru accesul la capital; comunicare continua si deschisa cu stakeholderii (actionari, mass-

media, clienti, parteneri, angajati, autoritati etc.).  

  

RISC STRATEGIC  

 

Riscul strategic este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor si capitalului determinat de 

schimbari in mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea 

inadecvata a deciziilor sau de lipsa de reactie la schimbarile din mediul de afaceri. Apetitul la 

riscul strategic al Bancii Transilvania a fost stabilit „scazut” pe baza urmatoarelor aspecte: 
practicile de managementul riscului sunt parte a planificarii strategice din cadrul BT, expunerea 

la riscul strategic reflecta obiective strategice care nu sunt excesiv de “agresive” si sunt 
compatibile cu strategiile de afaceri dezvoltate respectiv initiativele de afaceri sunt bine 

concepute si sustinute de canale de comunicare, sisteme de operare si retele de livrare adecvate. 

  

RISCUL DE  CONFORMITATE 

 

In conformitate cu cerintele Regulamentului  BNR nr 5/2013 privind cerintele prudentiale 

pentru institutii de credit , Banca Transilvania asigura deschiderea spre o  dezvoltare  continua a 

functiei de conformitate,  prin aceasta parghie  asigurand o gestionare pemanenta , eficienta a 

riscului de conformitate . 

In acest sens, functia de conformitate, ca parte integranta a  functiilor de control ale bancii , a 

acordat consultanta organului de conducere asupra modului de implementare a cadrului legal si 

de reglementare si asupra standardelor pe care  banca a fost obligata  sa le indeplineasca ; prin 

implicarea si suportul acestei functii a fost evaluat in mod continuu posibilul impact al oricaror 

schimbari ale cadrului legal si de reglementare asupra activitatilor bancii. 

Principalele parghii prin care  s-a asigurat o gestiune eficienta a  riscului de conformitate sunt :(1) 

agrearea unor limite de expunere si elaborarea unor indicatori care reflecta in mod operativ 

procesele din cadrul bancii expuse riscului de conformitate;(2)investitii in aplicatii informatice 

performante ; (3)constientizarea  angajatilor prin actiuni de traning asupra evenimentelor care 

intra in aria riscului de  conformitate si mijloacele prin care efectul nivelului acestui tip de risc sa 

fie diminuat;(4) auditarea periodica interna si externa a functiei de conformitate , prin acest 

demers asigurandu-se  controlul asupra modului de implementare a cerintelor legislative . 

Indicatorii relevanti prin care s-au gestionat cerintele functiei de conformitate se adreseaza 

si  domeniului de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalraii banilor / 

finantarii terorismului precum si  ariei privind santiunile internationale.  
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Printr-o strategie de abordare  unitara privind  gestiunea riscului de conformitate,  procesul a fost 

extins fiind aplicabil la  nivelul intregului Grup BT. 

Obiectivele conformitatii in perioada imediat urmatoare  sunt concentrate spre 

urmarirea  implementarii  unor cerinte legislative europene din domeniul Pietelor de capital si 

pietei monetare si valutare,domeniul Platilor,domeniul Protectie datelor personale si domeniul 

privind combaterea si prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului. 

 

ADECVAREA CAPITALULUI 

 

Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri în cadrul Bancii Transilvania este o 

componenta a procesului de administrare şi de conducere al institutiei de credit, a culturii 

decizionale a acesteia, care vizeaza ca organul de conducere sa asigure identificarea, masurarea, 

agregarea şi monitorizarea în mod adecvat a riscurilor institutiei de credit, detinerea unui capital 

intern adecvat la profilul de risc şi utilizarea şi dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a 
riscurilor. 

Pentru alocarea necesarului de capital Banca şi Grupul folosesc urmatoarele metode de calcul: 

Riscul de credit: metoda de calcul a activelor ponderate la risc este metoda standard; 

Riscul de piata: pentru calculul necesarului de capital aferent riscului valutar şi pentru portofoliu 
de tranzactionare este utilizata metoda standard; 

Riscul operational: pentru calculul necesarului de capital pentru acoperirea riscului operational 

este utilizata metoda indicatorului de baza. 

Grupul gestioneaza in mod dinamic baza sa de capital, prin monitorizarea ratelor de capital 

reglementate, anticipand modificarile corespunzatoare necesare pentru atingerea obiectivelor 

sale, precum și optimizarea componentei activelor și a capitalurilor proprii.  

Planificarea și monitorizarea au in vedere, pe de o parte, totalul fondurilor proprii (fonduri 

proprii de nivel 1 de baza, fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și fonduri proprii de nivel 2) și, 
pe de alta parte, expunerile ponderate la risc (RWA). 

 

AUDITUL INTERN SI EXTERN 

 

Obiectivele generale ale auditului pe 2016 au fost axate indeosebi pe managementul riscurilor, 

precum si pe evaluarea sistemului general de controale implementate pe tranzactii si/sau 

procese/fluxuri, acoperind intreaga arie de riscuri. Evaluarea sistemului de control a fost 

realizata conform metodologiei de audit intern, unul din obiectivele principale fiind cel de a 

asigura fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale ca rezultat al unei 

evaluari independente si obiective a sistemului de control intern si a sistemelor de gestionare a 

riscurilor in relatie cu procesul de raportare financiara. 

 Cadrul de control intern al Bancii este structurat pe trei niveluri, respective functiile care detin si 

gestioneaza riscurile (unitatile operationale), functiile de supraveghere a riscurile (functia de 
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administrare a riscurilor si functia de conformitate) si functia care asigura o examinare 

independenta, respectiv functia de audit intern. 

Astfel, primul nivel de control este realizat de unitatile operationale, care sunt responsabile sa se 

asigure ca la nivelul fiecarei structuri/activitati este constituit un mediu de control si de prevenire 

a riscului, ca parte din operatiunile zilnice, nivelurile doi si trei de control fiind efectuate prin 

intermediul celor trei functii independente de control , dupa cum urmeaza: 

functia de administrare a riscurilor asigura gestionarea si controlul riscurilor identificate prin 

procese de evaluare specifice; 

functia de conformitate asigura administrarea riscurilor de conformitate, operational si de credit; 

functia de audit intern asigura examinarea obiectiva a ansamblului activitatilor Bancii in scopul 

unei evaluari independente a managementului riscului, a sistemului de control intern, a 

proceselor de management si de executie, pentru sprijinirea realizarii obiectivelor propuse si 

emite recomandari pentru imbunatatirea eficientei acestor activitati. 

Auditorul extern al bancii, PricewaterhouseCoopers Audit SRL, a efectuat auditul anual al 

situatiilor financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

decembrie 2016.  

Opinia de audit exprima faptul ca situatiile financiare individuale si consolidate redau o imagine 

fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare individuale a Bancii Transilvania, 

precum si a rezultatului individual si a fluxurilor de numerar individuale in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. 

 

STRATEGIA  IN CADRUL GRUPULUI FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA  

Banca Transilvania se bucura de sustinerea actionarilor, clientilor si echipei Grupului Financiar 

Banca Transilvania in ceea ce priveste noul concept de brand, lansat in 2016. Noua identitate 

exprima sugestiv ideea de modernitate, Romania, respect si energie, valori cu care BT se 

identifica. 

Grupul Banca Transilvania a terminat anul 2016 cu active de 51,95 miliarde lei, din care 51,8 

miliarde lei sunt aferente bancii. Anul 2016 a insemnat o noua etapa de consolidare a Grupului 

BT. 

 

MEMBRII GRUPULUI FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA 

Conceptul care reglementeaza activitatea în grupul Banca Transilvania SA este "client service" 

principiu, pe baza produsului cross-sell, flexibilitate în ceea ce privește cerintele clientilor și 
utilizarea sistemelor informatice centralizate. 

Banca Transilvania are ca scop maximizarea contributiei filialelor la valoarea bancii și 
optimizarea utilizarii resurselor în cadrul Grupului. În vederea atingerii acestui obiectiv strategic, 

au fost identificate o serie de masuri necesare: 
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x Integrarea de afaceri - se pune accent pe alinierea intereselor de grup prin vanzarea 

încrucișata (inclusiv prin definirea anumitor produse grup specific), precum și 
optimizarea structurilor de finantareintragrup; 

x Banca Transilvania se implica in a asigura la nivelul subsidiarelor a unui nivel adecvat al 

gradului de capitalizare, contribuind la imbunatatirea managementui riscului, prin 

implicarea functiilor de audit si conformare din cadrul bancii.  

x Valoarea bruta a investitiilor Bancii Transilvania in cadrul grupului, in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, la 

sfarsitul anului 2016, a crescut fata de 2015 cu aproximativ 8,3%, respectiv de la 

126,19  milioane RON la  136,67 milioane RON.  

 

Subsidiarele grupului, la care Banca detine participatii directe, sunt urmatoarele: 

    
Filiala Domeniu de activitate 

% 
participatie  

directa 

% 
participatie 

totala 
  

BT Capital Partners SA  Investitii /brokeraj 99,59% 99,59% 
BT Leasing Transilvania IFN 
SA 

Leasing            51,72% 100,00% 

BT Investments SRL Investitii  100,00% 100,00% 
BT Direct IFN SA   consumer finance 93,70% 100,00% 
BT Building SRL  Imobiliare 98,94% 100,00% 
BT Asset Management SAI 
SA 

Managementul activelor 80,00% 80,00% 

BT Leasing MD SRL Leasing 100,00% 100,00% 
Improvement Credit 
Collection S.R.L. 

Activitati ale agentilor de 
colectare 

99,89% 100,00% 

BT Microfinantare IFN s.A. Credite de consum 100,00% 100,00% 
  
In cursul anului 2016 a fost majorata participatia directa a Bancii Transilvania  in capitalul  

societatii BT Building  cu 40 milioane lei si a  fost infiintata societatea BT Microfinantare, avind o 

participatie BT in valoare de 11,7 milioane lei. De asemenea, Compania de Factoring a fuzionat cu 

Improvement Credit Collection S.R.L. La 31.12.2016, BT Invest 1 detinea un numar de 9.648.498 

actiuni al Bancii Transilvania (TLV) si un procent de 0.264629% din capital social. 

 

BT Leasing Transilvania IFN S.A. 

BT Leasing Transilvania IFN S.A. a fost fondata in 1995 ca o societate privata pe actiuni. 

Societatea isi desfasoara activitatea prin intermediul sediului sau social din Cluj-Napoca, 1 

agentie si 24 puncte de vanzare (2015: 1 agentie si 20 puncte de vanzare) in intreaga tara. 

Societatea ofera in leasing o gama variata de autovehicule, echipamente de productie si alte 

echipamente.  

In anul 2016 s-au incheiat 2.412 contracte de leasing (2015: 1.316 contracte). Valoarea de intrare 

a bunurilor finantate in anul 2016 a fost de  peste 91 milioane EUR. La sfarsitul anului 2016, 

numarul de contracte active era de 4.899 (2015: 2.786  contracte). Cifra de afaceri a crescut in 

2016 cu peste 20%, fata de anul anterior.  
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Numarul mediu de salariati in anul 2016 a fost de 107 (2015: 104). 

Societatea propune solutii de finantare pentru clienti, menite sa vina in intampinarea celor care 

doresc acces rapid si simplificat la suport financiar precum si oferte personalizate si consultanta 

financiara pentru alegerea solutiei optime.  

Pentru anul 2017 principalele obiective urmarite sunt: cresterea portofoliului de creante cu 

minim 24%; atingerea targetului de cel putin 120 milioane EUR contracte noi, mentinerea PAR la 

max 10%, cresterea cotei de piata. 

 

BT Asset Management SAI S.A. 

BT Asset Management SAI este o companie specializata in administrarea de active a Grupului 

Financiar Banca Transilvania, cu activitati in domeniul administrarii fondurilor de investitii, 

adresandu-se persoanelor fizice si juridice, furnizand numeroase optiuni de a investi banii si de a 

mobiliza economiile fiecarui investitor cu scopul fructificarii optime a oportunitatilor din piata de 

capital. Sediul social al BT Asset Management SAI S.A. este: Cluj-Napoca, str Emil Racovita 

nr.22. 

La sfarsitul anului 2016 BT Asset Management a realizat o cifra de afaceri in crestere cu 34% fata 

de anul precedent, iar activele au crescut cu 40%. Ofera o gama completa de produse de investitii, 

incepand cu fondurile de venit fix, fonduri diversificate, fonduri de tip index  pana la fondurile de 

actiuni. Deschiderea catre piata de capital este asigurata clientilor prin investitii atat in Romania 

cat si in statele membre ale UE (in special Austria), plasamentele putand fi facute atat in RON cat 

si in EUR. Este in curs de aprobare la ASF integrarea operatiunilor cu fonduri de schise de 

invenstitii pe platforma BT24, la fel este in curs de finalizare proiectul de digitalizare operatiuni. 

Numarul angajatilor la 31 decembrie 2016 era de 28 angajati (2015: 23 angajati). 

 

BT Asset Management SAI administreaza atat fonduri deschise de investitii cat si fonduri inchise 

de investitii.  La 31 decembrie 2016, BT Asset Management SAI  administreaza  11 fonduri de 

investitii  dintre care:  9 fonduri deschise de investitii si 2 fonduri inchise de investitii, avand 

peste 47.000 de investori si active in administrare de peste 3,242 miliarde lei.  

  

BT Capital Partners S.A. 

BT Securities S.A. compania de brokeraj a Grupului Financiar al Bancii Transilvania, a devenit 

BT Capital Partners S.A., la inceputul anului 2016, ca rezultat al preluarii activitatii de 

investment banking a Capital Partners, cea mai importanta firma romaneasca independenta de 

consultanta in domeniul M&A si Corporate Finance, devenind astfel si membru exclusiv in 

Romania al M&A International, una dintre cele mai mari aliante la nivel global a firmelor 

independente din domeniul fuziunilor si achizitiilor. 



 
    

46 

BT Capital Partners S.A. ofera asistenta pentru atragerea de finantare prin intermediul pietei de 

capital, servicii de brokeraj, consultanta pentru fuziuni si achizitii, atragerea si structurarea de 

finantari complexe, cercetare de piata si consultanta strategica. 

La 31 decembrie 2016 Societatea avea 63 angajati activi (2015: 58 angajati). Societatea îşi 

desfaşoara activitatea prin intermediul sediului sau social localizat în Cluj-Napoca, str. 

Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, jud. Cluj, Romania, şi prin 11 puncte de lucru.          

 

Veniturile din comisioane au crescut cu 38% in anul 2016 fata de anul precedent de la 5.790.105 

lei 7.984.153, iar veniturile din dobanzi s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel. In aceasta 

perioada societatea a inregistrat profit  in suma de 377.433 lei.  

In topul societatilor de brokeraj BT Capital Partners se situeaza pe locul 5 cu o cota de piata de 

9.71%. 

In anul 2016 au fost intermediate cu succes 2 emisiuni de obligatiuni, International Investment 

Bank si Cable Comunication System in valoare totala de 300 milioane lei respectiv 350 milioane 

EUR. 

 

BT Direct IFN S.A. 

BT Direct IFN S.A. este o institutie financiara nebancara, fondata in 2003, avand ca obiect de 

activitate finantarea clientilor persoane fizice, ce doresc satisfacerea nevoilor curente prin 

intermediul creditelor de consum. 

În anul 2016 BT Direct IFN S.A. a semnat contracte de credit (credite de consum legate şi credite 

de nevoi personale) avand valoare totala creditata cu 24 % mai mare decat în anul 2015, soldul 

acestor credite la sfarşitul anului 2015 fiind de 148 milioane lei .  

Numarul angajatilor activi la 31 decembrie 2016 era de 43 (2015: 39 angajati activi). 

Societatea îşi desfaşoara activitatea prin intermediul sediului sau social localizat în Cluj-Napoca, 

Str. Constantin Brancuşi nr 74-76. 

  

 
Improvement Credit Collection 

Societatea Comerciala Improvement Credit Collection S.R.L, a fost infiintata in anul 2013, avand 

ca unic asociat Compania de Factoring, iar la 16.04.2014 capitalul social s-a marit prin cooptarea 

Bancii Transilvania ca nou asociat, in prezent structura capitalului social fiind urmatoarea: 

900.000 RON Banca Transilvania, 1.010 RON BT Investments. 

In anul 2016 s-a luat hotararea de a fuziona cu Compania de Factoring SRL (prin absorbtia 

acestei entitati ce are acelasi obiect de activitate) cu Improvement Credit Collection, ce devine 

societate absorbanta. 

Activitatea companiei consta in colectarea amiabila, monitorizare si control a portofoliiilor de 

datorii externalizate de Banca Transilvania, incepand cu luna aprilie a anului 2014, ceea ce 

reprezinta punctul de plecare a veniturilor din acest domeniu. 
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Din punct de vedere al realizarii tintelor bugetare ale anului 2016, Societatea si-a propus si a 

realizat : dezvoltarea structurii organizationale si eficientizarea utilizarii resurselor disponibile, 

necesare colectarii si monitorizarii intregului portofoliu de creante procesate in nume propriu 

sau prin externalizare de activitati de la alte institutii/companii. 

Folosind structura organizationala dezvoltata, societatea a realizat un profit net de 4,5 milioane 

lei.  

 
BT Microfinantare IFN S.A. 

Societatea BT MICROFINANTARE IFN S.A. are sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti – 

Ploiesti nr. 43, parter, camera 10, sector 1, codul de identificare fiscala 36380482, numarul de 

inregistrare la Registrul Comertului nr J408/10298/02.08.2016 si inregistreaza la 31 decembrie 

2016 un capital social de 11.760.000 lei in urmatoarea structura: BANCA TRANSILVANIA S.A. 

11.742.000 Ron (99.85%) si BT INVESTMENTS S.R.L. 17.600 Ron (0.15%).  

BT MICROFINANTARE IFN S.A. este membra a Grupului Financiar Banca TransilvaniaBT si 

este luata in evidenta si inscrisa in REGISTRUL GENERAL, registru deschis si tinut de catre 

Banca Nationala a Romaniei, sub numarul RG-PJR-41-110318/02.12.2016. 

Obiectul de activitate pe care il desfasoara este definit prin codul de clasificare CAEN 6492, 

respectiv “Alte activitati de creditare (microfinantarea persoanelor juridice)”. 

BT MICROFINANTARE IFN S.A. a inceput activitatea de creditare in data de 08 decembrie 

2016. 

La 31 Decembrie 2016 BT MICROFINANTARE IFN S.A.  inregistra 71 de angajati si 10 agentii. 

Antreprenorii cu o cifra de afaceri sub un million lei vor fi finantati prin BT Mic, indiferent de 

domeniul de activitate si de forma de organizare: societati comerciale, persoane fizice autorizate, 

intreprinderi/asociatii familiale, intreprinderi individuale, liber profesionisti, persoane care 

desfasoara activitati economice. 

 

 

 
POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI  

Banca Transilvania acorda atentie respectarii legislatiei de mediu si a legislatiei sociale in 

vigoare, utilizarii practicilor de mediu si sociale adecvate, reprezentand factori relevanti in 

demostrarea unui management eficient al afacerilor. 

In linie cu politica sa de implicare sociala, de incurajare a voluntariatului, dar si de a fi 

prietenoasa cu mediul, Banca Transilvania a continuat in anul 2016 actiunile de impadurire. 

Doua dintre acestea sunt urmatoarele: 

x Padurea Transilvania, Sanmihaiu de Campie, Bistrita-Nasaud: au fost plantati 40.000 de 

puieti pe o suprafata de 10 hectare (martie 2016, impreuna cu Asociatia Tasuleasa Social) 
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x Padurea Oamenilor Intreprinzatori, Baragan-Jegalia: a fost plantata, pe o suprafata de 3 

hectare, o padure de 20.000 de puieti (noiembrie 2016, impreuna cu Asociatia Mai Mult 

Verde). 

Banca beneficiaza de certificat international “cladire verde” pentru anumite spatii destinate 

activitatii, a ales, dotari, echipamente şi tehnologii de ultima generatie, cu eficienta energetica 

sporita, in vederea minimizarii impactului asupra mediului înconjurator.  

 
 
RESPONSABILITATE SOCIALA SI DE PERSONAL, RESPECTAREA DREPTULUI 

OMULUI SI COMBATEREA CORUPTIEI SI A DARII DE MITA  

 
Banca Transilvania a implementat un sistem de management al aspectelor de mediu, de 

responsabilitate sociala, de respectarea dreptului omului si combaterea coruptiei si a darii de 

mita, pornind de la cele mai bune practici in domeniu și respectând principiile publicate și 

asumate de instituții precum BERD și IFC. 

Banca Transilvania a acordat aproape 18 milioane de lei in 2016 pentru programe de implicare si 

responsabilitate sociala din domenii precum educatie financiara si antreprenoriala, voluntariat, 

sport, cultura si cauze sociale. 

BT Club a oferit programe de educatie financiara pentru peste 8.000 de antreprenori locali, prin 

intermediul a 60 de seminarii organizate in 2016, in intreaga tara.  

 

Banca Transilvania a devenit partenerul proiectului Vreau sa fiu Antreprenor al Fundatiei 

Romanian Business Leaders. Prin aceasta colaborare, Banca Transilvania continua sa sustina 

educatia antreprenoriala in randul viitoarelor generatii de intreprinzatori. Vreau sa fiu 

Antreprenor este o caravana nationala de antreprenoriat prin intermediul careia vor fi organizate 

in tara, in decurs de 6 luni, 25 de evenimente. Acestea asigura o platforma de actiune si implicare 

sociala pentru liderii din mediul privat si faciliteaza intalnirea dintre acestia, elevi si studenti. La 

astfel de intalniri se dezbat subiecte precum: ce inseamna antreprenoriatul, cum este sa ai o 

afacere si care sunt provocarile unui intreprinzator. In ultimii trei ani, fundatia a organizat 100 

de evenimente la care au participat 200 de vorbitori si aproape 13.000 de elevi si studenti. 

 
ALTE INFORMATII  

 
Privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate in conformitate cu Standardele 

Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si derularea activitatii 

economico- financiare 

Informatiile prezentate in situatiile financiare individuale si consolidate referitoare la incheierea 

exercitului financiar pentru anul 2016 au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in 

conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 

BNR nr.27/2010 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
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Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile 

ulterioare, Regulamentul Bancii Nationale nr.5/2013 si cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 

precum si alte instructiuni BNR in domeniu. 

Situatia pozitiei financiare, Contul de profit si pierdere si Situatia altor elemente ale rezultatului 

global, Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modificarilor capitalurilor proprii, Politicile 

contabile si Notele explicative au fost intocmite cu respectarea precizarilor Ordinului nr. 27/2010 

pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de 

Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare. Posturile 

inscrise in Situatia pozitiei financiare corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a 

conturilor sintetice si exprima situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza 

inventarului. 

Mentionam, de asemenea, ca veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare individuale si 

consolidate ale anului 2016 sunt reflectate fidel in rezultatul global, iar propunerile de repartizare 

a profitului net sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

 Banca a calculat si a achitat lunar obligatiile fiscale catre bugetul de stat si catre fonduri speciale, 

precum si obligatiile fiscale trimestriale si semestriale la bugetul local, iar pentru impozitul pe 

profit, a efectuat plati anticipate, trimestriale, in conformitate cu reglementarile legale. 

  

INFORMATII PRIVIND EVOLUTIA PREVIZIONATA A GRUPULUI IN ANUL 2017 

 

OBIECTIVE CANTITATIVE pentru 2017: 

x Total active: crestere de 4,5% 

x Total credite brute: crestere de 6,0% 

x Total resurse de la clienti: crestere 4,6% 

x Cost / Venit: 42,6% 

x Credite / Depozite: 72,8 % 

x Consolidarea pozitiei 2 pe care o avem in piata dupa active;  

x Prezenta activa in mediile online prin dezvoltarea unor aplicatii specifice, tinand cont de 

cresterea cererii de mobile banking si o prezenta mai dinamica in mass-media sociala 

x Crearea unor produse alternative depozitelor clasice pentru care dobanzile au scazut, si 

incurajarea clientilor spre alte produse: unitati de fond; asigurari; alte investitii; 

x O pondere de 20% din piata cardurilor din 2017;  

 

OBIECTIVE CALITATIVE 2017: 

x Automatizarea activitatilor de rutina, utilizarea instrumentelor digitale avansate; 

x Simplificarea și debirocratizarea proceselor interne și, implicit, mai mult timp disponibil 

pentru clientii - atat în scopuri de vanzari și pentru mentinerea relatiilor existente; 
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x Cresterea satisfactiei clientilor bancii, prin imbunatatirea accesului la produsului si 

serviciile bancii si cresterea calitatii relatiei comerciale 

 

PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU  ANUL  2017 
Bugetul de Investitii pentru 2017 : 

x Sucursale + cladiri    102,641  
x Investitii IT si Carduri   170,497  

9 Hardware IT     44,623  
9 Software IT     83,446  

x Retail si Carduri     42,428  
9 Hard retail carduri    30,744  
9 Soft retail carduri    11,684  

x Securitate      37,119  
x Diverse      15,950  
x Proiecte special     37,955  
Total investitii              364,163 mii lei cu TVA inclus 
 
 

PROPUNERI PRIVIND POZITIA FINANCIARA SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 2017 

 

Proiectarea indicatorilor pe anul 2017 s-a facut pe baza situatiilor financiare individuale BT 

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de 

Uniunea Europeana, acestea devenind  cadru unic de raportare pentru institutiile de credit din 

Romania incepand cu 1 ianuarie 2012. 

In proiectarea indicatorilor pe anul 2017, s-a luat in considerare o rata medie a inflatiei de 2,5 %, 

un curs mediu de 4,52 RON\EUR.  

Se estimeaza o crestere a activelor cu 4,5 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2016 ( pana la 

54.113 milioane RON). In structura activelor s-a prevazut o pondere a creditelor brute de 58,9%, 

a lichiditatilor imediate de 13,1% si a investiilor in titluri de 29,5%. 

In ceea ce priveste structura datoriilor si capitalurilor proprii prevazute pentru 2017 s-a avut in 

vedere o crestere a resurselor atrase de la clientela nebancara cu 4,6% fata de 2016, insemnand o 

pondere a acesteia in total pasive de 80,9%.  

Indicatorii BVC pe anul 2017 care se supun aprobarii AGA sunt stabiliti asa incat sa sustina 

obiectivele de afaceri propuse si sunt corelati cu normele specifice de prudenta si supraveghere 

bancara. 

Elementele din Situatia Pozitiei Financiare si din Contul de Profit si Pierdere propuse pentru 

anul 2017 sunt urmatoarele: 

 
BUGET  DE  VENITURI  SI  CHELTUIELI  (BVC) 2017 

    
   

Situatia Pozitiei Financiare (RON mil.) BVC propunere 2017  
   
   

Numerar si echivalente numerar 7.074,76    
Titluri de valoare 15.981,58    
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Credite si avansuri acordate clientilor (brut) 31.367,39     
Provizioane pentru credite    (1.851,67)    
Imobilizari        628,70     
Investitii in participatii          146,67     
Creante privind impozitul amanat          198,32     
Alte active        567,14     
Total active 54.112,90    
Depozite de la clienti 43.780.86    
Depozite si imprumuturi de la institutii financiare 2,070.89    
Datorii subordonate 424,11    
Alte datorii 1.202,92    
Total datorii 47.478,79    
Capitaluri proprii     5.782,13    
Profit/pierdere anuala  851,98   
Total capitaluri proprii 6.634,11   
Total datorii si capitaluri proprii 54.112,90   

      
  Contul de Profit si Pierdere  (RON mil) 

 
BVC propunere 2017 

 
   

     
  Venituri din dobanzi 2.135,82    
  Cheltuieli cu dobanzile   (278,51)    
  Venituri nete din dobanzi  1.857,31     
  Venituri nete din comisioane 583,56    
  Venit net din tranzactionare 271,69    
  Contributia la Fondul de Garantare     (50,19)    
  Alte venituri      262,25     
  TOTAL VENITURI  2.924,61     
  Cheltuieli nete cu ajustarile pentru depreciere   (665,25)    
  Cheltuieli cu personalul (683,50)    
  Alte cheltuieli operationale (422,60)    
  Cheltuieli cu amortizarea (85,00)    
  Alte cheltuieli  (54,00)    
  Castig din achizitie            -       
  PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE 1.014,26    
  Venit/Cheltuiala cu impozitul pe profit      (162,28)    
  PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR 851,98  

Avand in vedere cele mentionate in prezentul raport, supunem discutiei activitatea desfasurata 

de Banca Transilvania in anul de gestiune 2016 si propunem Adunarii Generale a Actionarilor 

aprobarea urmatoarelor situatii: 

� Situatiile financiare individuale si consolidate: 

1. Contul de profit si pierdere individual si consolidat; 

2. Situatia individuala si consolidata a altor elemente ale rezultatului global; 

3. Situatia individuala si consolidata a pozitiei financiare; 

4. Situatia individuala si consolidata a modificarilor capitalurilor proprii; 
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5. Situatia individuala si consolidata a fluxurilor de trezorerie, 

intocmite in conformitate cu Ordinul BNR nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor 

Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de 

Uniunea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea contabilitatii nr. 

82/1991, republicata si O.U.G. 99/2006, insotite de  Raportul Consiliului de 

Administratie si de Raportul Auditorului Independent; 

� Repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2016; 

� Propunerea de majorarea a capitalului social; 

� Propunerile pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de dezvoltare pentru anul 

2017.  

 

Prezentul raport anual a fost intocmit cu respectarea precizarilor Ordinului nr. 27/2010 pentru 

aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare. 

 

 

Consiliul de Administratie 

Presedinte, 

Horia Ciorcila 
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Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 Anexa 
nr.32 cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 
 
 
Pentru exerciţiul financiar: 2016 
Data raportului: 24.03.2017 
 
 
Denumirea societăţii comerciale: BANCA TRANSILVANIA S.A. 
Sediul social: CLUJ-NAPOCA str.G. Baritiu nr.8 
Numărul de telefon/fax: 0264.407.150 ; 0264.407.179 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:RO5022670 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J12/4155/1993 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de 
Valori Bucuresti 
Capitalul social subscris şi vărsat: 3.646.047.792 lei  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:  
- ACTIUNI NOMINATIVE în numar de 3.646.047.792 la valoarea de 1 leu /actiune. 
 
 
1. Analiza activităţii Bancii 
 

a) Descrierea activităţii de bază a bancii: 
 
Banca Transilvania S.A. este o societate publica pe actiuni, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. 
G.Baritiu, nr.8, judetul Cluj, Romania.  

Banca functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr.31/1990 si Ordonantei de Urgenta 
nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (cu modificarile si completarile  
ulterioare). Potrivit articolului 6 din Actul Constitutiv, obiectul principal de activitate ale bancii il 
reprezinta „alte activitati de intermedieri monetare”. 

 

b) Data infiinţarii bancii: 
 
Banca Transilvania S.A. a fost înfiintata in decembrie 1993 si a devenit operativă în data de 16 
februarie 1994. Societatea bancara este înmatriculata la Registrul Comerţului sub 
nr.J12/4155/1993 din 16.12.1993, avand codul de inregistrare fiscala RO5022670. Banca este 
inregistrata in Registrul Bancar cu numărul RB-PJR-12-019 din 18.02.1999. 
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c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a bancii, ale filialelor sale sau ale societăţilor 

controlate, în timpul exerciţiului financiar: 
 
BT este o institutie bancara cu capital mixt (strain si roman). In prezent, Banca Transilvania nu 
are un actionar semnificativ. 
 
Dupa un an de integrare si fuziune cu Volksbank Romania, in anul 2016, Banca Transilvania a 
continuat strategia privind optimizarea retelei comune de sedii, la nivel national si alinierea 
functiunilor de trezorerie, risc, conformitate, anti-frauda si audit intern, precum si 
implementarea actiunilor de diminuare a riscului operational. 
 
In cursul anului 2016, a fost majorata participatia directa a Bancii Transilvania  in capitalul  
societatii BT Building  cu suma de 40 milioane lei si a  fost infiintata societatea BT 
Microfinantare, participatia BT in aceasta subsidiara fiind de 11,7 milioane lei.  
 
La începutul anului 2016, BT Securities, compania de brokeraj a Bancii Transilvania, a devenit 
BT Capital Partners S.A. Noua companie a rezultat din preluarea de catre BT Securities a 
activitatii de investment banking a Capital Partners SRL, firma romaneasca independenta de 
consultanta in domeniul M&A (management strategic fuziuni si achizitii) si Corporate Finance 
(finantarea si structurarea schemelor de finantare complexe, cercetare de piata). 
 
Compania de Factoring a fuzionat cu Improvement Credit Collection S.R.L, in decursul anului 
2017. 
 
Subsidiarele grupului la care Banca detine participatii directe si indirecte sunt: 
BT Securities S.A. (devenita BT Capital Partners S.A. in decursul anului 2016), BT Leasing 
Transilvania IFN S.A., BT Investments S.R.L., BT Direct IFN S.A., BT Building S.R.L., BT Asset 
Management SAI S.A., BT Solution Agent de Asigurare S.R.L., BT Asiom Agent de Asigurare 
S.R.L., BT Safe Agent de Asigurare S.R.L., BT Intermedieri Agent de Asigurare S.R.L.(devenita 
BT Intermedieri Broker de Asigurare S.R.L. in decursul anului 2017), BT Compania de Factoring 
S.R.L., BT Operational Leasing S.A., BT Leasing Moldova(MD) S.R.L., BT Microfinantare IFN 
S.A.,  BT Transilvania Imagistica S.A., Improvement Credit Collection S.R.L., Sinteza S.A. si 
Chimprod S.R.L. 
 
Grupul are următoarele domenii de activitate: bancar, care este desfăşurat de către Banca 
Transilvania S.A. („Banca”), leasing şi credite de consum, care sunt desfăşurate în special de BT 
Leasing Transilvania IFN S.A., BT Operaţional Leasing S.A., BT Direct IFN S.A, BT 
Microfinanţare IFN S.A. şi BT Leasing MD S.R.L., managementul activelor, care este desfăşurată 
de BT Asset Management S.A.I. S.A. 
In perimetrul de consolidare sunt incluse si 5 fonduri de investitii: BT Invest, BT Invest1 si BT 
Euro Clasic, BT Fix si BT Euro Fix. 
Banca Transilvania continua consolidarea pozitiei la nivel de Grup BT. 
 
Domeniul de activitate al filialelor si procentul de participatie a bancii in filiale sunt prezentate in 
ANEXA 1 la prezentul raport. 
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d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active: 
 
Valoarea bruta a investitiilor Bancii Transilvania in cadrul grupului, in conformitate cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, la sfarsitul 
anului 2016, a crescut fata de 2015 cu aproximativ 8,3%, respectiv de la 126,19 milioane lei la 
136,67 milioane lei.  
 
Banca Transilvania S.A. se implica in a asigura subsidiarelor un nivel adecvat al gradului de 
capitalizare contribuind la imbunatatirea managementui riscului, prin implicarea functiilor de 
audit si conformare din cadrul bancii.  
 

e) Principalele rezultate ale evaluării activităţii BT: 
 
AUDITUL EXTERN 

Auditorul extern al bancii, Pricewaterhouse Coopers Audit SRL, a efectuat auditul anual al 
situatiilor financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 
decembrie 2016. 

Opinia de audit exprima faptul ca situatiile financiare individuale si consolidate redau o imagine 
fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare individuale a Bancii Transilvania, 
precum si a rezultatului individual si a fluxurilor de numerar individuale in conformitate cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. 

 

AUDITUL INTERN 

Comitetul de Audit este format din membri ai Consiliului de Administratie care nu indeplinesc si 
functii de conducere si isi desfasoara activitatea in baza cadrului legal, si anume: Standardele 
Internationale de Audit-ISA 260–18, 2005–CAFR; Legea Societatilor Comerciale -Legea 
31/1990; Regulamentul de Organizare si Administrare al Bancii Transilvania. 

Numarul si competenta comitetului sunt aprobate de Consiliul de Administratie si are o structura 
formata din 3 membri CA neexecutivi.  

Comitetul de Audit are responsabilitati in ceea ce priveste: situatiile financiare – aspectele 
esentiale privind principiile contabile si prezentarea situatiilor financiare incluzand orice 
modificari semnificative ale deciziei bancii privind alegerea sau aplicarea principiilor contabile; 
controlul intern - examinarea de catre auditul intern si extern a controlului intern in ce priveste 
situatiile financiare si obtinerea de rapoarte si recomandari in legatura cu constatarile 
identificate; auditul intern; audit extern; raportari si alte responsabilitati. 

 

Functia de audit intern (Directia de audit intern) este subordonata organului de conducere in 
functia sa de supraveghere (Consiliului de Administratie). Pe linie administrativa Directia Audit 
intern este subordonata Directorului General.  

Conducerea directa (coordonarea) functiei de audit intern (Directia de audit intern) este 
asigurata de directorul Directiei de Audit Intern, numit de organul de conducere in functia sa de 
supraveghere (Consiliul de Administratie). 
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Componenta Comitetului pe parcursului anului 2016 a fost:  

-Ivo Gueorguiev – Presedintele Comitetului de Audit; Administrator neexecutiv independent cu 
experienta in audit;  

-Thomas Grasse – Membru; Administrator neexecutiv independent cu experienta in audit;  

-Roberto Marzanati - Membru; Administrator neexecutiv independent cu experienta in audit 
pana in luna mai 2016.  

Pozitie vacanta temporara datorata decesului unui membru a fost ocupata in ianuarie 2017.  

In anul 2016, Comitetul de Audit s-a intalnit de 8 ori pe parcursului anului 2016, avand in plus si 
o serie de conferinte telefonice si intalniri in absentia pentru a revizui, discuta si aproba 
numeroase subiecte pe baza ad-hoc.  

In 2016, Comitetul s-a intalnit in mod regulat cu PwC, noul auditor extern al Bancii si a lucrat 
impreuna cu Directorul General Adjunt - CFO pe toate versiunile rezultatelor financiare ale 
Bancii, auditate si revizuite de auditor financiar, facand recomandari Consiliului de 
Administratie cu privire la aprobarea acestora. Intalniri pentru planificare si raportare de audit 
au avut loc cu auditorul extern si fara prezenta echipei de conducere. Comitetul a evaluat, de 
asemenea, avand in vedere noua legislatie romaneasca, care a intrat in vigoare in 2016, caracterul 
rezonabil al politicilor contabile de baza, deciziile contabile ale echipei de conducere cu privire la 
evaluarea activelor, esentiale pentru Situatiile financiare IFRS, cu accent pe portofoliul de 
investitii al Bancii, portofoliile de credite, evaluarea proprietatilor imobiliare si a altor garantii, 
cheltuielile cu ajustarile de depreciere, precum si a provizioanelor pentru pierderi din creditare. 
Comitetul a mai discutat informatiile actualizate primite de la auditor extern si conducerea 
Bancii cu privire la modificare a legislatiei din Romania care are impact asupra bancilor, in 
special “Legea Darii in Plata”, precum si schimbarile actuale si viitoare ale standardelor de 
contabilitate IFRS si adoptarea IFRS9, care este programata sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2018.  

Comitetul de Audit s-a intalnit in mod regulat cu Directorul de Audit Intern pentru a revizui si 
aproba Planul de lucru anual si multi-anual de prevenire a riscurilor. Datorita structurii 
corporative extinse a Bancii ca urmare a achizitiei si fuziunii cu Volksbank Romania, a fost 
initiata o revizuire a functiei de Audit intern, cu scopul de a adapta metodologia, organizarea si 
resursele la cerintele entitatii rezultate prin fuziune. Comitetul i-a recomandat Consiliului de 
administratie sa aprobe respectivul plan de implementare.  

Comitetul a mai examinat robustetea controalelor interne ale Bancii, lucrand atat in colaborare 
cu auditorul extern, cat si cu auditorul intern, pentru a urmari indeaproape orice deficiente 
identificate si sa controleze efectuarea remedierii (follow-up), prin mentinerea atenta a 
analizelor. In plus, Comitetul de Audit a obtinut informatii cu privire la controale externe de 
reglementare (ale institutiilor abilitate).  

Comitetul este responsabil pentru evaluarea performantei, a obiectivitatii si independentei 
auditorului IFRS extern si a livrarii de catre aceste a unor rapoarte de audit de calitate. Pentru 
2016, Comitetul a considerat ca sunt adecvate pentru aprobare atat partenerul principal si 
echipele largite, precum si termenii de remunerare si angajare ale auditorului numit. Pe baza 
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declaratiei de independenta obtinute de catre Comitetul de Audit si a propriei sale evaluari a 
auditorului, Comitetului a concluzionat ca PwC este independent in furnizarea de servicii de 
audit la Banca Transilvania si ca poate sa se ocupe si de efectuarea de servicii in afara sferei de 
audit.  

 
1.1.1. Elemente de evaluare generală aferenta exercitiului financiar incheiat la 

31 decembrie 2016 

Banca Transilvania a obtinut rezultate financiare bune in anul 2016. Situatiile financiare 
individuale si consolidate elaborate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara adoptate de Uniunea Europeana (Ordinul BNR nr. 27/2010 cu modificarile si 
completarile ulterioare) sunt prezentate in cele ce urmeaza: 

� Profit brut                                                                             999,12  milioane lei 
� Profitul net                                                                         1.228,44 milioane lei 
� Total active                                                                       51.769,60 milioane lei 
� Raport Solvabilitate                                                              19,02 % 
                                                                                                        (16,16% fara includerea profitului) 

� Rentabilitatea capitalurilor (ROE)             21,52%  
� Cota de piata din punct de vedere al activelor            13,14% 
� Indicator de lichiditate conform normelor BNR intre     1,89-17,54 

 pe cele 5 benzi de scadenta 
 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al bancii 
 
Reteaua teritoriala a Bancii Transilvania S.A. la 31 decembrie 2016 : la sfarsitul anului 
trecut erau operationale 543 de unitati (fara Centrala si Centrul Regional Bucuresti) fata de 551 
de unitati functionale deschise la 31 decembrie 2015. 
 
La sfarsitul anului 2016, Banca avea 1121 ATM-uri in functiune si 31.766 POS-uri instalate. 
Numarul total de carduri emise de BT la 31 decembrie 2016 este 2.827.342. 
 
Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate: 
 
Oferta Băncii Transilvania a fost îmbogăţită în decursul acestui an cu produse, servicii şi 
campanii dedicate persoanelor fizice şi companiilor, unul din obiectivele BT atinse pentru acest 
an fiind lansarea de solutii care să sustină în mod real şi continuu activitatea clientilor. 
 Operatiuni in Lei 
- operatiuni de casa; 
- operatiuni de decontare; 
- conturi curente; 
- constituire depozite; 
- credite acordate persoanelor juridice si persoanelor fizice; 
- scrisori de garantie; 
- efectuarea de plati in sistem Direct Debit si Standing Order; 
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- serviciul electronic BT Ultra-Multicash; 
- serviciul Internet Banking BT 24; 
- serviciul de confirmare electronica a platilor catre vama (Vama On-Line); 
- serviciul Trezo Direct; 
- serviciul automat pentru informatii bancare Voice Teller si Fax Teller; 
- depozitarea si pastrarea in tezaur de obiecte si alte valori de tezaurizat; 
- consultanta, asistenta tehnica economica si financiara, servicii la Centrala Incidentelor de Plati; 
- servicii la Centrala Riscurilor Bancare; 
- informatii privind cursurile valutare practicate in perioada anterioara; 
- operatiuni cu titluri de stat; 
- operatiuni cu carduri in lei; 
- factoring; 
- mobile banking, Phone Banking, etc.  
 Operatiuni in Valuta 
- operatiuni de piata valutara; 
- constituire depozite; 
- credite acordate persoanelor fizice si  juridice;   
- operatiuni cu cecuri; 
- operatiuni cu ordine de plata; 
- operatiuni cu acreditive documentare (de export si import); 
- operatiuni cu incassouri; 
- operatiuni pe baza de garantii; 
- transmitere acreditive, scrisori de garantie, amendamente, investigatii (comisioane Swift); 
- transferul sumelor in valuta (Western Union); 
- plata taxa viza; 
- BT Money Connect; 
- operatiuni cu carduri in valuta, etc. 
 
In completarea datelor mai sus prezentate referitor la descrierea produselor facem urmatoarele 
precizari: 
a)principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie 
sunt piata bancara interna si internationala 
Intreaga gama de produse financiare, atat cele bancare cat si produsele furnizate de subsidiarele 
grupului, sunt oferite catre clienti prin intermediul unei retele unice de distributie inglobata sub 
sigla recunoscuta a BT.  
b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale 
bancii sunt prezentate in Raportul Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. 
anexat; 
c) produsele şi serviciile noi avute în vedere, pentru care va fi alocat un volum substanţial de 
active în viitorul exerciţiu financiar sunt cele privind : 
- emiterea unor noi device-uri de plata (wearables); 
- orientarea catre cofinantarea de proiecte din fonduri europene; 
- adaugarea de noi facilitati aplicatiilor de Internet Banking si Mobile Banking; 
- lansarea de pachete de produse si servicii pentru persoane fizice si persoane juridice. 
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1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, 
surse import) 
 
Acest element nu este semnificativ pentru banca. 

 
1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 
 

La data de 31.12.2016, evoluţia vânzărilor secvenţiale pe piaţa internă şi/sau externă şi a 
perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung precum si situaţia concurenţiala în domeniul 
de activitate al bancii, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor bancii şi a principalilor 
competitori este dupa cum urmeaza: 
 
PERFORMANTA PE LINII DE AFACERI IN ANUL 2016 

Eficienta operationala BT a ramas in atentia managementului bancii, avand in vedere numarul in 
crestere in ceea ce priveste clientii si tranzactiile. 

 
EVOLUTIA BAZEI DE CLIENTI: 
 
Numarul de clienti activi a crescut cu 5,41% in 2016, comparativ cu anul 2015, de la 2,15 milioane 
la 2,27 milioane. 
Numarul clientilor activi pe linii de afaceri are urmatoarea structura: 
 

Clienti activi BT 31.12.2016 31.12.2015 2016/2015 
Corporate* 11.769 11.355 3,65% 

IMM* 207.477 190.899 8,68% 

Retail 2.048.573 1.949.216 5,09% 

TOTAL  2.267.819 2.151.470 5,41% 
 
*Incadrarea persoanelor juridice in categoria Companiilor mari sau IMM este 
reglementata prin norme interne care stabilesc conditiile de clasificare a clientilor pe 
segmente de afaceri.  

 

Banca Transilvania a inregistrat o crestere organica de peste 8% in activitatea de creditare si de 
peste 9% privind atragerea de depozite. 

Banca Transilvania a acordat aproape 175.000 de credite noi pentru retail, IMM si corporate pe 
parcursul anului 2016. Creditele acordate companiilor in anul 2016, cash si non cash, au fost in 
suma de 4,9 miliarde lei, insemnand peste 23.600 credite noi acordate.  

Alaturi de cresterea competentelor in zone specializate agribusiness si finantarea domeniului 
medical, BT a continuat sa se focuseze pe sustinerea sectorului IMM si retail. 

Peste 800 mii de clienti folosesc internet banking de la BT, iar aproape 250 mii de clienti folosesc 
mobile banking. Banca investeste in continuare in automatizarea si digitalizarea proceselor, 
pentru imbunatatirea experientei clientilor cu banca. 
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CORPORATE BANKING 
Succesul bancilor in relatia cu mediul large corporate este dat de oferta de produse si servicii care 
sa includa componenta investment banking, evaluari, propuneri de strategii de dezvoltare, de 
consolidare pe piete etc. In acest context, pentru a deservi acest segment de clienti la nivelul 
asteptarilor lor, pe parcursul anului 2016 au fost create noi specializari largind baza de 
profesionisti care relationeaza cu acesti clienti.  

Portofoliul de credite al diviziei corporate a pastrat un trend de crestere fata de anul precedent 
atingand un volum al plasamentelor de 11.071 milioane RON, desi pe parcursul anului 2016 au 
fost trecute in extrabilant credite neperformante provizionate in valoare de 1.103 milioane RON. 
Productia de credite noi cash care a fost de 2,74 miliarde RON, in timp ce productia de facilitati 
non-cash a fost de 0,51 miliarde RON. Resursele atrase de la clientii Corporate inregistreaza, la 
sfarsitul anului 2016, o crestere cu 2,2% fata de 2015, ajungand la 10.090 milioane RON. La 31 
decembrie 2016, linia de business Corporate avea un portofoliu de aproape 12,000 clienti activi. 
Tichetul mediu pentru productia noua de credite corporate (cash si non-cash), se situeaza la o 
valoare 600 mii RON, in timpul anului acordandu-se peste 4.700 de credite . Activitatea cu acesti 
clienti a permis o crestere a veniturilor operationale cu 3,8% in anul 2016 vs 2015.  

 
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII (IMM): 
Banca Transilvania a acordat clientilor IMM aproape 18.000 credite noi in cursul anului 2016, in 
valoare totala de peste 1,6 miliarde RON, insemanand un tichet mediu de 86 mii RON. Veniturile 
operationale au crescut in anul 2016 vs 2015 cu 17,2%. Portofoliul de credite pe segmentul IMM 
este de 3.221 milioane RON la sfarsitul anului 2016, in crestere fata de anul precedent cu 4,7% (in 
ciuda trecerii in extrabilant a creditelor neperformante si provizionate in proportie de 100%, in 
valoare de 293 milioane RON).  

Resursele generate de linia de business IMM au crescut cu 3,3% pe parcursul anului 2016, 
ajungand la 5.407 milioane RON.  

 

RETAIL BANKING  

Anul 2016 a adus cresteri consistente pe segmentul retail. Creditele destinate acestui segment de 
clienti au crescut cu 10,7% fata de anul precedent, ajungand la 15.088 milioane RON (in ciuda 
trecerii in extrabilant a creditelor neperformante si provizionate in proportie de 100%, in valoare 
de 600 milioane RON). Resursele atrase de la clientii retail in 2016 sunt de 26.355 milioane 
RON, in crestere cu 13,2% fata de nivelul inregistrat in 2015 (23.286 milioane RON).  

Banca Transilvania are, la 31 decembrie 2016, un portofoliu de 2,82 milioane carduri, care a 
generat tranzactii cu aproape 25% mai mari fata de 2015. Cota de piata a bancii privind volumul 
tranzactiilor cu carduri este de aproape 20%. Prin programul de loialitate STAR, Banca 
Transilvania are un portofoliu de 329.000 de carduri de credit.  

Anul 2016 a insemnat pentru business-ul de carduri, anul cu cea mai buna crestere a volumelor 
tranzactionate. Volumele in valoare absoluta au crescut in 2016 vs. 2015, cu 6,49 miliarde lei 
adica cu 18,91%.  
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Banca detine un numar de 1.120 ATM-uri, 31.800 POS-uri si colaboreaza cu peste 600 de 
comercianti utilizatori de e-commerce.  

La sfarsitul anului 2016 existau peste 800.000 de clienti BT24 Internet Banking, cu circa 21% 
mai multi decat in 2015. In acelasi timp, numarul clientilor BT24 Mobile Banking este de 
240.000 cu 77% mai multi decat anul precedent.  

In anul 2016 platforma de mobile banking s-a imbogatit cu o serie de facilitati noi, cum ar fi: 
optiunea de autentificare cu amprenta digitala; schimbarea online a parolei pentru accesarea 
aplicatiei; cursuri valutare preferentiale in functie de suma tranzactionata; resetarea online a 
codului PIN a cardului; introducerea facilitatilor SEPA pentru platile valutare si simplificarea 
fluxurilor de plati; extinderea facilitatilor de investitii in unitati de fond BTAM si catre persoane 
juridice; accesare multipla a clientilor (pe mobile banking), printr-un simplu switch al 
utilizatorului, toate aceste schimbari crescand gradul de satisfactie al utilizatorilor. In aceeasi 
directie de a veni cu noutati pentru clientii sai, Banca Transilvania a lansat primele dispozitive 
portabile (bratara de plata) din Romania.  

Mai mult, in decembrie 2016 a fost lansat BT Sign UP, platforma prin care persoanele fizice pot 
aplica online pentru un cont si card de debit in lei. In prezent, site-ul este orientat spre atragerea 
de noi clienti persoane fizice, fiind un pas spre digitalizare si spre simplificare..  

Anul 2016 a insemnat si un an al premiilor in ceea ce priveste activitatea de retail:  

Banca Transilvania a fost desemnata pentru a 6-a oara in ultimii 8 ani, “Banca Anului” in 
activitatea de carduri, bazat pe indicatori ca: numar de carduri emise, volum al tranzactiilor 
generate de portofoliul BT, produse noi, contracte cu comerciantii pe partea de acceptare plati cu 
cardul, etc. Premiul a fost acordat pentru rezultatele din 2015 in cardul Galei NoCash, cel mai 
important eveniment anual din industria platilor electronice. In cadrul aceluiasi eveniment, 
Banca  

Transilvania a fost rescunoscuta ca lider si la urmatoarele categorii:  

x�“Cel mai vandut card de debit” – Visa Electron BT;   

x�“Cardul de cumparaturi al anului” – Visa Electron BT;   

x�“Premiera Anului” – BT & Western Union – pentru transferul banilor la ATM pe orice 
card  MasterCard sau Maestro emis in Romania.   

 

TREZORERIE 

Activitatile de trezorerie din Banca Transilvania sunt complementare celorlate produse si servicii 
oferite clientilor celor trei linii de afaceri ale bancii.  

Principiile și obiectivele strategice legate de activitatea de trezorerie sunt:  

x�Principiul precautiei – care se refera la gestionarea excedentului de lichiditate al bancii, 
scadenta activelor și pasivelor, structura ratei dobanzii și riscurile de piata la care este 
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expusa banca, în conformitate cu pragurile de risc stabilite în Strategia de risc ale bancii 
și/sau cu reglementarile care guverneaza sistemul bancar romanesc;   

x�Principiul dispersiei – se refera la limitele de expuneri fata de contraparte, care rezulta 
din toate tipurile de operatiuni specifice de trezorerie;   

x�Maximizarea veniturilor - în conditii prudente și luand în considerare evolutia estimata 
multianuala a diverșilor indicatori macroeconomici de natura ciclica.  In linie cu 
cresterea numarului de operatiuni la nivel general a fost stimulata activitatea de schimb 
valutar unde veniturile au crescut cu 20%, ajungand la un nivel de 172 milioane RON in 
anul 2016.   

 

PERFORMANTE OPERATIONALE / IT: 

x�Imbunatatirea semnificativa a calitatii serviciilor si experientei clientilor;   

x�Implementarea de procese fluidizate si solutii mai simple;   

x�Exploatarea oportunitatilor de externalizare pentru a sprijini focusul pe core business;   

x�Standardizarea implementarii proiectelor;   

x�Pregatirea infrastructurii operationale pentru cresterea gradului de automatizare a 
 operatiunilor derulate de si prin banca.   

 
Situatia pozitiei financiare in anul 2016 
 
Situatiile financiare individuale si consolidate elaborate in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (Ordinul BNR nr. 
27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare), sunt prezentate in cele ce urmeaza:  

Banca Transilvania a incheiat anul 2016 cu active totale in suma de 51.770 milioane RON, in 
crestere cu 9% fata de sfarsitul anului 2015. Cea mai mare crestere, comparativ cu anul 2015, s-a 
inregistrat la pozitia titluri de valoare, de 23%, urmata de pozitia plasamente in credite care a 
crescut cu 6%. Banca a depasit obiectivele bugetare cu 4%. La nivel consolidat totalul activelor au 
fost de 51.944 milioane lei.  

 
Portofoliul de credite La sfarsitul anului 2016, soldul creditelor brute a Bancii Transilvania 
este cu 6% mai mare decat soldul de la finalul anului 2015, desi in anul 2016 s-au scos in afara 
bilantului credite in suma de 1.995 milioane RON. In privinta domeniilor in care s-au creat noile 
expuneri aceastea au ramas diverse, atat la nivel de sectoare de activitate, cat si privind grupurile 
de debitori.  

Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, reprezinta 4,62% din totalul 
portofoliului de credite al bancii, o imbunatatire semnificativa fata de 9,75%, la sfarsitul anului 
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2015, iar rata creditelor neperformante (conform EBA) este de 9,84% la decembrie 2016.  

 

Soldul provizioanelor: Banca Transilvania a inregistrat in anul 2016 cheltuieli nete cu 
ajustarile pentru active financiare, provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare in 
suma de 654,22 milioane RON (incluzand impactul scoaterii in afara bilantului a 1.995 milioane 
lei); cea mai mare parte a provizioanelor inregistrate ca si cheltuiala pe parcursul anului 2016 
sunt preponderent aferente operatiunii de crestere a calitatii activelor si continua abordarea 
prudenta a bancii in ceea ce priveste gestionarea riscului de credit. Acoperirea creditelor 
neperformante cu provizioane specifice si garantii ipotecare este in continuare la un nivel 
confortabil, de 117,47%, in conformitate cu apetitul de risc al bancii. Soldul total al ajustarilor de 
valoare este de 2.169 milioane RON la data de 31.12.2016. Provizioanele pentru riscuri si 
cheltuieli cuprind in principal provizioane pentru litigii si pentru alte riscuri preluate prin 
fuziunea cu Volksbank Romania si sunt in suma de 432 milioane RON.  

Banca Transilvania a inregistrat la 31 decembrie 2016 cheltuieli nete cu ajustari de depreciere si 
provizioane de 654,2 milioane lei. 

Lichiditatile imediate: La sfarsitul anului 2016 indicatorul de lichiditate este de 49,62%, in 
timp ce media pe sistemul bancar este de 40,28. Lichiditatile imediate sunt in suma de 8.040 
milioane RON in scadere cu aprox 10% fata de anul precedent, atat la nivel de grup, cat si 
individual si peste nivelul minim considerat acceptabil de catre Banca, din perspectiva riscului de 
lichiditate. Lichiditatile imediate cuprind in principal casa, disponibilitati la banci centrale si 
institutii de credit, jumatate din sumele din aceasta grupa (4.211 milioane RON) fiind 
reprezentate de rezerva minima obligatorie aflata in cont la BNR.  

Titlurile: Inregistreaza o crestere cu peste 23% fata de anul trecut, ajungand la 15.180 milioane 
RON, la 31 decembrie 2016 la nivel de Banca. Ponderea principala in aceasta grupa 14.578 
milioane RON la nivel de banca si 14.602 milioane RON la nivel de grup, o reprezinta titlurile de 
stat.  

Valorile imobilizate: Au crescut cu 18% fata de anul 2015, la 585,37 milioane RON, in 
principal datorita cresterii volumului participatiilor. Imobilizarile corporale reprezinta 370,30 
milioane RON (terenuri si cladiri: 217,45 milioane RON), imobilizarile necorporale 78,40 
milioane RON si imobilizarile financiare 136,67 milioane RON.  

Resurse de la clienti: La 31 decembrie 2016, 63% din depozitele atrase sunt de la persoane 
fizice si 37% sunt atrase de la persoane juridice. Depozitele atrase au crescut in 2016 cu 9% fata 
de anul anterior, ritmul fiind superior cresterii generale de 8% inregistrat la nivelul sistemului 
bancar.  

 

Raportul credite/depozite a fost de 70,2% la sfarsitul anului 2016, volumul creditelor la 
sfarsitul anului 2016, a fost de 29.380  milioane lei, si resursele atrase de la clientela, au fost de 
41.852 milioane lei, ceea ce au asigurat Bancii o pozitie de lichiditate favorabila in cadrul 
sistemului  bancar, unde acest raport este de 79,3%. In 2016, raportul credite/depozite din 
sectorul bancar a continuat sa scada, fiind consemnate noi valori minime istorice, evolutie care 
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reflecta excesul de lichiditate din economia interna si confirma transformarile structurale din 
sectorul bancar. 

 
Indicatorii de prudenta bancara asigura o pozitionare favorabila a bancii in sistemul bancar. 
Banca Transilvania are o baza consistenta de resurse atrase, ceea ce i-a permis mentinerea unei 
rate optime a lichiditatii. Astfel, indicatorul de lichiditate inregistrat la 31.12.2016 a avut 
valori cuprinse intre 1,89-17,54 (2,26 si 21,08 la 31.12.2015) pe cele 5 benzi de scadenta, cu mult 
peste nivelul minim impus de reglementarile BNR. 
 
Indicatorul de solvabilitate al Bancii Transilvania S.A. pe anul 2016 este la un nivel 
confortabil de 19,02% cu profitul anual inclus(fără profit este de 16,16%). S-a pastrat un nivel 
adecvat al capitalului si al indicatorilor financiari generali, in conformitate cu principiile bancare. 
Indicatorii de rentabilitate a activelor si a capitalurilor au evoluat pe un trend pozitiv. 
 

Capitalurile proprii ale Bancii Transilvania au fost la 31.12.2016 de 5.984.088.587 lei, din 
care: 

- capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este reprezentat de 3.646.047.792 actiuni cu 
o valoare nominala de 1 leu /actiune, la care se adauga 86.501.040 lei ajustarea in functie de 
inflatie a capitalului social si surplus din reevaluarea mijloacelor fixe utilizat la majorarea 
capitalului social, dar care nu a fost realizat pana la data trecerii la aplicarea Standardelor 
Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana; 

- prime de conversie a obligatiunilor in actiuni: 28.374.353 lei; 

- rezerve legale: 344.596.724 lei; 

- rezerve pentru riscuri bancare: 77.892.714 lei; 

- rezerve din reevaluarea titlurilor disponibile pentru vanzare: 10.790.305 lei; 

- rezerve din reevaluare imobilizari corporale si necorporale: 27.187.748 lei; 

- actiuni proprii:(16.545.727) lei; 

- rezultat reportat: 600.759.473 lei; 

- profit: 1.228.440.318 lei; 

- repartizare profit:(49.956.153) lei; 

 

Profitul brut al Bancii Transilvania, la sfarsitul anului 2016, este de 999,12 milioane lei, iar al 
grupului este de 1.058,84 milioane lei. Profitul net al Bancii Transilvania este de 1.228,441 
milioane lei, iar cel al Grupului Financiar Banca Transilvania este de 1.277,01 milioane lei. 
Eficienta operationala BT confirma trendul inregistrat in anul 2016, raportul cost/venit fiind de 
41%. Daca excludem efectul tranzactiei Visa Europe, care se ridica la 185 milioane lei, valoarea 
indicatorului cost/venit ramane la o valoare confortabila de 44%. 

 

Conform interpretarii prevederilor IAS 12 „Impozitul pe profit” privind recunoasterea creantelor 
cu impozitul amanat ce rezulta in urma unor combinari de intreprinderi, corelata cu legislatia 
fiscala din Romania, Banca a inregistrat o creanta cu impozitul amanat generata de pierderile 
fiscale ale Volksbank Romania fiind recunoscuta in situatiile financiare incepand cu data efectiva 
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a fuziunii. De asemenea, la recunoasterea creantei cu impozitul amanat au fost avut in vedere 
tratamentul fiscal al castigului din achizitia Volksbank Romania.  

 

Creanta de impozit amanat a crescut in decembrie 2016 la suma de 374 milioane lei, fata de 
raportarea lunii decembrie 2015 cand a fost de 111 milioane lei. Cresterea se datoreaza in cea mai 
mare parte faptului ca in 2016 a fost recunoscuta creanta de impozit amanat aferenta castigului 
din achizitia Volksbank Romania, luand in considerare toate conditiile existente din punct de 
vedere legislativ. 

 

Veniturile operationale sunt de 2.823,39 milioane lei la 31.12.2016, cu 2% mai mult decat in 
anul precedent. Fata de nivelul bugetat, Banca a realizat o depasire de 3%. 

  

Categoriile mai importante de venituri sunt urmatoarele:  

Venituri nete din dobanzi: 1.710,73 milioane lei in 2016, suma mai mica  cu 10% fata de anul 
precedent, pe fondul scaderii marjelor de dobanda. Din aceste venituri o pondere semnificativa 
de 13 % o au veniturile din titluri in suma de 257 milioane lei. La nivel de grup s-a mentinut 
acelasi trend ca si la nivel individual.  

Venituri din comisioane: Ritmul de crestere al veniturilor din comisioane operationale este de 
11,4%. Sunt in suma de 509,46 milioane lei, cu 1% peste nivelul bugetat. Numarul de operatiuni 
derulate prin conturi BT a crescut cu peste 9% fata de aceeasi perioada a anului 2015. 

Venit net din tranzactionare si din vanzarea activelor disponibile spre vanzare(AFS): Castigul net 
din tranzactii de schimb valutar a crescut in anul 2016 cu 20% fata de anul precedent la suma de 
172,35 milioane lei. Castigul net din vanzarea instrumentelor financiare disponibile pentru 
vanzare a fost in anul 2016 in suma de 402,23 milioane lei.  

 

Cheltuielile operationale, fara provizioane, au fost la finalul anului trecut de 1.170,05 
milioane lei, fata de 1.345,9 milioane lei, inregistrate in anul 2015. Scaderea a fost determinata in 
principal de cheltuielile generate de integrarea Volksbank Romania. 

 

La nivelul Grupului BT evolutia cheltuielilor operationale a fost influentata in cea mai mare parte 
de cheltuielile Bancii. Costurile aferente achizitiei Volksbank Romania, care au afectat cheltuielile 
anului precedent, cuprind in principal onorarii de intermediere, de consiliere, juridice, de 
evaluare, si alte costuri administrative generale. 

 
 Profitul brut realizat in 2016 este de 999,12 milioane lei, fata de 2.265,13 milioane lei (din care 
castig din achizitie Volksbank Romania in suma de 1.650,60 milioane lei), cat a fost inregistrat in 
anul precedent. 
 
Profitul net al Bancii in 2016, este de 1228,44 milioane lei incluzând venitul din creanțe din 
impozit amânat fata de 2.417,67 milioane lei in anul 2015, incluzand castigul din achizitia 
Volksbank Romania in suma de 1.650,60 milioane lei.  
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La nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania, veniturile operaționale au ajuns la 3.006,64 
milioane lei, profitul brut este de 1.058,84 milioane lei, iar profitul net la 1.277,01 milioane lei.  
 
La nivel de grup BT, profitul net al Grupului Financiar Banca Transilvania in 2016 este de 
1.277,01 milioane lei fata de profitul net realizat la finele anului 2015 de 2.448,02 milioane lei, 
incluzand castigul din achizitia Volksbank Romania in suma de 1.650,60 milioane lei.  

 
 
 
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul bancii 
 

Numarul total de angajati ai Bancii Transilvania la 31 decembrie 2016 a fost de 7.759 persoane 
(31 decembrie 2015:7.552 persoane). 

Numarul mediu de angajati ai Bancii Transilvania la 31 decembrie 2016 a fost de 6921 persoane 
(la 31 decembrie 2015: 6.426 persoane). 

Numarul de angajati activi din tara la 31 decembrie 2016: 6.999 persoane (31 decembrie 
2015:6.854 persoane). 

Varsta medie a angajatilor in 2016 a fost de 36,03 ani (in 2015 – 36,9 ani). Distributia pe genuri 
in anul 2016: 75,85 % femei si 24,15% barbati (in 2015 - 76 % femei si 24 % barbati). 

Raporturile de munca dintre manager si angajati  si a oricaror elemente conflictuale sunt 
reglementate prin Contractul colectiv de munca 2016-2018 nr. 277/25.07.2016. 

 In 2016 prioritatile activitatilor de resurse umane au fost: cresterea brandului de angajator, 
dezvoltarea profesionala si personala a angajatilor, continuarea demersurilor de integrare a 
colegilor preluati in urma fuziunii cu Volksbank Romania. 

 In ceea ce priveste dezvoltarea si motivarea angajatilor Bancii Transilvania au fost organizate 
peste 18.000 ore de curs “la sala” la care au existat peste 6.000 participari. Pe platforma de e-
learning s-au inregistrat peste 85.000 de accesari ale celor 107 cursuri dezvoltate intern. 

Ca noutate in 2016, au fost introduse tutoriale video dezvoltate de echipa interna a Academiei BT, 
tutoriale cu ajutorul carora angajatii invata rapid, comod si usor cum sa utilizeze diferitele 
aplicatii de care au nevoie pentru desfasurarea activitatii din banca. Rata de adoptie si de 
acceptare a acestor tutoriale este de peste 80%. 

In plus in 2016 a fost lansat cu succes programul de training pentru Directorii de sucursale, 
organizat in parteneriat cu compania Qualians, la care au participat 60 de directori, avand ca 
obiectiv dezvoltarea competentelor si comportamentelor de succes la managerii BT. 

Au continuat activitatile de integrare a colegilor preluati din Volksbank Romania, astfel incat la 
finalul anului 2016 77% din colegii preluati si-au continuat activitatea profesionala in Banca 
Transilvania, procent considerat de analisti si consultanti ca fiind o dovada a unei fuziuni reusite.  

 
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului 
asupra  mediului înconjurător 
 

Banca Transilvania acorda atentie respectarii legislatiei de mediu si a legislatiei sociale in 
vigoare, utilizarii practicilor de mediu si sociale adecvate, reprezentand factori relevanti in 
demostrarea unui management eficient al afacerilor. 
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In linie cu politica sa de implicare sociala, de incurajare a voluntariatului, dar si de a fi 
prietenoasa cu mediul, Banca Transilvania a continuat in anul 2016 actiunile de impadurire. 
Doua dintre acestea sunt urmatoarele: 

x Padurea Transilvania, Sanmihaiu de Campie, Bistrita-Nasaud: au fost plantati 40.000 de 
puieti pe o suprafata de 10 hectare (martie 2016, impreuna cu Asociatia Tasuleasa Social) 

x Padurea Oamenilor Intreprinzatori, Baragan-Jegalia: a fost plantata, pe o suprafata de 3 
hectare, o padure de 20.000 de puieti (noiembrie 2016, impreuna cu Asociatia Mai Mult 
Verde). 

Banca beneficiaza de certificat international “cladire verde” pentru anumite spatii destinate 
activitatii, a ales dotari, echipamente şi tehnologii de ultima generatie, cu eficienta energetica 
sporita, in vederea minimizarii impactului asupra mediului înconjurator.  
 
Banca Transilvania a implementat un sistem de management al aspectelor de mediu, de 
responsabilitate sociala, de respectarea dreptului omului si combaterea coruptiei si a darii de 
mita, pornind de la cele mai bune practici in domeniu și respectând principiile publicate și 
asumate de instituții precum BERD și IFC. 

 
1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 
Activitatea de cercetare-dezvoltare consta in diversificarea si perfectionarea programelor 
informatice. 

 
1.1.8. Evaluarea activităţii bancii privind managementul riscului 

Descrierea politicilor şi a obiectivelor bancii privind managementul riscului : 

MANAGEMENTUL RISCULUI  

Obiectivul Grupului Financiar Banca Transilvania in ceea ce priveste administrarea riscurilor 
este integrarea apetitului la risc mediu asumat, in cadrul procesului decisional al bancii, prin 
promovarea unei alinieri adecvate a riscurilor asumate, capitalului disponibil si tintelor de 
performanta, tinand cont in acelasi timp de toleranta atat la riscurile financiare cat si la cele non-
financiare. In determinarea apetitului si tolerantei la risc Grupul tine cont de toate riscurile 
materiale la care este expus, datorita specificului activitatii sale, fiind influentat preponderent de 
riscul de credit  

In cadrul Bancii Transilvania, managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor 
decizionale si de afaceri, iar in acest sens, conducerea bancii: 

-Evalueaza in mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusa activitatea bancii, care pot 
afecta atingerea obiectivelor sale si ia masuri cu privire la orice modificare a conditiilor in care 
aceasta isi desfasoara activitatea; 

-Asigura existenta unui cadru adecvat de administrare a activitatii in cadrul bancii, luand în 
considerare atat factorii interni (complexitatea structurii organizatorice, natura activitatilor 
desfaşurate, calitatea personalului şi nivelul fluctuatiei personalului), cat si factorii externi 
(factori macro-economici, schimbari legislative, schimbari legate de mediul concurential în 
sectorul bancar, progrese tehnologice),  

Cadrul de administrare a riscurilor include reglementari interne, limite şi controale care asigura 
identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscurilor aferente activitatilor 
bancii la nivel de ansamblu si acolo unde este pretabil la nivel de linii de business. 
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-Identificarea riscurilor: Expunerea bancii la riscurile inerente afacerii prin operatiunile si 
tranzactiile zilnice (inclusiv operatiuni de creditare, dealing, activitate pe piata de capital) este 
identificata si agregata prin infrastructura de management al riscului implementata in Banca.  

-Evaluarea / masurarea riscurilor: Banca realizeaza o evaluare a riscurilor identificate prin 
modele si metode de calcul specifice: un sistem de indicatori si limite aferente, o metodologie de 
evaluare a evenimentelor de risc posibil a fi generatoare de pierderi, o metodoligie de 
provizionare aferenta riscului de credit, calcule estimative privind evolutiile viitoare a valorii 
activelor etc.  

-Monitorizarea si controlul riscurilor: Politica si procedurile implementate pentru un 
management efectiv al riscului au capacitatea de a tempera riscurile inerente afacerii. Banca a 
implementat proceduri de supervizare si aprobare a limitelor de decizie si tranzactionare pe 
persoana/ unitate/ produs etc. Aceste limite sunt monitorizate zilnic/ saptamanal/ lunar – in 
functie de specificul si derularea operatiunilor.  

-Raportarea riscului: Pentru categoriile de riscuri specifice, banca a stabilit mecanisme de 
raportare periodica şi transparenta, astfel încat organul de conducere şi toate unitatile relevante 
sa beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, inteligibile şi semnificative şi sa poata sa faca 
schimb de informatii relevante privind identificarea, masurarea sau evaluarea şi monitorizarea 
riscurilor. .  

-Calcularea si evaluarea capitalului intern si necesitatilor de capital intern: Pentru evaluarea 
adecvarii capitalului intern la riscuri, Banca identifica si evalueaza toate riscurile semnificative la 
care este sau poate fi expusa. Banca Transilvania calculeaza si evalueaza in mod continuu 
capitalul intern si necesitatile de capital intern, pentru acoperirea nevoilor de activitate ale bancii 
si a riscurilor aferente.  

Principalele categorii de risc la care Banca este expusa sunt: Riscul de credit, Riscul de lichiditate, 
Riscul operational, Riscul de piata, Riscul de rata a dobanzii din activitati in afara portofoliului de 
tranzactionare, Riscul reputational, Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, Riscul 
strategic, Riscul de conformitate. 

   

RISCUL DE CREDIT 

Cadrul administrarii riscului de credit este actualizat si imbunatatit periodic. Acesta este 
conceput pentru a acoperi toate expunerile de credit in activitatea bancara si cuprinde 
urmatoarele componente de baza: 

-Metodologie de acordare a creditelor care sa asigure crearea unui portofoliu de credite sanatos; 

-Sisteme informatice integrate de gestiune a relatiei cu clientii si originare credite, atat pentru 
creditele persoane juridice, cat si pentru creditele persoane fizice; 

-Un sistem de rating al contrapartidei individuale;  

-Un sistem de evaluare la risc al tranzactiilor; 

-Un sistem de evaluare a riscurilor pentru produse noi de creditare / modificari semnificative a 
unor produse existente; 

-Management activ al portofoliului de credite;  

-Limite de concentrare pe client / grup de clienti / pe produse / regionale / sectoriale/ furnizori 
de garantii/ tipuri de garantii;  

-Metodologie de stabilire a preturilor in functie de risc;  
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-Metodologie de monitorizare/revizie a creditelor post acordare;  

-Metodologie de provizionare aferenta riscului de credit; 

-Metodologie de calcul a ajustarilor prudentiale de valoare; 

-Metodologie de depistare timpurie a cresterilor reale sau potentiale ale riscului de credit 
(semnale timpurii de avertizare); 

-Metodologie de determinare si gestionare a activelor problema; 

-Mecanism proactiv de administrare a riscului de frauda; 

-Imbunatatirea continua a proceselor de colectare a creditelor restante;  

-Metodologie de backtesting a provizioanelor alocate portofoliului de credite al bancii privind 
adecvarea parametrului probabilitatii de default, starii de nerambursare si nivelului 
provizioanelor. 

Administrarea riscului de credit se realizeaza prin: 

-Organizarea unui sistem propriu de norme si proceduri in domeniu, capabil sa creeze cadrul 
normativ care aplicat in procesul de creditare permite evitarea sau minimizarea declansarii 
riscurilor; - dezvoltarea / imbunatatirea cadrului procedural de management al riscului de 
creditare (strategia, politicile, normele privind administrarea riscului de credit); îmbunatatirea 
permanenta a activitatii de aprobare/acordare a creditelor; 

-Mentinerea unui proces adecvat de administrare, control si monitorizare a creditelor; 

-In structura organizatorica a bancii – exista departamente si comitete cu rol in supravegherea si 
administrarea riscului de credit.  

Apetitul la riscul credit stabilit apriori pentru anul 2016 a fost „mediu”. 

 

RISC DE LICHIDITATE 

 

Apetitul la riscul de lichiditate pentru anul 2016 a fost adoptat ”mediu-scazut” datorita corelatiei 
structurale corespunzatoare a activelor, respectiv pasivelor bancii, anume mixului de 
instrumente de fructificare a excedentelor temporare de lichiditatii, dar si a ponderii resurselor 
stabile, atrase de la clienti in totalul resurselor atrase, in mod constient si adaptat conditiilor de 
piata, interna si internationala, dar si de dezvoltare a institutiei pe baze solide in contextul 
cadrului legislativ actual, avand ca scop imbinarea cerintelor prudentiale cu cerintele de 
profitabilitate. Banca gestioneaza lichiditatea la nivel centralizat. 

In stabilirea tipurilor de instrumente folosite de trezorerie pentru fructificarea excedentelor 
temporare de lichiditate, principiile fundamentale sunt: detinerea unui portofoliu diversificat de 
plasamente (peste 5 tipuri/clase), avand in vedere corelatia inversa intre grad de risc si gradul de 
lichiditate, stabilindu-se nivele minime si /sau maxime acceptate pentru categoriile semnificative 
de plasamente, acordand o atentie deosebita activelor lichide, usor lichidizabile sau care 
indeplinesc calitatea de active eligibile pentru garantare, fara afectarea importanta a 
randamentului initial al investitiei, respectiv profitabilitatea acestora.  

In vederea gestiunii sanatoase a riscului de lichiditate, Banca urmareste permanent atragerea de 
lichiditati prin operatiunile de trezorerie, finantari externe, piete de capital etc., tinand cont de 
diversi factori precum ratingul emitentului, maturitatea si dimensiunea emisiunii, pietele pe care 
se tranzactioneaza. 
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Managementul operativ al lichiditatii se realizeaza si intraday, astfel incat sa se asigure toate 
decontarile/platile asumate de banca, in nume propriu sau in numele clientilor, in lei sau valuta, 
pe cont sau in numerar in limitele interne, legale, obligatorii 

De asemenea, Banca tine cont de un buffer de lichiditate cu spopul de acoperire a nevoii 
suplimentare de lichiditate care poate aparea pe o perioada scurta de timp, in conditii de stres. 

Pe parcursul anului 2016, Banca a inregistrat nivele ale indicatorilor de lichiditate de rating 1, 
demonstrand astfel o pozitie solida, bucurandu-se de o lichiditate mai mult decat confortabila, 
intr-un context economic general fragil. 

De asemenea, se urmareste: 

- Corelarea ritmurilor de crestere resurse / plasamente; 

- Diversificarea gamei de instrumente utilizate, corelat cu apetitul la risc al institutiei; 

- Alocarea adecvata a capitalului. 

 

RISCUL OPERATIONAL  

 

Riscul operational reprezinta riscul de pierderi rezultate din derularea eronata a unor procese, 
erori generate de sistemele interne, pierderi rezultate din activitatea inadecvata a angajatilor si 
alte evenimente externe. 

 In scopul identificarii, evaluarii, monitorizarii si diminuarii riscului operational banca: 

-evalueaza permanent expunerile la riscul operational, pe baza datelor istorice 

-evalueaza produsele, procesele si sistemele in vederea determinarii nivelelor de risc asociate si a 
masurilor de eliminare/diminuare a acestora la nivelele acceptate 

In vederea reducerii riscurilor inerente activitatii operationale a bancii, este necesara 
monitorizarea permanenta a controalelor implementate la diferite nivele, evaluarea eficientei 
acestora, precum si introducerea de metode de reducere a efectelor evenimentelor de risc 
operational. 

Strategia Bancii Transilvania pentru diminuarea expunerii la riscuri operationale se bazeaza in 
principal pe : conformarea permanenta a documentelor normative la reglementarile legale si 
conditiile pietei, pregatirea personalului, eficienta sistemelor de control intern (organizare şi 
exercitare), imbunatatirea continua a solutiilor informatice si consolidarea sistemelor de 
securitate informationala ale bancii, utilizarea unor mijloace complementare de reducere a 
riscurilor (incheierea de polite de asigurare specifice impotriva riscuriloraplicarea de masuri 
pentru limitarea si reducerea efectelor incidentelor de riscuri operationale identificate precum: 
standardizarea activitatii curente, automatizarea unui numar cat mai mare de procese cu puncte 
de control monitorizate permanent; reducerea volumului de date redundante care sunt colectate 
la nivelul diferitelor entitati ale bancii; evaluarea produselor, proceselor si sistemelor in vederea 
determinarii acelora semnificative in ceea ce priveste riscul operational inerent, valorificarea 
recomandarilor si concluziilor rezultate ca urmare a controalelor efectuate de organisme interne 
si externe de control in domeniul riscurilor operationale, actualizarea planurilor de continuitate 
precum si evaluarea si testarea acestora cu regularitate. 

Procesul de evaluare a riscurilor operationale este strans corelat cu procesul global de 
management al riscurilor bancii: rezultatul acestuia este parte integranta a proceselor de 
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monitorizare si control a riscurilor operationale si este permanent comparat cu apetitul la risce 
risc stabilit prin strategia de administrare a riscurilor. 

 

 

RISC DE PIATA  

 Apetitul la de riscul de piata in Banca Transilvania a fost stabilit ca fiind de tip „mediu scazut” 
datorita structurii si marimii portofoliului de tranzactionare, a abordarii prudente a tuturor 
operatiunilor care intra sub incidenta acestui risc, precum si a numeroaselor tipuri de limite care 
sunt implementate si monitorizate periodic in activitatea curenta a bancii. In vederea diminuarii 
riscurilor de piata inerente derularii operatiunilor, Banca a adoptat o abordare prudentiala in 
scopul de a proteja profitul bancii de variatiile de piata ale preturilor, a ratelor de dobanda, a 
cursurilor valutare, care sunt toti factori exogeni, externi, independenti. Banca aplica o serie de 
principii care privesc calitatea, maturitatea, diversitatea si gradul de risc al elementelor 
componente. 

 

Banca Transilvania realizeaza evaluarea zilnica a tuturor pozitiilor bancii, marcarea la piata a 
portofoliului de tranzactionare (trading book), a pozitiilor la preturi de închidere direct 
disponibile, care provin din surse independente, ca de exemplu: preturi de pe bursa, cotatii 
electronice, cotatii provenite de la mai multi brokeri independenti, care se bucura de o larga 
recunoaştere, in conformitate cu reglementarile interne incidente, si urmareste nivelele definite 
ca fiind „de avertizare” sau „de alerta”, avand planuri adecvate posibil de implementat imediat in 
conditiile in care piata ar fi afectata de turbulente. 

Analiza riscului de piata se realizeaza pornind de la cele 3 subcategorii de risc, mentionate mai 
jos, avand ca scop imbinarea cerintelor prudentiale cu cerintele de profitabilitate: 

Riscul de rata a dobanzii si de pret: managementul acestui risc fiind adaptat si permanent 
ajustat conditiilor pietei financiar-bancare romanesti si internationale, precum si contextului 
economic general. Riscul de rata a dobanzii este analizat in cadrul testelor de stres efectuate 
pentru portofoliul de titluri detinut de Banca, iar riscul de pret este analizat in cadrul testelor de 
stres aferente portofoliilor de actiuni si de unitati de fond detinute de Banca. 

Riscul valutar: banca aplica o serie de reguli care privesc operatiunile sensibile la fluctuatiile 
cursurilor de schimb, modul de realizare, inregistrare si marcare la piata a acestora, precum si 
impactul ratelor de schimb asupra activelor, pasivelor si bilantului bancii 

Riscul de decontare: reprezinta o posibila pierdere, care poate sa apara ca urmare a efectuarii 
defectuoase a decontarilor operatiunilor de trezorerie, obiectivul managementului acestui risc 
fiind adoptarea unei politici prudente privind selectarea contrapartidelor, custozilor, gestionarea 
operatiunilor desfasurate cu contrapartidele si a scadentelor operatiunilor aferente 

 

RISC DE RATA A DOBANZII DIN ACTIVITATI IN AFARA PORTOFOLIULUI DE 
TRANZACTIONARE 

Apetitul la riscul al ratei dobanzii din activitati in afara portofoliului de tranzactionare in Banca 
Transilvania a fost stabilit ca fiind de tip „scazut”, Banca avand stabilit un set de principii stricte 
de gestiune, monitorizare a acestui tip de risc, stabilind un proces de administrare a riscului care 
mentine ratele dobanzii in limite prudentiale. Managementului riscului de rata a dobanzii este 
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acela de a minimiza posibilul impact negativ asupra veniturilor nete, precum si a valorii 
economice a capitalului in conditiile miscarilor adverse ale ratelor de dobanda. 

Banca utilizeaza instrumente de gestiune de tipul analizei GAP, static sau dinamic, precum si 
aceea a valorii economice a activelor, prognoze privind evolutia ratelor de dobanda, tipurile si 
nivelurile dobanzilor produselor bancii, in functie de moneda si de maturitate, volumele 
diverselor elemente bilantiere sensibile la rata dobanzii, comisioane si taxe direct sau indirect 
influentate de modificarile ratelor de dobanda, limite recomandate in managementul gap-ului de 
rata a dobanzii. 

  

RISC REPUTATIONAL  

Riscul reputational reprezinta posibile pierderi ale bancii sau nerealizarea profiturilor estimate, 
ca urmare a lipsei de incredere a publicului in BT. Apetitul la  riscul reputational a fost stabilit 
„scazut”, pe baza mentinerii increderii publicului si partenerilor de afaceri in integritatea Bancii 
Transilvania si in pozitia economico–financiara a acesteia. Administrarea riscului reputational se 
realizeaza prin: efectuarea demersurilor pentru atragerea celor mai buni parteneri, atat in ceea ce 
priveste clientii, cat si furnizorii; recrutarea si pastrarea celor mai buni angajati; minimizarea 
litigiilor; reglementarea riguroasa a activitatii; prevenirea situatiilor de criza; respectiv 
consolidarea permanenta a credibilitatii bancii si increderii actionarilor; perfectionarea 
permanenta a relatiilor cu actionarii; crearea unui mediu cat mai favorabil pentru investitii si 
pentru accesul la capital; comunicare continua si deschisa cu stakeholderii (actionari, mass-
media, clienti, parteneri, angajati, autoritati etc.). 

 

RISC STRATEGIC  

Riscul strategic este riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor si capitalului determinat de 
schimbari in mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea 
inadecvata a deciziilor sau de lipsa de reactie la schimbarile din mediul de afaceri. Apetitul la 
riscul strategic al Bancii Transilvania a fost stabilit „scazut” pe baza urmatoarelor aspecte: 
practicile de managementul riscului sunt parte a planificarii strategice din cadrul BT, expunerea 
la riscul strategic reflecta obiective strategice care nu sunt excesiv de “agresive” si sunt 
compatibile cu strategiile de afaceri dezvoltate respectiv initiativele de afaceri sunt bine 
concepute si sustinute de canale de comunicare, sisteme de operare si retele de livrare adecvate. 

  

RISCUL DE  CONFORMITATE 

In conformitate cu cerintele Regulamentului BNR nr 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru 
institutii de credit , Banca Transilvania asigura deschiderea spre o dezvoltare continua a functiei 
de conformitate, prin aceasta parghie asigurand o gestionare pemanenta , eficienta a riscului de 
conformitate . 

In acest sens, functia de conformitate, ca parte integranta a functiilor de control ale bancii , a 
acordat consultanta organului de conducere asupra modului de implementare a cadrului legal si 
de reglementare si asupra standardelor pe care  banca a fost obligata sa le indeplineasca ; prin 
implicarea si suportul acestei functii a fost evaluat in mod continuu posibilul impact al oricaror 
schimbari ale cadrului legal si de reglementare asupra activitatilor bancii. 

Principalele parghii prin care s-a asigurat o gestiune eficienta a riscului de conformitate sunt :(1) 
agrearea unor limite de expunere si elaborarea unor indicatori care reflecta in mod operativ 
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procesele din cadrul bancii expuse riscului de conformitate;(2)investitii in aplicatii informatice 
performante ; (3)constientizarea  angajatilor prin actiuni de traning asupra evenimentelor care 
intra in aria riscului de  conformitate si mijloacele prin care efectul nivelului acestui tip de risc sa 
fie diminuat;(4) auditarea periodica interna si externa a functiei de conformitate, prin acest 
demers asigurandu-se controlul asupra modului de implementare a cerintelor legislative. 

Indicatorii relevanti prin care s-au gestionat cerintele functiei de conformitate se adreseaza 
si  domeniului de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii 
banilor/finantarii terorismului precum si ariei privind santiunile internationale. 

 

Printr-o strategie de abordare  unitara privind gestiunea riscului de conformitate, procesul a fost 
extins fiind aplicabil la nivelul intregului Grup BT. 

Obiectivele conformitatii in perioada imediat urmatoare sunt concentrate spre urmarirea 
implementarii unor cerinte legislative europene din domeniul Pietelor de capital si pietei 
monetare si valutare,domeniul Platilor,domeniul Protectie datelor personale si domeniul privind 
combaterea si prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului. 

 

ADECVAREA CAPITALULUI 

Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri în cadrul Bancii Transilvania este o 
componenta a procesului de administrare şi de conducere al institutiei de credit, a culturii 
decizionale a acesteia, care vizeaza ca organul de conducere sa asigure identificarea, masurarea, 
agregarea şi monitorizarea în mod adecvat a riscurilor institutiei de credit, detinerea unui capital 
intern adecvat la profilul de risc şi utilizarea şi dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a 
riscurilor. 

Pentru alocarea necesarului de capital Banca şi Grupul folosesc urmatoarele metode de calcul: 

Riscul de credit: metoda de calcul a activelor ponderate la risc este metoda standard; 

Riscul de piata: pentru calculul necesarului de capital aferent riscului valutar şi pentru portofoliu 
de tranzactionare este utilizata metoda standard; 

Riscul operational: pentru calculul necesarului de capital pentru acoperirea riscului operational 
este utilizata metoda indicatorului de baza. 

Grupul gestioneaza in mod dinamic baza sa de capital, prin monitorizarea ratelor de capital 
reglementate, anticipand modificarile corespunzatoare necesare pentru atingerea obiectivelor 
sale, precum și optimizarea componentei activelor și a capitalurilor proprii. 

Planificarea și monitorizarea au in vedere, pe de o parte, totalul fondurilor proprii(fonduri 
proprii de nivel 1 de baza, fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și fonduri proprii de nivel 2) și, 
pe de alta parte, expunerile ponderate la risc (RWA). 

 

AUDITUL INTERN SI EXTERN 

Obiectivele generale ale auditului pe 2016 au fost axate indeosebi pe managementul riscurilor, 
precum si pe evaluarea sistemului general de controale implementate pe tranzactii si/sau 
procese/fluxuri, acoperind intreaga arie de riscuri. Evaluarea sistemului de control a fost 
realizata conform metodologiei de audit intern, unul din obiectivele principale fiind cel de a 
asigura fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale ca rezultat al unei 
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evaluari independente si obiective a sistemului de control intern si a sistemelor de gestionare a 
riscurilor in relatie cu procesul de raportare financiara. 

Cadrul de control intern al Bancii este structurat pe trei niveluri, respective functiile care detin si 
gestioneaza riscurile (unitatile operationale), functiile de supraveghere a riscurile (functia de 
administrare a riscurilor si functia de conformitate) si functia care asigura o examinare 
independenta, respectiv functia de audit intern. 

Astfel, primul nivel de control este realizat de unitatile operationale, care sunt responsabile sa se 
asigure ca la nivelul fiecarei structuri/activitati este constituit un mediu de control si de prevenire 
a riscului, ca parte din operatiunile zilnice, nivelurile doi si trei de control fiind efectuate prin 
intermediul celor trei functii independente de control , dupa cum urmeaza: 

-functia de administrare a riscurilor asigura gestionarea si controlul riscurilor identificate prin 
procese de evaluare specifice; 

-functia de conformitate asigura administrarea riscurilor de conformitate, operational si de 
credit; 

-functia de audit intern asigura examinarea obiectiva a ansamblului activitatilor Bancii in scopul 
unei evaluari independente a managementului riscului, a sistemului de control intern, a 
proceselor de management si de executie, pentru sprijinirea realizarii obiectivelor propuse si 
emite recomandari pentru imbunatatirea eficientei acestor activitati. 

 
1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea bancii 
 

INFORMATII PRIVIND EVOLUTIA PREVIZIONATA A GRUPULUI IN ANUL 2017 
 
Grupul Financiar Banca Transilvania si-a propus pentru anul 2017, dezvoltarea unui nou model 
de microfinantare pentru continuarea sustinerii spiritului antreprenorial romanesc.  
 
OBIECTIVE CANTITATIVE pentru 2017: 

x Total active: crestere de 4,5% 
x Total credite brute: crestere de 6,0% 
x Total resurse de la clienti: crestere 4,6% 
x Cost / Venit: 42,6% 
x Credite / Depozite: 72,8 % 
x Consolidarea pozitiei 2 pe care o avem in piata dupa active;  
x Prezenta activa in mediile online prin dezvoltarea unor aplicatii specifice, tinand cont de 

cresterea cererii de mobile banking si o prezenta mai dinamica in mass-media sociala 
x Crearea unor produse alternative depozitelor clasice pentru care dobanzile au scazut, si 

incurajarea clientilor spre alte produse: unitati de fond; asigurari; alte investitii; 
x Expunerile neperformante (NPE) (în conformitate cu definitia EBA) Maximum 10%. 

 
OBIECTIVE CALITATIVE 2017: 

x Se preconizeaza o creștere organica a bancii, precum și creșterea prin achizitii și fuziuni 
cu alte institutii bancare care opereaza pe piata romaneasca; 

x Banca Transilvania are ca obiectiv o pondere de 20% din piata cardurilor din 2017. 
Excelenta in activitatea de card; 
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x Simplificarea și debirocratizarea proceselor interne și, implicit, mai mult timp disponibil 
pentru clientii - atat în scopuri de vanzari și pentru mentinerea relatiilor existente; 

x Automatizarea activitatilor de rutina, utilizarea instrumentelor digitale avansate; 
x Asistenta din partea consultantilor externi în proiecte care vizeaza optimizarea și 

îmbunatatirea proceselor de lucru și a fluxurilor; 

 

PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2017 
 
Total investitii grup BT       364,163 mii lei cu TVA inclus 

 
PROPUNERI PRIVIND POZITIA FINANCIARA in anul 2017 
 
Proiectarea indicatorilor pe anul 2017, s-a facut pe baza situatiilor financiare individuale BT 
intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de 
Uniunea Europeana, acestea devenind  cadru unic de raportare pentru institutiile de credit din 
Romania incepand cu 1 ianuarie 2012. 
 
In proiectarea indicatorilor pe anul 2017, s-a luat in considerare o rata medie a inflatiei de 2,5 %, 
un curs mediu de 4,52 RON\EUR. 
 
Se estimeaza o crestere a activelor cu 4,5 % mai mare fata de nivelul inregistrat in 2016 ( pana la 
54.113 milioane lei). In structura activelor, s-a prevazut o pondere a creditelor brute de 58,9%, a 
lichiditatilor imediate de 13,1% si investiile in titluri de 29,5%. 
 
In ceea ce priveste structura datoriilor si capitalurilor proprii prevazute pentru 2017, s-a avut in 
vedere o crestere a resurselor atrase de la clientela nebancara cu 4,6% fata de 2016, precum si o 
pondere in total pasive de 80,9%. Indicatorii BVC pe anul 2016 care se supun aprobarii AGA, 
sunt stabiliti asa incat sa sustina obiectivele de afaceri propuse si sunt in corelatie cu normele 
specifice de prudenta si supraveghere bancara. 
 
Pe anul 2017 se estimeaza obtinerea unui profit brut de 1014,26 milioane lei si a unui profit net 
de 851,98 milioane lei. 
 
2. Activele corporale ale bancii 
 
2.1. Amplasarea şi caracteristicile principalelor capacităţi de producţie în 
proprietatea bancii: 
 
Pâna în prezent banca detine în proprietate active corporale de natura cladirilor, reprezentând 
spatiul în care functioneaza sucursalele/agentiile din: Arad, Bistrita, Brasov, Bucuresti Obor, 
Bucuresti Unirii, Centrul Regional Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Dej, Deva, Drobeta Turnu-
Severin, Galati, Giurgiu, Miercurea-Ciuc, Oradea, Ramnicu-Valcea, Târgu Mures, Timisoara, 
Turda, Zalau, Tulcea, Suceava, Iasi, Braila precum si cele cinci apartinand Centralei bancii. 
Restul sediilor, in care isi desfasoara activitatea unitatile BT, sunt sedii inchiriate. 
 
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor bancii: 
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Activele corporale nete, la 31 decembrie 2016 insumeaza 370,30 milioane lei, din care 58,72% 
reprezinta cladiri si terenuri. Majoritatea imobilelor sunt construite sau modernizate recent . 

In anul 2017, este in derulare un proiect de renovare al unitatilor Bancii Transilvania. 

O analiza detaliata a activelor imobilizate ale bancii este prezentata in Notele la Situatiile 
financiare. 
 
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra 
activelor corporale ale bancii. 
Nu este cazul. 
 
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

 
3.1. Pieţele din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare 
emise de banca 
 
Incepand cu 15.10.1997(Prima zi de tranzactionare), Banca Transilvania a devenit prima 
institutie bancara din Romania care a fost cotata la Bursa de Valori Bucuresti. Actiunile Bancii 
sunt actiuni ordinare, nominative, dematerializate si indivizibile. 

 

La inceputul anului 2016, capitalul social inregistrat la Registrul Comertului  a fost de 
3.026.003.679 lei si a fost majorat in cursul anului conform Hotararii  Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor cu suma de 620.044.113 lei rezerve din profit net an 2015 si 
conversie obligatiuni in actiuni. La sfarsitul anului 2016, capitalul social inregistrat la Registrul 
Comertului a ajuns la valoarea de 3.646.047.792 lei.  

 
Capitalul social avea urmatoarea structura la 31.12.2016 si respectiv la 31.12.2015: 
  31 Dec 2016 31 Dec 2015 
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) 8,60% 11,46% 
Persoane fizice romane 16,97% 16,77% 
Societati comerciale romanesti 29,32% 32,99% 
Persoane fizice straine  1,82%  1,89% 

Societati comerciale straine 43,22% 36,89% 
Total 100,00% 100,00% 
 
Capitalizarea bursiera a Bancii a fost, la 31 decembrie 2016, de 8,70 miliarde lei respectiv 1,91 
miliarde euro (31 decembrie 2015: 7,35 miliarde lei, respectiv 1,63 miliarde euro). 
 
3.2. Politica bancii cu privire la dividende 
 
In anul 2016, Banca  a distribuit din profitul anului 2015, dividende in numerar in suma de 1.200 
milioane lei, valoarea bruta a dividendului pe actiune fiind de 0,396558 lei. 
 
BT a mai distribuit dividende in numerar, in valoare de 50 milioane lei, din profitul anului 2008 
cand valoarea bruta a dividendului pe actiune a fost de 0,047200 lei. 
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In restul anilor, politica Bancii Transilvania in ceea ce priveste repartizarea profitului a fost aceea 
de capitalizare. 
 
Pentru anul 2016, Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a decis sa propuna Adunarii 
Generale a Actionarilor distribuirea profitului incheiat prin acordarea unui dividend  in numerar 
in suma de 219.000.000 lei, precum si acordarea de actiuni gratuite actionarilor prin majorarea 
capitalului social cu suma de 695.388.129 lei. Hotararea are la baza atat rezultatele pozitive ale 
Bancii Transilvania din anul 2016, precum si surplusul de capital al bancii. 

 

Consiliul de Administratie al bancii supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor 
propunerea de repartizare a profitului in suma de 1.228.440.318 lei, conform urmatoarei situatii: 

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT   2016  SUME (LEI)  
Profit brut 999.123.051  
Impozit pe profit current/amanat 229.317.267  
Profit net  1.228.440.318  
5% Fond de rezerva legala din profit brut 49.956.153  
Rezerve din profit net reprez. impozit amanat  264.096.036 
Profit net de repartizat la rezerve 914.388.129  
 

Consiliul de Administratie propune spre aprobare repartizarea profitului prin acordare de 
dividende in suma de 219.000.000 lei. Dividendul brut pe actiune este de 0,0600650382. 

Consiliul de Administratie propune, de asemenea, spre aprobare majorarea capitalului social al 
bancii de la 3.646.047.792 lei la 4.341.435.921 lei, cu suma de 695.388.129 lei, reprezentand 
rezerve constituite din profitul net al anului 2016. 

 

Ca urmare a majorarii capitalului social cu suma de 695.388.129 lei, la fiecare 100 actiuni vor fi 
atribuite 19,07238107 de actiuni noi (respectiv sa se atribuie un numar de actiuni noi 
corespunzator raportului 695.388.129/3.646.047.792). 

 

3.3. Activităţi ale bancii de achiziţionare a propriilor acţiuni: 
 
Rascumpararile de actiuni care s-au derulat in anul 2016 se inscriu in programul aprobat prin 
Hotararirile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A din 
27.04.2016. 
 
3.4. Numărul şi valoarea nominala a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute 
de filiale: 
 

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT 2016 SUME (LEI) 

TOTAL REZERVE DISPONIBILE PENTRU REPARTIZARE 914.388.129 
Capitalizare rezerve profit net 2016 695.388.129 
Capital social la data de referinta 3.646.047.792  
Randament / actiune % capitalizare 0,1907238107 
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Nici o societate din Grupul BT nu detine actiuni Banca Transilvania (TLV). Fondul de investitii 
BT INVEST1, administrat de societatile BT Asset Management detine un numar de 9.648.498 
actiuni Banca Transilvania (TLV) la data de 31.12.2016, reprezentand un procent de 0,264629% 
din capitalul Bancii. 

Subsidiara BT 
Nr. de actiuni 

detinute 

Valoare 
Nominala la 
31.12.2016 

Procent 
detinut 

BT INVEST1 9.648.498 9.648.498 0,264629% 

TOTAL ACTIUNI BT detinute  9.648.498 9.648.498 0,264629% 
 
3.5. Obligatiuni emise de catre banca:  
 
In anul 2013, Banca Transilvania S.A. a emis un numar de 50.000.000 de obligaţiuni 
convertibile subordonate negarantate , scadente în 2020, fiecare cu o valoare nominală de 0,60 
EUR, cu o valoare nominală totala de 30.000.000 Euro. Obligatiunile sunt in forma nominativa, 
dematerializata. 
La 31 decembrie 2013 existau in sold obligatiuni subordonate la termen emise de banca in 
valoare de 30 milioane de euro. 
 
In data de 3.11.2014, un numar de 33.453.730 obligatiuni in valoare nominala de 20.072.238 
euro s-au convertit in 49.444.546 actiuni BT. 
La 31 decembrie 2014 existau in sold 16.546.270 obligatiuni subordonate la termen emise de 
banca in valoare de 9.927.762 euro. 
La 31 decembrie 2015 existau in sold tot 16.546.270 obligatiuni subordonate la termen emise de 
banca in valoare de 9.927.762 euro. 
La 31 decembrie 2016 existau in sold 16.507.930 obligatiuni subordonate la termen emise de 
banca in valoare de 9.904.758 euro. 
 
4. Conducerea Bancii 
 
GUVERNANTA CORPORATIVA  

Guvernanta corporativa reprezinta setul de responsabilitati si practici ale conducerii companiei, 
avand drept scop oferirea unei directii strategice si asigurarea ca obiectivele propuse vor fi atinse, 
respectiv asigurarea ca riscurile sunt gestionate corespunzator si ca resursele companiei sunt 
utilizate responsabil.  

 Sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control si raportare a riscurilor a fost dezvoltat 
si este aplicat de banca inclusiv in ceea ce priveste controlul intern si gestionarea riscurilor 
aferente proceselor de raportare financiara, in scopul furnizarii de informatii credibile, relevante 
si complete catre structurile implicate in luarea deciziilor in cadrul bancii si catre utilizatorii 
externi, precum si in scopul asigurarii conformitatii activitatilor bancare cu cadrul legal de 
raportare financiara si cu politicile si procedurile interne.  

Banca Transilvania S.A. aplica Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București 
avand in vedere calitatea de emitent pe piata de capital. Codul de Guvernanta Corporativa al BVB 
poate sa fie gasit pe website-ul oficial al Bursei (ww.bvb.ro). Nu exista in prezent elemente in care 
Banca Transilvania sa nu asigure conformitatea cu prevederile Codul de Guvernanta Corporativa 
BVB.  
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Conducerea Bancii Transilvania: 

Conducerea strategica este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor, care are sarcina de a 
stabili obiective organizationale strategice si de a aloca resursele necesare infaptuirii acestora. 

Structura de conducere in Banca Transilvania include organul de conducere cu functie de 
supraveghere – Consiliul de Administratie si organele de conducere superioara – 
Conducatorii/Comitetul Conducatorilor. 

 
Consiliul de Administratie  

Administratia Bancii Transilvania este incredintata de catre Adunarea Generala a Actionarilor 
unui Consiliu de Administratie ales pentru cate un mandat cu durata de 4 ani, format din 7 
administratori, alesi de catre actionari, in cadrul AGA. 

In momentul de fata, in cadrul Consiliului de Administratie BT, exista o pozitie vacanta ca 
urmare a decesului unuia dintre administratorii bancii. Consiliul de Administratie are in 
componenta 3 administratori independenti, fiind compus in totalitate din administratori 
neexecutivi. 

 

4.1. Lista administratorilor bancii: 

In cursul anului 2016 nu au fost acte de demisie in randul membrilor Consiliului de 
Administratie si a conducerii executive. 
 
Dl. Marzanati Roberto Vicepresedinte al Consiliului de Administratie a decedat in 30.05.2016. 
A fost inregistrat nou membru C.A. dl. Lionachescu Costel. 
 
Membrii Consiliului de Administratie (CA) la data de 31.12.2016 sunt: 
 
 
Nume 

 
Functie 

Procent detinut 
31.12.2016 

Ciorcila Horia Presedinte al Consiliului de Administratie                

4,291808%  direct si 
impreuna cu  actionarii BT 

Castorius Limited si 
Thelteck Limited 

Grasee Thomas  
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0 

Gueorguiev Ivo 
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0,016103 

Ceocea Costel 
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie 

0,026092 

Puscas Vasile  
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0,011967 

Lionachescu Costel 
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0,000003 

 
Ciorcila Horia s-a nascut in anul 1963, in Cluj-Napoca si a absolvit in 1989 Facultatea de 
Automatizari si Calculatoare din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Incepand cu anul 
1993 a participat, in calitate de membru fondator, la infiintarea Bancii Transilvania S.A. si a unor 
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companii din cadrul grupului Bancii Transilvania S.A. din domeniul financiar (asigurari, leasing, 
etc). A participat, tot in calitate de membru fondator, la constituirea unor societati comerciale 
cum ar fi grupul de firme Astral TV, Maestro Industries si RomVioCons-Omniconstruct . De 
asemenea, a fost Membru CA  al BT Asigurari SA, BT Asset Management SAI  si Presedinte CA al 
BT Aegon . In prezent este membru CA al ACI SA si SIF MOLDOVA SA. 
 Este membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. inca de la constituire, iar 
din anul 2002 este presedintele Consiliului de Administratie al Bancii. 
 
Grasee Thomas s-a nascut in anul 1955. Este licentiat in domeniul bancar. A absolvit Business 
School of Finance and Management din cadrul Bankakademie din Frankfurt, Germania in 1977. 
Si-a inceput cariera in domeniul bancar la Hypo-Bank Sucursala Mannheim, Germania. A 
detinut diferite poziții de management si top management in sectorul bancar la Hypo-Bank 
Munchen, Hypo-Bank Landshut/Rosenheim Germania, Bayerische Hypo und Vereinsbank AG 
Munchen Germania, Unicredit CAIB Polonia, Specta Group Moscova, Banca Intesa Moscova 
Rusia. In prezent este membru CA al JSC Alliance Bank Almaty Kazahstan si Membru al 
Consiliului de Supraveghere(din partea BERD), membru al Comitetului de Strategie si Piete de 
capital si membru al Comitetului de Audit si Risc al Credit Bank Moscova, Rusia. 
Este membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. din data de 29.04.2014; 
aprobare BNR 30.12.2014. 
 
Gueorguiev Ivo s-a nascut in anul 1964. A absolvit universitatea de Economie Nationala si 
Mondiala din Sofia, Bulgaria in anul 1990 si are diploma MBA la Universitatea Alberta din 
Edmonton, Canada in anul 1993. A detinut diferite poziții in calitate de: consultant al Comitetului 
de Management al Varsity Consulting Group Edmonton Canada, Bancher Principal din partea 
BERD in Baltics/Belarus Group, presedinte Hermis Finance Lituania, Vicepresedinte al Hermis 
Bank Lituania, Bancher Senior din partea BERD in cadrul  Grupului Institutiilor Financiare, 
Director General si Presedinte al Comitetul Conducatorilor TBIF Financial Services BV, 
Presedintele Consiliului de Supraveghere TBI Bank. 
A participat in numeroase Consilii de Administratie: Presedinte  al Hermis Finance Lituania, 
Vicepresedinte al Hermis Bank Lituania, membru CA la Baltics Small Equity Fund, Export & 
Credit Bank Macedonia, Bulgarian Insurance and Pension Holding, Presedinte CA al TBI Broker 
doo Serbia, Presedinte al TBI Lizing doo Serbia, Presedinte al CA TBI Bulgaria, CEO si membru 
CA in TBIF Bulgaria, Presedinte al CA la TBI Invest / Asset Management Bulgaria, 
Vicepresedinte al CA la TBI Credit SA Romania, Vicepresedinte CA la TBI Credit SA Romania, 
Presedinte al CA la TBI Credit EAD Bulgaria,Presedinte CA la  TBI Leasing AD Bulgaria. 
A facut parte din numeroase Consilii de supraveghere in calitate de: Membru al Consiliului de 
Supraveghere la Energo SA Polonia, Pension Fund Doverie Bulgaria, Presedinte al Consiliului de 
Supraveghere Sympatia Finance Slovacia, Membru al Consiliului de Supraveghere la Sovcom 
Bank Rusia, TBI Holding Company Olanda, Membru al Consiliului de Supraveghere Arka 
Consumer Finance Rusia, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere VABank Ucraina, 
Presedinte al Consiliului de Supraveghere TBI Bank Bulgaria. 
In prezent este investitor privat si membru in Consiliul de Administratie al Credibul AD Sofia 
Bulgaria.Este membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. din data de 
29.04.2014; aprobare BNR 27.11.2014. 
 
Ceocea Costel s-a nascut in anul 1956 in Buzau. A absolvit Facultatea de Stiinte Economice a 
Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Specializarea Economia Industriei, Constructiilor si 
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Transporturilor, are studii masterale specializarea Management si Administrarea Afacerilor, 
Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi si este doctorand in domeniul Ingineriei Industriale in 
cadrul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi. Si-a inceput activitatea in anul 1976 in 
cadrul intreprinderii CCH Letea Bacau. Intre 1981-1990 lucreaza in cadrul Consiliului Judetean 
Bacau. In anul 1990 este functionar la IFET/SEPPL Bacau. In anul 1991 este angajat la Camera 
de Comert si Industrie Bacau in functia Referent de Specialitate, fiind promovat in functia de Sef 
Serviciu  in Departamentul Relatii Interne si Internationale. In anul 1994 s-a transferat la SIF 
Moldova SA ocupand functiile de Referent de Specialitate, Sef Serviciu (1997), Director (2001) si 
Vicepresedinte-Director General Adjunct(din 2005) in cadrul aceelasi institutii. In anul 2008 a 
devenit  Presedinte si Director General in Comitetul de Directie al CA al SIF Moldova SA, functie 
detinuta si in prezent. 
Este membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. incepind cu aprilie 2010. 
 
Puscas Vasile s-a nascut in anul 1952 in localitatea Surduc, judetul Salaj.  A absolvit Facultatea 
de Istorie si Filozofie a Universitatii Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, fiind licentiat în Istorie şi Ştiinţe 
Sociale. Are titlul de Doctor in Istorie in cadrul Universitatii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca si din 
1995 pana in prezent este Profesor la Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Istorie 
Contemporană şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj–Napoca. In perioada 
decembrie 2000-decembrie 2004 a ocupat functia de ministru delegat in Guvernul Nastase si a 
fost negociator sef al Romaniei cu Uniunea Europeana. In decembrie 2008 a fost numit in 
functia de secretar de stat la Departamentul Pentru Afaceri Europene (DAE), iar la inceputul 
anului 2009 s-a decis schimbarea titulaturii acestuia in Sef de Departament Programe Europene 
cu rang de ministru. In perioada 2009-2013 a fost Consilier Principal pentru Departamentul 
Programe Europene. Din anul 2012 este Profesor si la Departamentul de Studii Europene. Din 
anul 1999 este Directorul Institutului de Studii Internationale, Facultatea de Istorie-Filosofie, 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj- Napoca. Din anul 2002 este Membru al Comisiei Nationale de 
Recunoastere a Titlurilor si Diplomelor (Ministerul Educatiei si Cercetarii). Din anul 2011  
conduce Catedra  Jean Monnet–modulul Negociere şi Politici Europene din cadrul 
Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană  a Universitatii Babes-
Bolyai Cluj-Napoca. 
Este membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. incepind cu noiembrie 
2013. 
 
Lionachescu Costel Doru s-a nascut in anul 1963, in Curtea de Argeș, judetul Argeș. In anul 
1988 a absolvit Facultatea de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Institutului Politehnic 
Bucuresti. Deține o diplomă MBA de la ASEBUSS, un program comun oferit de Universitatea din 
Washington, Seattle si Academia de Studii Economice București. De asemenea, este masterand in 
Electronică și Telecomunicații la Institutul Politehnic București. Timp de aproape 11 ani, a 
detinut diferite poziții de top management în sectorul bancar, începând cu ING Bank, apoi în 
calitate de vicepreședinte Citibank NA și mai târziu, în calitate de Director General Adjunct al 
Bancpost. A fost Presedinte-Fondator si Partener Principal al Capital Partners SRL. Dupa 
achizitia, in martie 2016, a activitatii Capital Partners de catre BT Securities, a  devenit membru 
CA al BT Capital Partners S.A., subsidiara bancara de investitii a Bancii Transilvania. 
Este ales membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. din 27.04.2016 ca 
urmare a unui post vacant (aprobare BNR pentru detinerea functiei de administrator al bancii 
30.12.2016). 
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Lista persoanelor afiliate bancii se regaseste in ANEXA2 la prezentul raport. 
 
 
 
4.2. Conducerea executiva a bancii: 
 
Conducerea băncii este asigurată de Comitetului Conducatorilor cu urmatoarea componenta: 
Nume Functie Procent detinut 

31.12.2016 

Tetik Ömer Director General CEO 0,043504 

Runcan Luminita  Director General Adjunct CRO 0,053696 

Toderici Leontin Director General Adjunct Operatiuni COO 0,082361 

Nistor Gabriela Cristina Director General Adjunct Retail Banking 0,036368 
Dudoiu Andrei Director General Adjunct Companii 0,067051 

Calinescu George  Director General Adjunct Financiar CFO 0,003850 
Moisa Tiberiu Director General Adjunct Banking pentru IMM  0,017971 
 
Ceilalti membrii ai Comitetului Executiv de Management sunt: 
Nume Functie 

Pojoca Lucia Ana Director Executiv Regional Oradea (DEO) 

Bucur Ioan Calin Director Executiv Managementul Riscului (DEMR) 

Nadasan Mihaela Simona Director Executiv Institutii Financiare si Relatii Internationale 
(DEIFRI) 

Doca Nevenca Zoranca Director Executiv Resurse Umane (DERU) 

Olanescu Ioana Director Executiv Guvernanta Corporativa si Contencios (DEGCC) 

Plesuvescu Bogdan Director Executiv Juridic, Workout si Insolventa (DEJWI) 

Banu Dragos Mihai Director Executiv Trezorerie (DET)   

Hanga Radu Director Executiv Strategie Coordonare Grup BT (DESCG)  

 
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri 
administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în 
cadrul bancii, precum şi altele care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini 
atribuţiile în cadrul bancii. 
 
Banca  emite rapoarte informative curente catre BVB, prin care toti actionarii bancii sunt 
informati prompt si corect asupra oricaror modificari semnificative intervenite in situatiile 
financiare, componenta managementului , litigii in care acestia au fost implicati sau litigii legate 
de activitatea bancii. 
 
5. Situaţia pozitiei financiare 
 
 Informatiile prezentate in situatiile financiare individuale referitoare la incheierea exercitului 
financiar pentru anul 2016 au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate 
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cu Legea nr. 82/1991 republicata si O.U.G. 99/2006, Ordinul BNR nr.27/2010 pentru aprobarea 
reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 
adoptate de Uniunea Europeana aplicabile institutiilor de credit cu modificarile ulterioare 
Ordinul BNR nr.29/29.12.2011, Ordin nr. 2/7.03.2013, Ordinul 7/30.10.2014, Ordinul 
7/20.07.2015, precum si alte instructiuni BNR in domeniu. 
 
Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor 
sintetice si exprima situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. 
Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare datei bilantului, care sa aiba impact asupra situatiilor 
financiare ale anului 2016. 
 
Banca a calculat si a achitat lunar obligatiile fiscale catre bugetul de stat si catre fonduri speciale, 
precum si obligatiile fiscale trimestriale si semestriale la bugetul local, iar pentru impozitul pe 
profit, a efectuat plati anticipate, trimestriale, in conformitate cu reglementarile legale. 
 
Analiza situatiei economico-financiara a bancii si a grupului, efectuata pe baza situatiilor 
financiare, comparativ pe ultimii 3 ani se prezinta astfel: 
 

a) Situatia pozitiei financiare a bancii si a grupului: 
 

INDICATORUL  
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Banca Dec-

2014 
Grup  Dec-

2016 
Grup  Dec-

2015 
Grup  

Dec-2014 
Numerar si disponibilitati la 
Banca Centrala 5.293.635 4.997.896 4.225.966 5.293.660 4.997.930 4.234.181 
Plasamente la banci 2.746.582 3.889.483 2.378.906 2.785.505 3.908.864 2.387.058 
Active fin la val justă prin 
profit sau pierdere 59.890 56.819 52.311 163.520 161.028 143.931 
Credite şi avansuri acordate 
clientilor 27.209.976 25.107.527 17.517.192 26.710.402 24.894.560 17.662.963 
Titluri de valoare disponibile 
spre vanzare 15.120.524 12.332.576 10.852.865 14.993.828 12.242.959 10.771.835 
Titluri de valoare detinute 
până la scadenţă - - - 20.691 12.942 - 
Investitii in participatii 136.671 84.886 74.856 - - - 
Imobilizări  corporale si 
investitii imobiliare 370.305 337.076 289.662 558.734 452.266 339.721 
Imobilizări necorporale 78.396 72.425 70.466 86.600 74.472 72.240 
Fondul comercial - - - 2.774 376 376 
Creante privind impozitul 
curent 125.055 133.769 - 119.103 132.651 - 
Creante privind impozitul 
amanat  373.940 111.162 - 378.716 113.906 - 
Alte active 254.627 219.046 157.288 307.048 256.084 183.622 
Total active 51.769.601 47.342.665 35.619.512 51.944.224 47.579.092 35.795.927 
Depozite de la banci 247.268 388.425 133.348 247.268 388.425 133.348 
Depozite de la clienti 41.851.773 38.395.292 30.045.502 41.681.475 38.301.741 29.994.916 
Imprumuturi de la banci si 
alte institutii financiare 2.246.461 985.142 949.053 2.304.911 1.129.702 1.052.687 

 Mii lei 
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Datorii subordonate 424.111 416.352 394.658 424.111 416.424 394.743 
Datorii privind impozitul 
amanat  - - 43.716 - - 41.040 

 

INDICATORUL  
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Banca 

Dec-2014 
Grup  Dec-

2016 
Grup  Dec-

2015 
Grup  

Dec-2014 
Proviz pentru alte riscuri si 
angajamente de creditare  506.955 705.596 49.624 514.582 708.199 52.012 
Alte datorii 508.945 334.097 301.650 581.844 360.140 316.034 
Total dat excl dat fin 
catre detinatorii unit de 
fond 45.785.513 41.224.904 31.917.551 45.754.191 41.304.631 31.984.780 
Dat fin catre detinatorii 
de unitati de fond - - - 37.326 33.648 13.884 
Total datorii 45.785.513 41.224.904 31.917.551 45.791.517 41.338.279 31.988.664 
Capital social 3.732.549 3.112.505 2.695.125 3.732.549 3.112.505 2.695.125 
Actiuni proprii (16.546) - (10.468) (29.993) (11.806) (21.253) 
Prime de capital 28.374 28.316 38.873 28.374 28.316 38.873 
Rezultatul reportat 1.779.244 2.389.102 490.160 1.954.073 2.523.109 597.213 
Rezerva din reevaluare 27.188 27.377 27.852 26.227 26.470 27.000 
Rezerve privind activele  
disponibile pentru vanzare 10.790 187.928 201.142 (8.791) 175.511 189.897 
Alte rezerve 422.489 372.533 259.277 432.061 380.588 266.241 
Capitaluri proprii 
atribuibile actionarilor B 5.984.088 6.117.761 3.701.961 6.134.500 6.234.693 3.793.096 
Interese care nu controleaza - - - 18.207 6.120 4.167 
Total capitaluri proprii  5.984.088 6.117.761 3.701.961 6.152.707 6.240.813 3.797.263 
Total datorii si capitaluri 
proprii 51.769.601 47.342.665 35.619.512 51.944.224 47.579.092 35.792.927 

 
 
La sfârşitul anului 2016, activele Bancii Transilvania. S.A. au o pondere de 99,66% in totalul 
activelor Grupului BT (99,50% in 2015 si 99,51% in 2014). 
 
b) Contul de profit şi pierderi:  
 

INDICATORUL  
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Banca Dec-

2014 
Grup  Dec-

2016 
Grup  Dec-

2015 
Grup  

Dec-2014 
Venituri din dobanzi 1.971.218 2.369.872 1.756.615 2.027.555 2.416.977 1.797.538 

Cheltuieli cu dobânzile (260.484) (460.088) (619.013) (263.522) (464.802) (621.863) 
Venituri nete din 
dobanzi  1.710.734 1.909.784 1.137.602 1.764.033 1.952.175 1.175.675 
Venituri din speze si 
comisioane  624.114 582.247 498.843 652.900 603.085 514.135 
Cheltuieli cu speze si 
comisioane  (114.651) (124.731) (90.456) (106.629) (116.099) (88.586) 
Venituri nete din speze 
si comisioane  509.463 457.516 408.387 546.271 486.986 425.549 

 Mii lei 
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Venit net din tranzactionare 183.493 179.428 126.805 197.383 179.877 126.795 
Castig net din vanzarea 
instrumentelor financiare 
disponibile pentru vanzare 402.226 222.086 338.784 401.691 222.208 339.082 

 
 

INDICATORUL  
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Banca Dec-

2014 
Grup  Dec-

2016 
Grup  Dec-

2015 
Grup 

Dec-2014 
Contributia la Fondul de 
Garantare Depozite si 
Fondul de Rezolutie (72.792) (95.308) (73.152) (72.792) (95.308) (73.152) 
Alte venituri din exploatare  90.268 81.879 39.468 170.051 108.212 62.664 
Venituri operationale  2.823.392 2.755.385 1.977.894 3.006.637 2.854.150 2.056.613 
Cheltuieli nete cu ajustarile 
de depreciere pentru  active, 
provizioane pentru alte 
riscuri si angajamente de 
creditare (654.223) (794.954) (645.645) (658.087) (797.514) (663.023) 
Cheltuieli cu personalul (631.487) (650.324) (450.407) (665.818) (676.742) (474.422) 
Cheltuieli cu amortizarea (72.358) (77.616) (57.385) (93.911) (91.662) (66.148) 
Alte cheltuieli operationale (466.201) (617.962) (319.410) (529.984) (638.117) (337.384) 
Cheltuieli operationale (1.824.269) (2.140.856) (1.472.847) (1.947.800) (2.204.035) (1.540.977) 
Castig din achizitii - 1.650.600 - - 1.650.600 - 
Profitul inainte de 
provizionare 999.123 2.265.129 505.047 1.058.837 2.300.715 515.636 
Venit/Cheltuiala cu 
impozitul pe profit 229.317 152.539 (70.717) 218.176 147.302 (73.183) 
Profitul exercitiului 
financiar  1.228.440 2.417.668 434.330 1.277.013 2.448.017 442.453 
Profit atribuibil actionarilor 
bancii - - - 1.272.422 2.446.129 441.085 
Profit alocat intereselor care 
nu controleaza - - - 4.591 1.888 1.368 
Profitul exercitiului 
financiar 1.228.440 2.417.668 434.330 1.277.013 2.448.017 442.453 

 
La sfârşitul anului 2016, profitul Bancii Transilvania. S.A. au o pondere de 96,20% in profitul 
total al Grupului BT (98,76% in 2015 si 98,16% in 2014). 
 
c ) Cash flow: Situatia fluxurilor de trezorerie: 

INDICATORUL  
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Banca Dec-

2014 
Grup  

Dec-2016 
Grup Dec-

2015 
Grup 

Dec-2014 
Numerar si echivalent de 
numerar la inceputul 
perioadei  8.597.019 6.381.816 5.726.957 8.607.236 6.398.180 5.732.615 
± Numerar net din/(folosit 
in) activitati de exploatare (929.911) 2.537.710 1.688.634 (795.656) 2.578.412 1.709.584 
± Numerar net  din/(folosit 
in) activitatea  de investitii  (152.471) (265.061) (35.653) (197.017) (351.916) (59.287)  

 Mii lei 
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± Numerar net din/(folosit 
in) activitati de finantare 113.117 (57.446) (998.122) 26.496 (17.440) (984.732)  
Numerar si echivalent de 
numerar la sfarsitul 
perioadei 7.627.754 8.597.019 6.381.816 7.641.059 8.607.236 6.398.180 

 
Situaţia pozitiei financiare este prezentata in detaliu in Situatiile financiare anexate. 
 
Sunt anexate la prezentul raport: 
- Raportul Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. individual si consolidat pe 

anul 2016; 
- Declaratia conducerii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare 

aferente exercitiului 2016; 
- Situatiile financiare la nivel individual si consolidat IFRS, impreuna cu notele explicative; 
- Raportul Auditorului independent PriceWaterhouseCoopers Audit SRL, pentru Situatiile 

financiare la nivel individual si consolidat IFRS. 
 
Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente: 
a) copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive in 
semestrul II al anului 2016; 
Mentionam ca Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor au fost transpuse operativ in acte 
constitutive, au fost implementate si avizate de forurile competente. 

b) contracte importante incheiate in cursul anului 2016: in octombrie 2016 s-au tras 38 milioane 
EUR din cea de-a doua transa in suma de 75 milioane EUR, din contractul semnat cu BEI in anul 
2014 in suma totala de 150 milioane EUR. 

c) acte de demisie/demitere în rândul membrilor administraţiei, conducerii executive Nu au fost 
inregistrate in cursul anului 2016; 
d) lista filialelor bancii şi a societăţilor controlate de aceasta -Lista Filialelor BT este Anexa la 
prezentul raport(ANEXA 1); 
e) lista persoanelor afiliate bancii - Lista persoanelor aflate in relatii speciale cu BT este Anexa la 
prezentul raport (ANEXA 2). 
 
 
PRESEDINTE C.A. DIRECTOR GENERAL  DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT  
HORIA CIORCILA ÖMER TETIK GEORGE CALINESCU 
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ANEXA 1 
 

Grupul Banca Transilvania (“Grupul”) cuprinde Societatea-mamă, Banca Transilvania S.A. 
(„Banca”) şi filialele acesteia cu sediul în România şi în Republica Moldova. Situaţiile financiare 
individuale şi consolidate la data de 31.12.2016 cuprind Banca Transilvania S.A. (“Societatea 
mamă” sau “BT”) şi subsidiarele sale (denumite în continuare “Grupul”). 
 
Filialele Grupului sunt formate din următoarele entităti: 
 
 

Filiala 
Domeniu de 

activitate 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
BT Capital Partners S.A. investiţii 99,59% 99,40% 
BT Leasing Transilvania IFN S.A. leasing 100,00% 100,00% 
BT Investments S.R.L. investiţii 100,00% 100,00% 
BT Direct IFN S.A. credite de consum 100,00% 100,00% 
BT Building S.R.L. investiţii 100,00% 100,00% 

BT Asset Management SAI. S.A. managementul 
activelor 

80,00% 80,00% 

BT Solution Agent de Asigurare 
S.R.L. 

activităţi auxiliare case 
de asigurări şi pensii 99,95% 99,95% 

BT Asiom Agent de Asigurare 
S.R.L. 

activităţi auxiliare case 
de asigurări şi pensii 

99,95% 99,95% 

BT Safe Agent de Asigurare S.R.L. activităţi auxiliare case 
de asigurări şi pensii 99,99% 99,99% 

BT Intermedieri Agent de 
Asigurare S.R.L. 

activităţi auxiliare case 
de asigurări şi pensii 99,99% 99,99% 

BT Compania de Factoring S.R.L. factoring 100,00% 100,00% 
BT Operaţional Leasing S.A. leasing 94,73% 94,73% 
BT Leasing MD S.R.L. leasing 100,00% 100,00% 
BT Microfinanţare IFN S.A. credite de consum 100,00 % 0,00 % 

BT Transilvania Imagistică S.A. 
alte activităţi 

referitoare la sănătatea 
umană 

89,71% 89,71% 

Improvement Credit Collection 
S.R.L 

activităţi ale agenţiilor 
de colectare şi a 

birourilor de raportare 
a creditului 

100,00% 100,00% 

Sinteza S.A. 
fabricare alte produse 
chimice organice de 

bază 

46,98% 0,00 % 

Chimprod S.R.L. fabricarea produselor 
farmaceutice de bază 

46,87% 0,00 % 
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ANEXA 2 
 
GRUPUL PERSOANELOR AFILIATE CU INSTITUTIA DE CREDIT  
la data de 31.12.2016 
  

  NR. 
CRT. NUME 

1 BANCA TRANSILVANIA SA 

2 A C I CLUJ SA 

3 ACERO BPIE SRL 

4 ADMIN DEVELOPMENT DESIGN 

5 ALSIRA CONSULTING SRL 

6 ANDOVIV IMO SRL 

7 ANTILAG SRL 

8 ANTREPRIZA CLUJ ZALAU SA 

9 ASOC. CLUSTERUL DE IND.CREATIVE TRANSILVANIA 

10 ASOC.UNIV.BABES-BOLYAI - EXECUTIVE EDUCATION 

11 ASOCIATIA "COSTACHE NEGRI 2005 BACAU" 

12 ASOCIATIA BUCURESTIUL ARE SUFLET 

13 ASOCIATIA CLUB SPORTIV U-BT 

14 ASOCIATIA SPHERIK 

15 AUREL VLAICU SA 

16 BANU DRAGOS MIHAI 

17 BANU IULIANA 

18 BESTDO SA 

19 BIRLE IOAN 

20 BIRLE LILIANA DORINA 

21 BOROMIR PROD SA 

22 BT ASIOM AGENT DE ASIGURARE SRL 

23 BT ASSET MANAGEMENT S A I SA 

24 BT BUILDING SRL 

25 BT CAPITAL PARTNERS 

26 BT DIRECT IFN SA 

27 BT INTERMEDIERI-AGENT DE ASIGURARE SRL 

28 BT INVESTMENTS SRL 

29 BT LEASING MD  
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30 BT LEASING TRANSILVANIA SA 

31 BT MICROFINANTARE IFN S.A. 

32 BT OPERATIONAL LEASING SA 

33 BT SAFE-AGENT DE ASIGURARE SRL 

34 BT SOLUTION-AGENT DE ASIGURARE SRL 

35 BUCUR CALIN IOAN 

36 BUCUR MARIUTA DANIELA 

37 CALINESCU DANIELA MIHAELA 

38 CALINESCU GEORGE RAZVAN 

39 CANTINA DEJ SA 

40 CASTORIUS LIMITED 

41 CENZ EXPERT SRL 

42 CEOCEA CONSTANTA SILVIA 

43 CEOCEA COSTEL 

44 CHIMPROD S.A. 

45 CIORCILA HORIA 

46 CIORCILA PATRICK 

47 CIORCILA SIMONA NICULINA 

48 COMPANIA DE FACTORING SRL 

49 CONSTRUCTII DEJ SA 

50 CONSTRUCTII MONTAJ SA 

51 DENTYS CARE SRL 

52 DOCA NEVENCA ZORANCA 

53 DUDOIU ANDREI 

54 DUDOIU MONICA 

55 
DUNCA A. ISABELA- CABINET MEDICAL DE MEDICINA DE 
FAMILIE 

56 DUNCA ISABELA 

57 DUNCA NELU 

58 ELBA NOVO SRL 

59 EUR CONSULT SRL 

60 FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA 

61 FUNDATIA CLUBUL INTREPRINZATORULUI ROMAN 

62 FUNDATIA CLUJUL ARE SUFLET 

63 FUNDATIA TRANSILVANIA 

64 GEAINV SA 

65 GRASSE THOMAS GUNTHER 

66 GUEORGUIEV IVO ALEXANDROV 

67 HANGA MARIOARA 

68 HANGA RADU 

69 IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL 

70 JILOAN CORNELIA 
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71 LACATUS EMILIA 

72 LACATUS MIHAI CALIN 

73 LACATUS VIOREL DORIN 

74 LION CAPITAL SRL 

75 LIONACHESCU AIDA 

76 LIONACHESCU COSTEL 

77 LĂCĂTUŞ V. VIOREL-DORIN - EXPERT CONTABIL, AUDITOR 

78 MATES MARIA 

79 MATYUS ECATERINA ELENA 

80 MLAD CONSULT SRL 

81 MOISA EMILIA SANDA 

82 MOISA TIBERIU 

83 MONDUCO SOLUTION SRL 

84 MURESAN IOANA SIMINA 

85 NADASAN MIHAELA SIMONA 

86 NARIA INVEST SA 

87 NASTASE VICTOR DANIEL 

88 NISTOR GABRIELA CRISTINA 

89 NISTOR STELIAN MIHAI 

90 OLANESCU IOANA FLORINA 

91 OLTEAN ANDREI 

92 OLTEAN IOAN CRISTIAN 

93 OLTEAN SANDA ADINA 

94 OMNICONSTRUCT SA 

95 OPRIS SIMONA ALINA 

96 PICARI AGNESE 

97 PICARI FEDERICA 

98 PICARI GIUSEPPE 

99 PLESUVESCU BOGDAN 

100 POJOCA LUCIA ANA 

101 POJOCA VIRGIL 

102 POJOCA VIRGIL SORIN 

103 PUSCAS MARIANA 

104 PUSCAS MARIANA CABINET MEDICAL 

105 PUSCAS MARIUS EMIL 

106 PUSCAS VASILE 

107 RUNCAN ANDRA 

108 RUNCAN LUMINITA DELIA 

109 RUNCAN MIREL 

110 SANTI NICOLETTA 

111 SC FASTCOM SA 

112 SIGUR AUTOTRANSPORT SRL 
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113 SINTEZA SA 

114 SOCE IMPEX SA 

115 SPL INVEST SA 

116 SPO INVEST SA 

117 TEHNOFRIG CENTER SA 

118 TEHNOFRIG SA 

119 TENT JUDITH STEFANIA 

120 TENT SERGIU BOGDAN 

121 TETIK ALEXANDRA 

122 TETIK OMER 

123 THELTECK LIMITED 

124 TODERICI AURELIA ELVIRA 

125 TODERICI DAN 

126 TODERICI LEONTIN 

127 TRANSILVANIA IMAGISTICA SRL 

128 URS PETRU 

129 VASILACHE ANNEMARIE 

130 VASILACHE DANIEL GEORGE 

131 VUSCAN GEORGE DAN 

132 VUSCAN GHEORGHE IOAN 

133 VUSCAN MONICA FELICIA 

134 WINNERS EVENTS SRL-D 

135 WINNERS PARCUL ROZELOR SA 
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Prevederile Codului Respectă Nu 
respectă 
sau 
respectă 
parțial 

Motivul pentru 
neconformitate 

A.1 Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care 
include termenii de referință/ responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie 
de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale 
din Secțiunea A. 

Respectă    

A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în 
regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice 
Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot 
surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin 
neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica 
formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind 
chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv. 

Respectă    

A.3 Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie 
format din cel puțin cinci membri. 

Respectă    
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A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă 
funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al 
Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților 
din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai 
puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai 
Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru 
independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de 
Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul 
nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când 
survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora 
se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și 
judecății sale și după următoarele criterii: 
A.4.1 nu este Director General/director executiv al societății sau al unei 
societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii 
cinci (5) ani; 
A.4.2 nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și 
nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; 
A.4.3 nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje 
din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele 
corespunzătoare calității de administrator neexecutiv; 
A.4.4 nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut in cursul anului 
precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, 
acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie 
controlată de acesta; 
A.4.5 nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau 
professional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod 
direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al 
Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al 
unei societăți dacă, prin caracterul 
său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea; 
A.4.6 nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori 
partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al 
auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; 
A.4.7. nu este director general/director executiv al altei societăți unde un alt 
director general/director executiv al societății este administrator neexecutiv; 
A.4.8 nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare 
de doisprezece ani; 
A.4.9 nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la 
punctele A.4.1. si A.4.4. 

Respectă    
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A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui 
membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul 
unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și 
investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său. 

Respectă    

A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații 
privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni 
reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă 
la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la 
chestiuni decise de Consiliu. 

Respectă    

A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de 
sprijinirea activității Consiliului. 

Respectă    

A.8 Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o 
evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de 
nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările 
rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind 
evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de 
evaluare. 

Respectă    

A.9 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații 
privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului 
an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al 
Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora. 

Respectă    

A.10 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă 
informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul 
de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere. 

Respectă   

A.11 Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un 
comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce 
procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări 
Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie 
independentă. 

Respectă   

B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un 
membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea 
membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare 
adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin 
un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau 
contabilitate dovedită și  corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria 
Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și 
majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. 

Respectă    

B.2 Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv 
independent. 

Respectă    
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B.3 În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze 
o evaluare anuală a sistemului de control intern. 

Respectă    

B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de 
audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de 
control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, 
promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează 
deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și 
prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. 

Respectă    

B.5 Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură 
cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. 

Respectă    

B.6 Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control 
intern și a sistemului de gestiune a riscului. 

Respectă    

B.7 Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale 
și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie 
să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern. 

Respectă    

B.8 Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de 
Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin 
anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului. 

Respectă    

B.9 Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți 
acționari in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu 
acționari și afiliații acestora. 

Respectă    

B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice 
tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a 
carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății 
(conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei 
opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod 
corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste 
tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor 
de raportare. 

Respectă    

B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural 
(departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei 
entități terțe independente. 

Respectă    

B.12 În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale 
departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de 
vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În 
scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și 
reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. 

Respectă   
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C.1 Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de 
remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind 
implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face 
obiectul analizei. 
Politica de remunerare trebuie formulata astfel încât să permită acționarilor 
înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației 
membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor 
Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de 
conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, sa 
detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, 
prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, 
beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și 
prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de 
performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, 
politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului 
executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala 
compensare pentru revocare fără justa cauză. 
Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de 
remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul 
perioadei anuale care face obiectul analizei. 
Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie 
publicată în timp util pe pagina de internet a societății. 

Respectă    

D.1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – 
indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea 
organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, 
societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată 
Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile 
relevante de interes pentru investitori, inclusiv: 

Respectă    

D.1.1 Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile 
privind adunările generale ale acționarilor; 

Respectă   

D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale 
societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv 
poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau 
din instituții non-profit;  

Respectă   

D.1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și 
anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente 
cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; 

Respectă   
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D.1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de 
zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; 
argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, 
împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu 
privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv 
hotărârile adoptate; 

Respectă   

D.1.5 Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata 
dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care 
conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv 
termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile 
respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să 
adopte decizii de investiții; 

Respectă   

D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să 
furnizeze, la cerere, informații relevante; 

Respectă   

D.1.7 Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, 
prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare 
(trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale. 

Respectă   

D.2 Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau 
alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat 
și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care 
societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. 
Principiile politicii anuale de 
distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. 

Respectă    

D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea 
sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale 
unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori 
privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta 
proiecție are un nivel ridicat 
de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de 
previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili 
frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt 
publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale 
sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de 
internet a societății. 

Respectă    

D.4 Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze 
participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor 
acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, 
începând cu următoarea adunare a acționarilor. 

Respectă    

D.5 Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci 
când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări. 

Respectă    
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D.6 Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă 
apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor 
semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării 
generale. 

Respectă    

D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la 
adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. 
Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a 
acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în 
alt sens. 

Respectă    

D.8 Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații 
atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care 
influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, 
profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru 
la altul, cât și de la un an la altul. 

Respectă    

D.9 O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii 
și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi 
publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la 
data sedințelor/ teleconferințelor. 

Respectă    

D.10 În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și 
culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că 
impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac 
parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire 
la activitatea sa în acest domeniu. 

Respectă    
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Situaţia consolidată și individuală a profitului sau pierderii şi a 
altor elemente ale rezultatului global  
 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 

   

  Grup Banca 
 Note 2016 2015 2016 2015 
  Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 

Venituri din dobânzi   2.027.555 2.416.977  1.971.218 2.369.872 

Cheltuieli cu dobânzile   -263.522 -464.802 -260.484 -460.088 

  
__________ __________ __________ __________ 

Venituri nete din dobânzi 8 1.764.033 1.952.175 1.710.734 1.909.784 
  ________ ________ _______ _______ 

 

Venituri din speze şi comisioane 

 

652.900 603.085 624.114 582.247 

Cheltuieli cu speze şi comisioane  -106.629 -116.099 -114.651 -124.731 

  
__________ __________ __________ __________ 

Venituri nete din speze şi comisioane 9 546.271 486.986 509,463 457.516 
  ________ ________ ________ ________ 

 

Venit net din tranzacţionare 

 

10 197.383 179.877 183.493 179.428 

Câştig net din vânzarea instrumentelor financiare 

disponibile spre vânzare 11 401.691 222.208 402.226 222.086 

Contribuţia la Fondul de Garantare Depozite şi la 

Fondul de Rezoluţie 

12 

 -72.792 -95.308 -72.792 -95.308 

Alte venituri din exploatare 13 170.051 108.212  90.268 81.879  

  
__________ __________ __________ __________ 

Venituri operaţionale  3.006.637 2.854.150  2.823.392 2.755.385  
  ______ ________ _______ ______ 

Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere pentru active, 
provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 

creditare 14 -658.087 -797.514 -654.223 -794.954 

Cheltuieli cu personalul 15 -665.818 -676.742 -631.487 -650.324 

Cheltuieli cu amortizarea 25,26 -93.911 -91.662 -72.358 -77.616 

Alte cheltuieli operaţionale 16 -529.984 -638.117 -466.201 -617.962 

  
__________ __________ __________ __________ 

Cheltuieli operaţionale  
-1.947.800 -2.204.035 -1.824.269 -2.140.856 

  _______ _______ _______ _______ 

Câştig din achiziţii  - 1.650.600 - 1.650.600 

Profitul înainte de impozitare  1.058.837 2.300.715 999.123 2.265.129 
Venit cu impozitul pe profit 17 218.176 147.302 229.317 152.539 

      

Profitul exerciţiului financiar  1.277.013 2.448.017 1.228.440 2.417.668 
      
Profitul atribuibil:  

    

Acţionarilor Băncii  1.272.422 2.446.129 - - 

Profit alocat intereselor care nu controlează  4.591 1.888 - - 

Profitul exerciţiului financiar  1.277.013 2.448.017 1.228.440 2.417.668 
Rezultatul pe acţiune de bază 45 0,3491 0,6709 - - 
Rezultatul pe acţiune diluat 45 0,3481 0,6679 - - 
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Situaţia consolidată și individuală a profitului sau pierderii şi a 
altor elemente ale rezultatului global (continuare) 

  
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
 

  Grup Banca 

 Note 
2016 2015 2016 2015 

  Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 

      

Profitul exerciţiului financiar  
1.277.013 2.448.017 1.228.440 2.417.668 

      

Elemente care nu pot fi niciodată reclasificate 
în profit sau pierdere  

 
2.052 244 1.749 741 

Creşteri din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete 
de impozit 

 
1.783 1.082 1.783 1.082 

Alte elemente ale rezultatului global  269 -838 -34 -341 

Elemente care sunt sau pot fi reclasificate în 
profit sau pierdere 
Rezerve de valoarea justă (instrumente financiare 
disponibile pentru vânzare), nete de impozit, din care:  

 

-219.403 -17.126 -210.879 -15.732 

Câştig net din tranzacţii cu instrumente financiare 
disponibile pentru vânzare, transferat în contul de 

profit şi pierdere 

 

-401.691 -222.208 -402.226 -200.490 

Modificarea valorii juste a instrumentelor financiare 

disponibile pentru vânzare, netă de impozit  
 

182.288 205.082 191.347 184.758 

Impozit pe venit înregistrate direct în alte elemente ale 

rezultatului global 

 
34.778 2.652 33.461 2.350 

Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar încheiat 

 
1.094.440 2.433.787 1.052.771 2.405.027 

Situaţia rezultatului global aferent:      

Acţionarilor Băncii  1.089.849 2.431.899 - - 

Intereselor fără control  4.591 1.888 - - 

Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar 

 

1.094.440 2.433.787 1.052.771 2.405.027 
 

 

 

 

 

 

Situaţiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administraţie în data de 22 martie 2017 şi au fost semnate în numele 

acestuia de:  

 

 

 

Horia Ciorcilă        George Călinescu  

Preşedinte        Director General Adjunct 
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Situaţia consolidată şi individuală a poziţiei financiare 

la 31 decembrie 
  Grup Banca 
 Note 2016 2015 2016 2015 
Active  Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 5.293.660 4.997.930  5.293.635 4.997.896  

Plasamente la bănci 19  2.785.505 3.908.864  2.746.582 3.889.483  

Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere  20 163.520 161.028  59.890 56.819  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  21  26.710.402  24.894.560 27.209.976 25.107.527  

Investiţii nete de leasing 22 523.643 331.054  -  -  

Titluri de valoare disponibile spre vânzare, din care: 23  14.993.828 12.242.959  15.120.524 12.332.576  

- Titluri gajate (contracte repo)  1.488.289  301.936  1.488.289  301.936  

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 23 20.691 12.942  -  -  

Investiţii în participaţii 24 - - 136.671  84.886  

Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 25 558.734 452.266  370.305  337.076  

Imobilizări necorporale 26 86.600  74.472  78.396 72.425  

Fondul comercial 26 2.774  376  -  -  

Creanţe privind impozitul curent 27 119.103 132.651 125.055 133.769 

Creanţe privind impozitul amânat 27 378.716 113.906  373.940 111.162  

Alte active finaciare 28 194.151 137.382 170.153 128.642 

Alte active nefinanciare 29 112.897 118.702  84.474 90.404 

Total active  51,944,224  47.579.092  51.769.601 47.342.665  
Datorii      
Depozite de la bănci 30  247.268  388.425  247.268 388.425  

Depozite de la clienţi 31  41.681.475  38.301.741  41.851.773 38.395.292  

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 32 2.304.911  1.129.702  2.246.461 985.142  

Datorii subordonate 33 424.111  416.424  424.111 416.352  

Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare 34 514.582 708.199 506.955 705.596 

Alte datorii financiare 35 469.975  277.032 441.158 268.891 

Alte datorii nefinanciare 36  111.869 83.108 67.787 65.206 

Total datorii excluzând datoriile financiare către 
deţinătorii de unităţi de fond  45.754.191 41.304.631  45.785.513 41.224.904  
Datorii financiare către deţinătorii de unităţi de 
fond  37.326 33.648 - - 
      
Total Datorii  45.791.517 41.338.279 45.785.513 41.224.904 
Capitaluri proprii      
Capital social  37 3.732.549 3.112.505  3.732.549 3.112.505  

Acţiuni proprii 38  -29.993 -11.806 -16.546  -  

Prime de capital   28.374 28.316  28.374 28.316  

Rezultat reportat 39 1.954.073 2.523.109  1.779.244 2.389.102 

Rezerva din reevaluare  40  26.227  26.470  27.188 27.377  

Rezerve privind activele disponibile pentru vânzare 41  -8.791 175.511  10.790 187.928  

Alte rezerve 42  432.061 380.588  422.489 372.533  

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor Băncii  6.134.500 6.234.693  5.984.088 6.117.761  
Interese care nu controlează  18.207 6.120 - - 

Total capitaluri proprii   6.152.707 6.240.813 5.984.088 6.117.761 

Total datorii şi capitaluri proprii  51.944.224 47.579.092 51.769.601 47.342.665 

Situaţiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administraţie în data de 22 martie 2017 şi au fost semnate în numele acestuia 

de: 

Horia Ciorcilă        George Călinescu  

Preşedinte        Director General Adjunct



 
Banca Transilvania S.A. 
 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 
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Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii  
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  
 

Grup   Atribuibile acţionarilor Băncii   

In mii lei Nota Capital 
social 

Acţiuni 
proprii 

Prime 
de 

capital 

Rezerve 
din 

reevaluare 

Rezerve 
din active 
financiare 
disponibile 

pentru 
vânzare 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 
Atribuibil 

acţionarilor 
băncii 

Interese 
care nu 

controlează 

Total 
 

Sold la 1 ianuarie 2016  3.112.505 -11.806 28.316 26.470 175.511 380.588 2.523.109 6.234.693 6.120 6.240.813 
 
Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar            
Profitul exerciţiului financiar  - - - - - - 1.272.422 1.272.422 4.591 1.277.013 
Situaţia altor elemente ale rezultatului 
global, net de taxe            
Pierderi din modificarea valorii juste a activelor 

financiare disponibile pentru vânzare (nete de 

impozit amânat) 41 - - - - -184.302 - - -184.302 - -184.302 
Reevaluarea imobilizărilor corporale nete de 
impozit 40 - - - 1.498 - - - 1.498 - 1.498 
Rezultat reportat din realizarea rezervelor din 

reevaluare 40 - - - -1.741 - - 1.741 - - 

- 
 

Distribuire la rezervele statutare  - - - - - 51.473 -51.473 - - - 
Alte elemente ale rezultatului global 39 - - - - - - 231 231 - 231 
Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar  - - - -243 -184.302 51.473 1.222.921 1.089.849 4.591 1.094.440 
Contribuţii şi distribuţii ale acţionarilor            
Majorarea capitalului social prin încorporarea 

rezervelor constituite din profit 

37, 

39 620.000 - - - - - -620.000 - - - 
Majorarea capitalului social din conversia datoriilor 37 44 - 58 - - - - 102 - 102 
Achiziţii acţiuni proprii 38 - -16.546 - - - - - -16.546 - -16.546 
Recunoaşterea beneficiilor acordate angajaţilor sub 

forma intrumentelor de capitaluri proprii  - - - - - - 30.000 30.000 - 30.000 
Acţiuni proprii primite cu titlu gratuit la subsidiare 38  -1.641 - - - - - -1.641 - -1.641 

Dividende distribuite acţionarilor  - - - - - - -1.200.000 -1.200.000 - -1.200.000 
Alte mişcări (Intrare în consolidare, corecţii 
rezultat reportat, modificare procent fonduri) 39 - - - - - - -1.957 -1.957 7.496 5.539 
Total contribuţii / distribuţii ale 
acţionarilor  620.044 -18.187 58 - - - -1.791.957 -1.190.042 7.496 -1.182.546 

Sold la 31 decembrie 2016  3.732.549 -29.993 28.374 26.227 -8.791 432.061 1.954.073 6.134.500 18.207 6.152.707 



 
Banca Transilvania S.A. 
 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 
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Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii  
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  
 

Grup   Atribuibile acţionarilor Băncii   

In mii lei Nota Capital 
social 

Acţiuni 
proprii 

Prime 
de 

capital 

Rezerve 
din 

reevaluare 

Rezerve 
din active 
financiare 
disponibile 

pentru 
vânzare 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 
Atribuibil 

acţionarilor 
băncii 

Interese 
care nu 

controlează 

Total 

Sold la 1 ianuarie 2015  2.695.125 -21.253 38.873 27.000 189.897 266.241 597.213 3.793.096 4.167 3.797.263 
 
Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar 

 

          
Profitul exerciţiului financiar  - - - -  - 2.446.129 2.446.129 1.888 2.448.017 
Situaţia altor elemente ale rezultatului global, 
net de taxe 

 

          
Pierderi din modificarea valorii juste a activelor 

financiare disponibile pentru vânzare (nete de impozit 

amânat) 41 - - - - -14.386 - - -14.386 - -14.386 
Reevaluarea imobilizărilor corporale nete de impozit 40 - - - 909 - - - 909 - 909 
Rezultat reportat din realizarea rezervelor din 

reevaluare 40 - - - -1.439 - - 1.439 - - - 
Distribuire la rezervele statutare 42 - - - - - 114.347 -114.347 - - - 
Alte elemente ale rezultatului global 39 - - - - - - -753 -753 - -753 
Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar 

 
- - - -530 -14.386 114.347 2.332.468 2.431.899 1.888 2.433.787 

Contribuţii şi distribuţii ale acţionarilor            
Majorarea capitalului social prin încorporarea 

rezervelor constituite din profit 39 406.823 - - - - - -406.823 - - - 

Majorarea capitalului social din conversia datoriilor  10.557 - -10.557 - - - - - - - 

Achiziţii acţiuni proprii 38 - -65.857 - - - - - -65.857 - -65.857 

Plăţi pe bază de acţiuni 38 - 75.304 - - - - 251 75.555 - 75.555 
Interese care nu controlează  - - - - - - - - 65 65 

Total contribuţii / distribuţii ale acţionarilor 

 
417.380 9.447 -10.557 - - - -406.572 9.698 65 9.763 

Sold la 31 decembrie 2015 
 

3.112.505 -11.806 28.316 26.470 175.511 380.588 2.523.109 6.234.693 6.120 6.240.813 
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Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii  
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  
 

Banca  Atribuibile acţionarilor Băncii 

In mii lei Nota Capital 
social 

Acţiuni 
proprii 

Prime de 
capital 

Rezerve din 
reevaluare 

Rezerve din active 
financiare 

disponibile pentru 
vânzare 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 

Sold la 1 ianuarie 2016  3.112.505 - 28.316 27.377 187.928 372.533 2.389.102 6.117.761 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului 
financiar 

 

- - - - - - - - 
Profitul exerciţiului financiar  - - - - - - 1.228.440 1.228.440 
Situaţia altor elemente ale rezultatului global, net de 
taxe 

 

        

Câştiguri/Pierderi din modificarea valorii juste a activelor 

financiare disponibile spre vânzare, nete de impozitul amânat 41 - - - - -177.138 - - -177.138 
Reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale nete de 
impozit 40 - - - 1.498 - - - 1.498 
Rezultat reportat din realizarea rezervelor din reevaluare 40 - - - -1.687 - - 1.687 - 
Distribuire la rezervele statutare 42 - - - - - 49.956 -49.956  
Alte elemente ale rezultatului global 39 - - - - - - -29 -29 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului 
financiar 

 
- - - -189 -177.138 49.956 1.180.142 1.052.771 

Contribuţii şi distribuţii ale acţionarilor          
Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor 

constituite din profit 37, 39 620.000 - - - - - -620.000 - 
Majorarea capitalului social prin utilizarea primelor de 

capital 37 44 - 58 - - - - 102 
Recunoaşterea beneficiilor acordate angajaţilor sub forma 
instrumentelor de capitaluri proprii 39 - - - - - - 30.000 30.000 

Achiziţie acţiuni proprii 38 - -16.546 - - - - - -16.546 

Dividende distribuite acţionarilor 39 - - - - - - -1.200.000 -1.200.000 

Total contribuţii / distribuţii ale acţionarilor  620.044 -16.546 58 - - - -1.790.000 -1.186.444 

Sold la 31 decembrie 2016  3.732.549 -16.546 28.374 27.188 10.790 422.489 1.779.244 5.984.088 

 

 



 
Banca Transilvania S.A. 
 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 
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Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii  
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  
 

Banca  Atribuibile acţionarilor Băncii 

In mii lei Nota Capital 
social 

Acţiuni 
proprii 

Prime de 
capital 

Rezerve din 
reevaluare 

Rezerve din active 
financiare 

disponibile pentru 
vânzare 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 

Sold la 1 ianuarie 2015  2.695.125 -10.468 38.873 27.852 201.142 259.277 490.160 3.701.961 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului 
financiar 

 

        
Profitul exerciţiului financiar  - - - - - - 2.417.668 2.417.668 
Situaţia altor elemente ale rezultatului global, net 
de taxe 

 

        

Pierderi din modificarea valorii juste a activelor financiare 

disponibile pentru vânzare (nete de impozit amânat) 41 - - - - -13.214 - - -13.214 
Reevaluarea imobilizărilor corporale nete de impozit 40 - - - 909 - - - 909 
Rezultat reportat din realizarea rezervelor din reevaluare 40 - - - -1.384 - - 1.384 - 
Distribuire la rezervele statutare 42 - - - -  113.256 -113.256 - 
Alte elemente ale rezultatului global 39 - - - - - - -336 -336 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului 
financiar 

 
- - - -475 -13.214 113.256 2.305.460 2.405.027 

Contribuţii şi distribuţii ale acţionarilor          
Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor 

constituite din profit 39 406.823 - - - - - -406.823 - 
Majorarea capitalului social prin utilizarea primelor de 

capital 

 

10.557 - -10.557 - - - - - 
Achiziţii acţiuni proprii 38 - -65.857 - - - - - -65.857 

Plăţi pe bază de acţiuni 38 - 76.325 - - - - 305 76.630 

 Total contribuţii / distribuţii ale acţionarilor  417.380 10.468 -10.557 - - - -406.518 10.773 

Sold la 31 decembrie 2015  3.112.505 - 28.316 27.377 187.928 372.533 2.389.102 6.117.761 
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Situaţia consolidată şi individuală a fluxurilor de trezorerie 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  

 
 
 

  Grup Banca 

În mii lei Nota 2016 2015 2016 2015 

Flux de numerar din / (folosit în) activitatea de exploatare 

Profitul exerciţiului financiar  1.277.013 2.448.017 1.228.440 2.417.668 

Ajustări pentru:      

Cheltuiala cu amortizarea / deprecierea 

25, 

26 93.911 91.662 72.358 77.616 

Ajustări de depreciere şi scoateri în afara bilanţului ale activelor 

financiare, provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 

creditare  14 794.765 858.115 790.901 855.554 

Ajustarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau 

pierdere  -524 2.343 -56 2.321 

Venituri cu impozitul pe profit 17 -218.176 -147.302 -229.317 -152.539 

Venituri din dobânzi  -2.027.555 -2.416.977 -1.971.218 -2.369.872 

Cheltuieli cu dobânzile  263.522 464.802 260.484 460.088 

Impozit pe profit plătit/încasat  1.711 -203.552 8.714 -196.400 

Cost de achizitie  - -1.650.600 - -1.650.600 

Alte ajustări  219.731 148.164 138.294 173.558 

Profitul net ajustat cu elemente nemonetare  404.398 -405.328 298.600 -382.606 

Modificări în activele şi pasivele din exploatare      

Modificarea titlurilor de valoare  -2.971.807 85.565 -2.992.344 127.843 

Modificarea depozitelor la bănci  -129.935 -335.870 -121.586 -376.670 

Modificarea creditelor şi avansurile acordate clienţilor  -2.858.628 -1.983.501 -3.319.939 -2.119.432 

Modificarea investiţiei nete de leasing  -189.696 -93.609 - - 

Modificarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau 

pierdere   -1.968 -19.440 -3.015 -6.829 

Modificarea altor active financiare  -56.769 -54.541 -41.511 67.769 

Modificarea altor active  27.791 -93.404 132 -12.760 

Modificarea depozitelor de la clienţi   3.413.002 3.966.720 3.489.703 4.009.708 

Modificarea depozitelor de la bănci  -141.180 255.077 -141.181 255.078 

Modificarea altor datorii financiare  138.600 71.335 117.924 79.270 

Modificarea altor datorii  -252.133 -145.805 -11.986 -390.668 

Dobânzi incasate  2.120.088 1.823.071  2.089.319  1.774.258  

Dobânzi plătite  -297.419 -491.858 -294.027 - 487.251 

Numerar net din / (folosit în) activităţi de exploatare  -795.656 2.578.412 -929.911 2.537.710 

      

Flux de numerar din/(folosit în) activitatea de investiţii 

Achiziţii de imobilizări corporale   -154.328 -105.325 -79.813 -26.766 

Achiziţii de imobilizări necorporale  -39.912 -32.185 -33.579 -31.293 

Încasări din vânzarea de active corporale   4.523 6.620 1.066 4.570 

Achiziţii de participaţii  -7.688 -211.342 -51.785 -221.372 

Achiziţii titluri deţinute până la scadenţă  -7.504 -12.942 - - 

Dividende încasate 13 7.892 3.258 11.640 9.800 

Numerar net folosit în activitatea de investiţii 
 -197.017 -351.916 -152.471 

-
265.061 
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Situaţia consolidată şi individuală a fluxurilor de trezorerie 
(continuare) 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  

 
 

 Grup Banca 
În mii lei  2016 2015 2016 2015 

     

Creşterea/scăderea netă a numerarului şi a echivalentelor de 
numerar 

-966.177 2.209.056 -969.265 2.215.203 

Numerarul şi disponibilităţi la Banca Centrală la 1 ianuarie 8.607.236 6.398.180 8.597.019 6.381.816 

Numerarul şi echivalentele de numerar la 31 decembrie 7.641.059 8.607.236 7.627.754 8.597.019 

 
 

  Grup Banca 

În mii lei Nota 2016 2015 2016 2015 

Flux de numerar din / (folosit în) activitatea de finanţare 

Încasări brute din împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 

financiare  14.461.259 15.067.470 14.456.684 14.992.983 

Plăţi brute din împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare  -13.246.032 -14.988.780 -13.154.836 -14.954.299 

Plăţi brute din datorii subordonate  -26.528 -30.273 -26.528 -30.273 

Plăţi dividende  -1.145.657 - -1.145.657 - 

Plăţi pentru acţiuni proprii  -16.546 -65.857 -16.546 -65.857 

Numerar net folosit în activitatea de finanţare  26.496 -17.440 113.117 -57.446 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
1. Entitatea raportoare  
Banca Transilvania S.A. 
 

Banca Transilvania S.A. (“Banca”) este o societate pe acţiuni înregistrată în România. Banca şi-a 

început activitatea ca societate bancară în 1993, fiind autorizată de către Banca Naţională a 

României să desfăşoare activităţi în domeniul bancar. Banca şi-a demarat activitatea în 1994 şi 

serviciile desfăşurate de aceasta se referă la activităţi bancare pentru persoane juridice şi persoane 

fizice. 

Grupul Banca Transilvania (“Grupul”) cuprinde Societatea-mamă, Banca Transilvania S.A. 

(„Banca”) şi filialele acesteia cu sediul în România şi în Republica Moldova. Situaţiile financiare 

individuale şi consolidate la data de 31.12.2016 cuprind Banca Transilvania S.A. (“Societatea 
mamă” sau “BT”) şi subsidiarele sale (denumite în continuare “Grupul”). 
 

Grupul are următoarele domenii de activitate: bancar, care este desfăşurat de către Banca 

Transilvania S.A. („Banca”), leasing şi credite de consum, care sunt desfăşurate în special de BT 

Leasing Transilvania IFN S.A., BT Operaţional Leasing S.A., BT Direct IFN S.A, BT Microfinanţare 

IFN S.A. şi BT Leasing MD S.R.L., managementul activelor, care este desfăşurată de BT Asset 

Management S.A.I. S.A. De asemenea, Banca deţine controlul în 5 fonduri de investiţii pe care le şi 

consolidează prin metoda consolidării globale. 

 

În semestrul I al anului 2016 Grupul a achiziţionat prin Fondul închis de investiţii BT Invest 1 
pachetul majoritar de acţiuni (51,89%) din societatea SC Sinteza S.A. la o valoare de 7.890 mii lei, 

la data achiziţiei SC Sinteza deţinea un procent de 99,765% din societatea SC Chimprod SRL. 

 

Banca îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său social localizat în Cluj-Napoca, 54 de 

sucursale, 447 agenţii, 33 puncte de lucru, 7 divizii de medici, 2 agenţii private banking în 

România și Italia și un centru regional situat în Bucureşti (31 decembrie 2015: 60 de sucursale, 

455 agenţii, 31 puncte de lucru, 9 divizii de medici în întreaga ţară şi 1 centru regional situat în 

Bucureşti). 

În anul 2013 Banca a deschis o sucursală în Italia, care din punct de vedere operaţional şi-a 

început activitatea în anul 2014. 

Numărul angajaţilor activi ai Grupului la 31 decembrie 2016 era de 7.573 angajaţi (31 decembrie 

2015: 7.227 angajaţi). 

Numărul angajaţilor activi ai Băncii la 31 decembrie 2016 era de 7.014 angajaţi (31 decembrie 

2015: 6.863 angajaţi). 

Sediul social al Băncii este Str. George Bariţiu nr. 8, Cluj-Napoca, România. 

Structura acţionariatului Băncii este următoarea (au fost prezentate specific deţinerile peste 10%): 

  
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

 2015 
   

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (“BERD”) 8,60% 11,46% 

Persoane fizice române 16,97% 16,77% 

Societăţi comerciale româneşti 29,32% 32,99% 

Persoane fizice străine 1,82% 1,89% 

Societăţi comerciale străine 43,29% 36,89% 

Total 100% 100% 
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Acţiunile Băncii sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti şi sunt tranzacţionate sub simbolul TLV. 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

1. Entitatea raportoare (continuare) 
 

Filialele Grupului sunt formate din următoarele entităti: 
 

Filiala Domeniu de activitate 
31 decembrie 

2016 
31 decembrie 

2015 
BT Capital Partners S.A. investiţii 99,59% 99,40% 

BT Leasing Transilvania IFN S.A. leasing 100,00% 100,00% 

BT Investments S.R.L. investiţii 100,00% 100,00% 

BT Direct IFN S.A. credite de consum 100,00% 100,00% 

BT Building S.R.L. investiţii 100,00% 100,00% 

BT Asset Management SAI. S.A. managementul activelor 80,00% 80,00% 

BT Solution Agent de Asigurare 

S.R.L. 

activităţi auxiliare case de 
asigurări şi pensii 

99,95% 99,95% 

BT Asiom Agent de Asigurare S.R.L. 
activităţi auxiliare case de 

asigurări şi pensii 
99,95% 99,95% 

BT Safe Agent de Asigurare S.R.L. 
activităţi auxiliare case de 

asigurări şi pensii 
99,99% 99,99% 

BT Intermedieri Agent de Asigurare 

S.R.L. 

activităţi auxiliare case de 
asigurări şi pensii 

99,99% 99,99% 

BT Compania de Factoring S.R.L. factoring 100,00% 100,00% 

BT Operaţional Leasing S.A. leasing 94,73% 94,73% 

BT Leasing MD S.R.L. leasing 100,00% 100,00% 

BT Microfinanţare IFN S.A. credite de consum 100,00 % 0,00 % 

BT Transilvania Imagistică S.A. alte activităţi referitoare la 
sănătatea umană 

89,71% 89,71% 

Improvement Credit Collection S.R.L 

activităţi ale agenţiilor de 
colectare şi a birourilor de 

raportare a creditului 

100,00% 100,00% 

Sinteza S.A. 
fabricare alte produse 

chimice organice de bază 

46,98% 0,00 % 

Chimprod S.R.L. 
fabricarea produselor 

farmaceutice de bază 

46,87% 0,00 % 

 
BT Leasing Transilvania IFN S.A. 
 

BT Leasing Transilvania IFN S.A. a fost fondată în 1995 ca o societate privată pe acţiuni, conform 

legislaţiei din România. Societatea a fost înfiinţată iniţial sub numele de LT Leasing Transilvania 

S.A., care a fost schimbat cu numele actual în februarie 2003. Societatea îşi desfăşoară activitatea 

prin intermediul sediului său social localizat în Cluj-Napoca, 1 agenţie şi 24 puncte de vânzare 

(2015: 1 agenţie şi 20 puncte de vânzare) în întreaga ţară. Societatea oferă în leasing o gamă 

variată de autovehicule, echipamente de producţie şi alte echipamente. 

 
Numărul angajaţilor activi la 31 decembrie 2016 era de 106 angajaţi (2015: 105 angajaţi). 

Sediul social al BT Leasing Transilvania IFN S.A. Str. Constantin Brâncuşi nr 74-76, et. 1 Cluj-

Napoca, România. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

1. Entitatea raportoare (continuare) 
 
BT Asset Management SAI S.A. 
 

BT Asset Management SAI S.A. este o societate de administrare de investiţii, membră a Grupului 
Financiar Banca Transilvania, autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (actualmente 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare şi „ASF”) prin decizia nr. 
903/29.03.2005, număr de înregistrare în Registrul Public ASF PJR05SAIR/120016 din 
29.03.2005. 

BT Asset Management SAI administrează atât fonduri deschise de investiţii cât şi fonduri închise 

de investiţii. La 31 decembrie 2016, BT Asset Management SAI administrează 11 fonduri de 

investiţii dintre care: 9 fonduri deschise de investiţii şi 2 fonduri închise de investiţii, având peste 

47.000 de investitori şi active în administrare de peste 3,242 miliarde lei.  

 

BT Asset Management SAI S.A. oferă o gamă completă de produse de investiţii, începând cu 
fondurile de venit fix, fonduri diversificate, fonduri de tip index, până la fondurile de acţiuni. 
Deschiderea către piaţa de capital este asigurată clienţilor prin investiţii atât în România, cât şi în 
statele membre ale UE (în special Austria), plasamentele putând fi făcute atât în lei, cât şi în euro.  
Numărul angajaţilor activi la 31 decembrie 2016 era de 28 angajaţi (2015: 23 angajaţi). 

Societatea are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Emil Racoviţă, numărul 22, etaj 1 + 

mansardă, Judetul Cluj. 

 
BT Capital Partners S.A. 
 

BT Securities S.A. a luat fiinţă în anul 2003 ca urmare a schimbării denumirii şi sediului social al 
societăţii comerciale Transilvania Capital Invest S.A.  
 

La începutul anului 2016, BT Securities S.A. compania de brokeraj a Grupului Financiar al Băncii 

Transilvania, a devenit BT Capital Partners S.A., ca rezultat al preluării activităţii de investment 

banking a Capital Partners, cea mai importantă firmă românească independentă de consultanţă în 

domeniul M&A şi Corporate Finance, devenind astfel şi membru exclusiv în România al M&A 

Internaţional, una dintre cele mai mari alianţe la nivel global a firmelor independente din 

domeniul fuziunilor şi achiziţiilor. 

 

În noua sa formulă, BT Capital Partners oferă asistenţă pentru atragerea de finanţare prin 

intermediul pieţei de capital, servicii de brokeraj, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, atragerea 

şi structurarea de finanţări complexe, cercetare de piaţă şi consultanţă strategică. 

La 31 decembrie 2016 Societatea avea 63 angajaţi activi (2015: 58 angajaţi). Societatea îşi 
desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său social localizat în Cluj-Napoca, str. Constantin 

Brâncuşi nr. 74-76, parter, jud. Cluj, România, şi prin 11 puncte de lucru.  
 
BT Direct IFN S.A. 
 

BT Direct IFN S.A. este o instituţie financiară nebancară, fondată în 2003, având ca obiect de 

activitate finanţarea clienţilor persoane fizice, ce doresc satisfacerea nevoilor curente prin 

intermediul creditelor de consum. 

În anul 2016 BT Direct IFN S.A. a semnat contracte de credit (credite de consum legate şi credite 

de nevoi personale) având valoare totală creditată cu 24 % mai mare decât în anul 2015, soldul 

acestor credite la sfârşitul anului 2015 fiind de 148 milioane lei .  

Numărul angajaţilor activi la 31 decembrie 2016 era de 43 (2015: 39 angajaţi activi). 

Societatea îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său social localizat în Cluj-Napoca, 

Str. Constantin Brâncuşi nr 74-76. 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

13 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

2. Bazele prezentării  

a) Declaraţie de conformitate 

Situaţiile financiare individuale şi consolidate ale Grupului şi Băncii au fost întocmite în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 

Europeană („IFRS”), în vigoare la data de raportare anuală a Grupului şi Băncii, 31 decembrie 

2016. 

La 31 decembrie 2016, următoarele entităţi aplicau ca bază a contabilităţii Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară (“IFRS”): Banca Transilvania S.A. (începând cu 1 ianuarie 

2012), BT Asset Management SAI şi BT Capital Partners S.A. Toate celelalte entităţi din Grup 

aplică prevederile Standardelor de Raportare Statutare în conformitate cu legislaţia în vigoare la 

data raportării. 

Diferenţe între situaţiile financiare IFRS şi situaţiile financiare statutare ale filialelor 

Filialele, cu excepţia celor menţionate anterior, îşi menţin evidenţele contabile în conformitate cu 

legislaţia contabilă din România şi Republica Moldova. Aceste evidenţe contabile ale filialelor 

Băncii sunt denumite în continuare conturi statutare. 

Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferenţele existente între conturile statutare şi 

IFRS. În mod corespunzător, conturile statutare au fost ajustate, în cazul în care a fost necesar, 

pentru a armoniza aceste situaţii financiare consolidate, în toate aspectele semnificative, cu IFRS.  

Modificările cele mai importante aduse situaţiilor financiare statutare ale filialelor pentru a le 

alinia Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană sunt: 

x gruparea mai multor elemente în categorii mai cuprinzătoare; 

x ajustări la valori juste şi deprecierea valorii instrumentelor financiare, în conformitate cu IAS 

39 („Instrumente financiare – recunoaştere şi evaluare”); 
x constituirea de impozit amânat şi 

x prezentarea informaţiilor necesare în conformitate cu IFRS. 

 

b) Bazele evaluării 

Situaţiile financiare individuale şi consolidate au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, 

cu excepţia instrumentelor financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit și pierdere, 

instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare recunoscute la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global și reevaluarea imobilizărilor corporale și investițiilor imobiliare,  
cu excepţia acelora pentru care valoarea justă nu poate fi stabilită în mod credibil.  

 
c) Moneda funcţională şi de prezentare  
 

Elementele incluse în situaţiile financiare ale fiecărei entităţi din Grup sunt evaluate folosind 

moneda mediului economic principal în care entitatea respectivă operează („moneda 
funcţională”). Entităţile din cadrul Grupului au moneda funcţională lei, euro şi leu moldovenesc. 

Situaţiile financiare consolidate şi individuale sunt prezentate în lei, rotunjite la mie. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

2.  Bazele prezentării (continuare) 
 
d) Utilizarea estimărilor şi judecăţilor semnificative  
 

Pregătirea situaţiilor financiare individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS adoptate de 

Uniunea Europeană presupune din partea conducerii utilizarea unor estimări şi judecăţi ce 

afectează aplicarea politicilor contabile, precum şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, 

veniturilor şi cheltuielilor. Estimările şi judecăţile asociate acestora se bazează pe date istorice şi 

pe alţi factori consideraţi a fi elocvenţi în circumstanţele date, iar rezultatul acestor factori 

formează baza judecăţilor folosite în determinarea valorii contabile a activelor şi pasivelor pentru 

care nu există alte surse de evaluare disponibile. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile 

estimate. 

Estimările şi judecăţile sunt revizuite în mod periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt 

recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, dacă revizuirea afectează doar acea 

perioadă, sau în perioada în care estimarea este revizuită şi perioadele viitoare, dacă revizuirea 

afectează atât perioada curentă, cât şi perioadele viitoare. 

Informaţiile legate de acele estimări folosite în aplicarea politicilor contabile care au un efect 

semnificativ asupra situaţiilor financiare consolidate, precum şi estimările ce implică un grad 

semnificativ de incertitudine, sunt prezentate în Notele 4 şi 5. 

3. Metode şi politici contabile semnificative  

Metodele şi politicile contabile semnificative au fost aplicate în mod consecvent de către Bancă şi 

entităţile din Grup de-a lungul exerciţiilor financiare prezentate în aceste situaţii financiare 

consolidate şi individuale. 

a)  Bazele consolidării  
 

Grupul a adoptat următoarele standarde IFRS modificate începând cu data de 1 ianuarie 2014: 

x IFRS 10 “Situaţii financiare consolidate” 

x IAS 27 “Situaţii financiare individuale”  
x IFRS 12 “Informaţii de prezentat cu privire la interesele în alte entităţi”  
x IAS 28 (2011) “Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie” 

 

IFRS 10 ”Situaţiile financiare consolidate” 
 
IFRS 10 înlocuieşte porţiunea din IAS 27 Situaţiile financiare consolidate şi individuale care 

abordează contabilitatea pentru situaţiile financiare consolidate. Acesta abordează, de asemenea, 

aspectele incluse în SIC-12 Consolidare – Entităţi cu scop special.  

IFRS 10 stabileşte un singur model de control care se aplică tuturor entităţilor, inclusiv entităţilor 

cu scop special. Modificările introduse de IFRS 10 cer conducerii să exercite raţionamente 

semnificative pentru a determina care entităţi sunt controlate şi trebuie, aşadar, consolidate de o 

entitate-mamă, în comparaţie cu cerinţele IAS 27. Conform IFRS 10, controlul este definit atunci 

când un investitor are 1) putere asupra entităţii în care se investeşte; 2) expunere, sau drepturi, 

asupra unor câştiguri variabile din implicarea sa în entitatea în care se investeşte; şi 3) capacitatea 

de a folosi puterea sa asupra entităţii în care se investeşte pentru a influenţa câştigurile. Lista 

filialelor Grupului este prezentată la Nota 1. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

a)  Bazele consolidării (continuare) 
 
IAS 27 ”Situaţiile financiare individuale” (revizuit)  

Drept consecinţă a noilor standarde IFRS 10 şi IFRS 12, prevederile rămase în IAS 27 sunt limitate 

la contabilitatea pentru filiale, entităţi controlate în comun şi asociaţi, în cadrul situaţiilor 

financiare individuale. 

IFRS 12 ”Prezentarea relaţiilor cu alte entităţi”  

IFRS 12 include toate informaţiile de furnizat prevăzute anterior în IAS 27 cu privire la situaţiile 

financiare consolidate, precum şi toate celelalte informaţii de furnizat prevăzute anterior în IAS 31 

şi IAS 28. Informaţiile se referă la investiţiile unei entităţi în filiale, asocieri în participaţie, asociaţi 

şi entităţi structurate. De asemenea, sunt prevăzute noi informaţii de furnizat.  

IAS 28 ”Investiţii în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie”(revizuit)  

Drept consecinţă a noilor standarde IFRS 11”Asocieri în participaţie” şi IFRS 12 ”Prezentarea de 
informaţii privind interesele în alte entităţi”, IAS 28”Investiţii în entităţile asociate” a fost 
redenumit IAS 28 ”Investiţii în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie” şi descrie 

aplicarea metodei punerii în echivalenţă pentru investiţiile în asocierile în participaţie, 

suplimentar faţă de investiţiile în entităţile asociate.  

i)   Filialele 
O filială este o întreprindere asupra căreia Banca exercită controlul. Un investitor controlează 

atunci când este expus sau are drepturi la câştiguri variabile din implicarea sa şi are capacitatea de 

a afecta aceste câştiguri prin puterea sa asupra entităţii în care a investit. 

Banca consolidează situaţiile financiare ale filialelor sale în conformitate cu IFRS 10. Lista 

filialelor Grupului este prezentată la Nota 1. 

ii)   Interese care nu controlează 
Grupul prezintă interesele care nu controlează în situaţia poziţiei financiare consolidate, în cadrul 

capitalurilor proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor societăţii-mamă.  

Interesele care nu controlează se măsoară direct proporţional cu procentul deţinut în activul net al 

filialei. Orice modificare a procentului de deţinere, care nu are ca efect pierderea controlului se 

evidenţiază ca o tranzacţie de capitaluri proprii. 

iii)   Pierderea controlului 
Atunci când Grupul pierde controlul asupra unei filiale, activele (inclusiv orice fond comercial), 

datoriile precum şi valoarea contabilă a oricăror interese care nu controlează sunt derecunoscute 

la data pierderii controlului. Orice câştig sau pierdere rezultată din pierderea controlului este 

recunoscut în contul de profit şi pierdere. 

La data pierderii controlului societatea-mamă recunoaşte la valoarea justă orice investiţie în fosta 
filială. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  
a)  Bazele consolidării (continuare) 
 
(iv)  Administrarea fondurilor de investiţii 
Grupul gestionează şi administrează active investite în unităţi de fond în numele investitorilor. 

Situaţiile financiare ale acestor entităţi nu sunt incluse în situaţiile financiare consolidate, cu 

excepţia situaţiilor în care Grupul controlează entitatea prin deţinerea autorităţii şi a expunerii sau 

drepturilor asupra veniturilor variabile pe baza participării sale în unităţile fondului de investiţii. 
 
v) Tranzacţiile eliminate la consolidare  
Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, ca şi profiturile nerealizate rezultate din 

tranzacţii în interiorul Grupului, sunt eliminate în totalitate în situaţiile financiare consolidate. 

Profiturile nerealizate rezultate din tranzacţiile cu entităţi asociate sau controlate în comun sunt 

eliminate în limita procentului de participare a Grupului. Profiturile nerealizate rezultate în urma 

tranzacţiilor cu o entitate asociată sunt eliminate în contrapartidă cu investiţia în societatea 

asociată. Pierderile nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai 

în măsura în care nu există indicii de depreciere a valorii. 

vi) Reflectarea fuziunilor legale prin absorbţie în situaţiile financiare 
Grupul aplică prevederile IFRS 3 “Combinări de întreprinderi” pentru înregistrarea operaţiunilor 

de fuziune prin absorbţie în situaţiile financiare individuale ale entităţii absorbante. Prin aplicarea 

acestei politici situaţiile financiare individuale ale societăţii absorbante după fuziune sunt o 

continuare a situaţiilor financiare consolidate întocmite începând cu data achiziţiei societăţii 
absorbite. 

Contul de profit şi pierdere şi situaţia altor elemente ale rezultatului global al entităţii absorbante 

include veniturile şi cheltuielile înregistrate de entitatea absorbită la nivel individual, pentru 

perioada dintre data preluării controlului (sau sfârşitul ultimului exerciţiu financiar) şi data 

fuziunii legale efective. 

În absenţa cerinţelor specifice ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pentru 

fuziunile legale prin absorbţie, Banca a optat să prezinte valoarea contabilă a activelor 

identificabile dobândite şi a datoriilor asumate preluate, în situaţiile financiare individuale la data 

fuziunii legale, după recunoaşterea iniţială a acestora la valoare justă la data obţinerii controlului 

(7 aprilie 2015). 

b) Tranzacţii în monedă străină  

i) Tranzacţii în monedă străină 

Operaţiunile exprimate în monedă străină sunt înregistrate în lei la cursul oficial de schimb de la 

data decontării tranzacţiei. Diferentele de curs rezultate din încheierea acestor tranzacţii 
exprimate în monedă străină sunt evidenţiate în situația profitului sau pierderii la data 

tranzacţiilor folosind rata cursului de schimb de la această dată. 

Activele şi datoriile monetare înregistrate în devize la data întocmirii situaţiei consolidate şi 

individuale a poziţiei financiare sunt exprimate în moneda funcţională la cursul din ziua 

respectivă. 

Diferenţele de conversie sunt prezentate în rezultatul exerciţiului. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

b) Tranzacţii în monedă străină (continuare) 
 
Activele şi datoriile nemonetare care sunt evaluate la cost istoric în monedă străină sunt 

înregistrate în moneda funcţională la cursul de schimb de la data tranzacţiei. Activele şi datoriile 

nemonetare denominate în monedă străină care sunt evaluate la valoarea justă sunt convertite în 

moneda funcţională la cursul din data la care a fost determinată valoarea justă. 

Diferenţele de conversie sunt prezentate în rezultatul exerciţiului. 

ii) Conversia operaţiunilor în monedă străină 
Rezultatele şi poziţia financiară a operaţiunilor derulate într-o monedă diferită de moneda 

funcţională şi moneda de prezentare a Grupului, sunt transformate în această monedă funcţională 

după cum urmează: 

x activele şi datoriile, atât monetare cât şi nemonetare, ale acestei entităţi au fost transformate la 

cursul de închidere la data situaţiei consolidate şi individuale a poziţiei financiare; 

x elementele de venituri şi cheltuieli ale acestor operaţiuni au fost transformate la cursul mediu 

de schimb al perioadei, ca o estimare pentru cursurile de schimb aferente datelor tranzacţiilor; 

şi 

x toate diferenţele rezultate au fost clasificate ca şi alte elemente ale rezultatului global până la 

momentul cedării investiţiei. 

Ratele de schimb ale principalelor valute au fost următoarele: 

c) Metoda contabilă pentru efectele hiperinflaţiei  
Conform IAS 29 şi IAS 21, situaţiile financiare ale unei întreprinderi a cărei monedă funcţională 

este moneda unei economii hiperinflaţioniste ar trebui prezentate în termenii puterii de 

cumpărare curente a monedei la data întocmirii situaţiei consolidate şi individuale a poziţiei 

financiare, adică elementele nemonetare sunt retratate prin aplicarea indicelui general al 

preţurilor de la data achiziţiei sau contribuţiei. IAS 29 stipulează că o economie este considerată 

hiperinflaţionistă dacă, printre alţi factori, indicele cumulat al inflaţiei depăşeşte 100% pe 

parcursul unei perioade de trei ani. Scăderea continuă a ratei inflaţiei şi alţi factori legaţi de 

caracteristicile mediului economic din România indică faptul că economia a cărei monedă 

funcţională a fost adoptată de către Grup a încetat să mai fie hiperinflaţionistă, cu efect asupra 

perioadelor financiare începând cu 1 ianuarie 2004. Aşadar, prevederile IAS 29 nu au mai fost 

adoptate în întocmirea situaţiilor financiare consolidate şi individuale. Astfel, valorile exprimate în 

unitatea de măsură curentă la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca bază pentru valorile contabile 

raportate în aceste situaţii financiare consolidate şi individuale şi nu reprezintă valori evaluate, 

cost de înlocuire, sau oricare altă măsurare a valorii curente a activelor sau a preţurilor la care 

tranzacţiile ar avea loc în acest moment. 

 
d) Venituri şi cheltuieli din dobânzi 
Veniturile şi cheltuielile din dobânzi aferente instrumentelor financiare sunt recunoscute în 

rezultatul exerciţiului la cost amortizat folosind metoda dobânzii efective. Metoda dobânzii 

efective este o metodă de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau a unei datorii 

financiare şi de alocare a venitului sau a cheltuielii din dobânzi pe o perioadă relevantă de timp. 

Rata dobânzii efective este rata exactă care actualizează fluxurile viitoare estimate de numerar de  

Moneda 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015 Variaţie % 
Euro (EUR) 1: LEU 4,5411  1: LEU 4,5245  0,37% 

Dolar American (USD) 1: LEU 4,3030  1: LEU 4,1477  3,74% 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

d) Venituri şi cheltuieli din dobânzi (continuare) 
plătit sau de încasat pe perioada de viaţă a instrumentului financiar, sau, când e cazul, pe o 

perioadă mai scurtă, la valoarea netă raportată a activului sau datoriei financiare.  

Pentru calculul ratei dobânzii efective, Grupul şi Banca estimează fluxurile viitoare de numerar 

luând în considerare toţi termenii contractuali ai instrumentului financiar (de exemplu plăţi în 

avans, opţiuni call şi alte opţiuni similare), dar nu ţine cont de pierderi viitoare din credit. Metoda 

de calcul include toate spezele şi comisioanele plătite sau primite între părţile contractuale care 

sunt parte integrantă a dobânzii efective, costurile de tranzacţionare şi alte prime şi discounturi. 

Modificările de valoare justă a instrumentelor derivate deţinute pentru acoperirea riscului şi a 

altor active şi datorii financiare ţinute la valoare justă sunt prezentate în rezultatul net provenind 

din alte instrumente financiare ţinute la valoare justă prin profit sau pierdere. 

Odată ce un activ financiar sau un grup de active financiare a înregistrat o pierdere din depreciere, 

venitul din dobânzi este recunoscut ulterior, folosind rata dobânzii pentru actualizarea fluxurilor 

de numerar viitoare în scopul măsurării pierderii din depreciere aplicate la valoarea contabilă netă 

a activului. 

Revizuirile ulterioare în sens crescător a fluxurilor de numerar pentru credite şi avansuri acordate 

clienţilor preluate în urma unei combinări de întreprinderi sunt prezentate ca parte a veniturilor 

din dobânzi. 

Considerând sursa venitului care rezultă din revizuirea crescătoare a fluxurilor voluntare, Grupul 

şi Banca au ajustat soldul costului amortizat al portofoliului de credite cu o sumă care este 

calculată prin actualizarea fluxurilor viitoare aşteptate de numerar folosind rata iniţială a dobânzii 

efective. Această ajustare este rezultatul unei modificări a estimării de către Grup şi Bancă a 

sumelor care vor fi colectate în comparaţie cu estimarea iniţială realizată la data evaluării şi 

recunoaşterii iniţiale. 

e) Venituri din speze şi comisioane  
Spezele şi comisioanele rezultă din serviciile financiare oferite de Grup şi Bancă: acordări de 

credite, comisioane din angajamente, comisioane din carduri, comisioanele din administrarea 

numerarului, servicii de brokeraj, consultanţă şi planificare financiară, servicii bancare de 

investiţii şi servicii de gestionare a activelor.  

Veniturile şi cheltuielile din comisioane direct atribuibile activului sau datoriei financiare la 

momentul iniţierii (atât venit cât şi cheltuială) sunt incluse în calculul ratei efective a dobânzii. 

Comisioanele aferente angajării creditelor sunt amortizate împreună cu celelalte costuri directe şi 

recunoscute ca ajustare a ratei de dobândă efectivă a creditului.  

Alte venituri din comisioane provenite din serviciile financiare prestate de către Grup şi Bancă, 

incluzând servicii de consultanţă pe plan investiţional, servicii de brokeraj şi servicii de 

administrare a conturilor sunt recunoscute în rezultatul exerciţiului în momentul în care serviciul 

respectiv este prestat. Alte cheltuieli cu comisioane se referă în principal la comisioane de 

tranzacţionare şi servicii, care sunt recunoscute în momentul în care se efectuează serviciile. 

f) Venitul net din tranzacţionare 

Venitul net din tranzacţionare este reprezentat de diferenţa între câştigul şi pierderea din activele 

şi datoriile tranzacţionabile şi include modificările de valoare justă realizate şi nerealizate şi 

diferenţe de conversie valutară. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

g) Câştig net din vânzarea instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare 

Câştigul net din vânzarea instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare cuprinde 

câştigurile şi pierderile din vânzarea instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare şi 

câştigurile din cesionarea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost. Câştigurile şi 

pierderile din vânzarea instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în 

contul de profit şi pierdere la momentul vânzării acestora. Acestea reprezintă diferenţa între preţul 

obţinut şi costul amortizat al instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare. 

h) Dividende  
 

Veniturile din dividende sunt recunoscute în rezultatul exerciţiului la data la care este stabilit 

dreptul de a primi și este probabil ca aceste dividende să fie colectate. Dividendele sunt reflectate 

ca o componentă a altor venituri din exploatare. Dividendele sunt tratate ca distribuire de profit 

pentru perioada în care sunt declarate şi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor.  

În cazul anumitor filiale, singurul profit disponibil pentru distribuire este profitul anului 

înregistrat în conturile statutare, care diferă de profitul din aceste situaţii financiare consolidate şi 

individuale întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană, datorită 

diferenţelor dintre legislaţia contabilă românească şi IFRS adoptate de Uniunea Europeană. În 

cazul Băncii, începând cu 1 ianuarie 2012, aceasta aplică standardele IFRS adoptate de Uniunea 

Europeană ca bază legală de raportare financiară. 

i) Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor 

Depozitele persoanelor fizice şi a unor tipuri de persoane juridice, incluzând întreprinderile mici şi 

mijlocii, sunt garantate până la un anumit plafon (100.000 EUR) de Fondul de Garantare a 

Depozitelor în Sistemul Bancar (“Fond”) conform legislaţiei în vigoare (Legea 311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor). 

Instituţiile de credit din România sunt obligate să plătească o contribuţie anuală către FGDB 

(“Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare”), în scopul garantării depozitelor clienţilor în caz de 

insolvabilitate a instituţiei de credit, cât şi o cotizaţie anuală aferentă Fondului de Rezoluţie. 

Grupul şi Banca au aplicat prevederile IFRIC 21 ”Taxe”, prin care această cotizaţie la Fond 

corespunde definiţiei unei taxe care trebuie să fie înregistrată integral pe cheltuieli în momentul 

producerii evenimentului care generează obligaţia de plată a taxei. 

j) Plăţi de leasing 

Plăţile de leasing operaţional sunt recunoscute în rezultatul exerciţiului pe baza metodei liniare pe 

durata contractului de leasing. Stimulentele de leasing primite sunt recunoscute ca parte 

integrantă a cheltuielii totale de leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuiala cu leasing 

operaţional este recunoscută ca o componentă a cheltuielilor operaţionale. 

Plăţile minime de leasing în cadrul contractelor de leasing financiar sunt împărţite proporţional 

între cheltuiala cu dobânda de leasing şi reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de 

leasing este alocată fiecărei perioade de leasing în aşa fel încât să producă o rată de dobândă 

constantă pentru datoria de leasing rămasă. Chiriile contingente sunt înregistrate drept cheltuieli 

în perioada în care sunt suportate.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

k) Impozitul pe profit 

Impozitul pe profit aferent exerciţiului cuprinde impozitul curent şi impozitul amânat. Impozitul 

pe profit este recunoscut în rezultatul exerciţiului sau în capitaluri proprii dacă impozitul este 

aferent elementelor de capitaluri proprii.  

Impozitul curent este impozitul de plătit pe profitul perioadei, determinat în baza procentelor 

aplicate la data situaţiei consolidate şi individuale a poziţiei financiare şi a tuturor ajustărilor 

aferente perioadelor precedente. Ajustările care influenţează baza fiscală a impozitului curent 

sunt: cheltuielile nedeductibile, veniturile neimpozabile, elementele similare cheltuielilor, 

respectiv veniturilor şi alte deduceri fiscale. 

Din categoria elementelor similare cheltuielilor fac parte filtrele prudenţiale care reprezintă 

„diferenţe pozitive dintre ajustările prudenţiale de valoare/pierderile aşteptate determinate pe 

baza reglementărilor prudenţiale ale Băncii Naţionale a României, aplicabile începând cu 

exerciţiul financiar al anului 2012 şi ajustările pentru depreciere determinate potrivit IFRS, 

corespunzătoare activelor financiare care intră sub incidenţa respectivelor metodologii, în limitele 

în care se deduc din fondurile proprii potrivit reglementărilor prudenţiale aplicabile”. Din punct 
de vedere fiscal, filtrele prudenţiale se deduc la calculul impozitului curent, iar reducerea sau 

anularea acestora se impozitează în ordinea înregistrării lor. În urma modificărilor legislative 

filtrele prudenţiale se determină ca 40% din diferenţele menţionate la paragraful anterior. Banca 

nu are filtre prudenţiale la 31 decembrie 2016. 

Impozitul amânat este determinat folosind metoda pasivului bilanţier pentru acele diferenţe 

temporare ce apar între baza fiscală de calcul a impozitului pentru active şi datorii şi valoarea 

contabilă a acestora folosită pentru raportare în situaţiile financiare consolidate. Impozitul amânat 

nu se recunoaşte pentru următoarele diferenţe temporare impozabile: recunoaşterea iniţială a 
fondului comercial, recunoaşterea iniţială a activelor sau datoriilor provenite din tranzacţii, care 
nu reprezintă combinări de întreprinderi şi care la momentul realizării tranzacţiei nu afectează 
nici profitul contabil, nici profitul fiscal şi diferenţe provenind din investiţii în subsidiare, cu 
condiţia ca momentul reluării diferenţei temporare să fie controlat de societatea mamă şi acestea 

să nu fie reversate în viitorul apropiat. 
Ca urmare a combinării de întreprinderi pot apărea diferenţe temporare, astfel încât să fie 

recunoscute orice creanţe privind impozitul amânat rezultate sau orice datorii privind impozitul 

amânat ca active şi datorii identificabile la data achiziţiei. Diferenţele temporare apar atunci când 

bazele fiscale ale activelor identificabile dobândite şi ale datoriilor asumate nu sunt afectate de 

combinarea de întreprinderi.  

Conform legislaţiei fiscale locale, pierderea fiscală înregistrată de societatea care îşi încetează 

existenţa ca efect a unei operaţiuni de fuziune legală prin absorbţie poate fi preluată şi recuperată 

de către entitatea care preia patrimoniul societăţii absorbite. Pierderea fiscală anuală realizată 

începând cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile 

impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi.  

Pentru reportarea pierderilor fiscale neutilizate, creanţa privind impozitul amânat este 

recunoscută numai în măsura în care este probabil să se obţină profit impozabil în viitor după 

compensarea cu pierderea fiscală a anilor anteriori şi cu impozitul pe profit de recuperat. Creanţa 

privind impozitul amânat este diminuată în măsura în care beneficiul fiscal aferent este 

improbabil să se realizeze. 

Cota de impozit pe profit utilizată la calculul impozitului curent şi amânat a fost la 31 decembrie 

2016 de 16% (31 decembrie 2015: 16%). 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare  

(i) Clasificări 

Grupul şi Banca au clasificat activele şi datoriile financiare în următoarele categorii: 

Active şi datorii financiare la valoare justă prin profit sau pierdere. Această categorie are două 

subcategorii: active financiare sau datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare, şi 

instrumente financiare clasificate la valoare justă prin profit sau pierdere la momentul 

recunoaşterii iniţiale.  

Un instrument financiar este clasificat în această categorie dacă a fost achiziţionat în principal cu 

scopul de a se vinde sau dacă a fost desemnat în această categorie de către conducerea entităţii. 
Instrumentele derivate sunt, de asemenea, încadrate ca fiind deţinute pentru tranzacţionare dacă 

nu reprezintă un instrument clasificat ca instrument de acoperire şi pentru care se poate dovedi 

eficacitatea pentru acoperirea împotriva riscului. 

În situația poziției financiare individuale și consolidate, linia denumită “Active financiare la 

valoare justă prin profit sau pierdere” include acţiuni listate deţinute de Grup şi Bancă şi 

instrumente financiare derivate. 

Creditele şi avansurile sunt active financiare cu plăţi fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe 

o piaţă activă, altele decât cele pe care Grupul şi Banca intenţionează să le vândă imediat sau în 

viitorul apropiat, acelea pe care Grupul şi Banca, în momentul recunoaşterii iniţiale, le clasifică ca 

fiind la valoare justă prin profit sau pierdere, acelea pe care Grupul şi Banca, în momentul 

recunoaşterii iniţiale, le clasifică ca fiind disponibile pentru vânzare sau cele pentru care 

deţinătorul nu îşi poate recupera în mod substanţial toată investiţia sa iniţială, din alte motive 

decât deteriorarea creditului. Creditele şi avansurile cuprind creditele şi avansurile către bănci şi 

clienţi şi investiţiile de leasing.  

Investiţiile deţinute până la scadenţă reprezintă acele active financiare nederivate cu plăţi fixe sau 

determinabile şi scadenţă fixă pe care Grupul şi Banca au intenţia fermă şi posibilitatea de a le 

păstra până la scadenţă.  

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt acele active financiare care sunt desemnate ca 

disponibile pentru vânzare sau care nu sunt clasificate drept credite şi avansuri, investiţii deţinute 

până la scadenţă, sau active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere. Instrumentele 

financiare disponibile pentru vânzare includ titluri de stat precum şi alte obligaţiuni ce pot fi 

revândute băncilor centrale, investiţii în unităţi de fond şi în acţiuni şi alte titluri de valoare care 

nu sunt deţinute pentru tranzacţionare sau deţinute până la scadenţă. 

Activele financiare evaluate la cost sunt instrumente de capitaluri proprii pentru care nu există o 

piaţă activă pentru un instrument identic, şi valoarea justă a acestora nu poate fi determinată în 
mod credibil. Banca a clasificat în această categorie participaţiile în subsidiare şi titlurile activității 
de portofoliu. 

Active şi datorii financiare 

Grupul şi Banca au apreciat că preţurile efective de tranzacţionare s-ar situa în intervalul dintre 

cotaţiile BID-ASK informative obţinute, care constituie mai degrabă un interval în cadrul căruia 
Grupul şi Banca ar fi putut negocia în mod realist cotaţiile pentru fiecare serie şi volum din 
portofoliul său de titluri, de aceea a calculat şi utilizat în estimare un preţ mediu pentru fiecare 
serie în parte. 

Politicile contabile ale Grupului şi Băncii încadrează iniţial activele şi pasivele în anumite categorii 
în funcţie de unele circumstanţe: 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare) 
 

x În clasificarea activelor sau pasivelor financiare în „tranzacţionabile”, Grupul şi Banca au 
stabilit că este necesar să întrunească caracteristicile activelor şi pasivelor tranzacţionabile 
stabilite în politicile contabile la nota 3 (l); 

 (i) Clasificări 
x În clasificarea activelor în „deţinute până la scadenţă”, Grupul şi Banca au stabilit că este 

necesar să existe atât intenţia, cât şi posibilitatea de a deţine aceste active până la scadenţă 

conform politicilor contabile. 

În cazul în care instrumentele astfel clasificate nu sunt ţinute până la maturitate, exceptând 
condiţiile specifice menţionate în IAS 39, Grupul şi Banca sunt obligate să reclasifice întreaga clasă 
ca şi disponibilă pentru vânzare. Investiţiile ar fi astfel evaluate la valoare justă şi nu la cost 
amortizat. Dacă întreaga clasă de instrumente deţinute până la maturitate ar fi compromisă, 
valoarea justă nu ar fi semnificativ diferită de valoarea contabilă. 

(ii) Recunoaştere  

Activele financiare şi datoriile financiare sunt recunoscute iniţial la valoare justă plus, costurile de 

tranzacţionare direct atribuibile, în cazul activelor financiare şi datoriilor financiare altele decât 

cele la valoare justă prin profit sau pierdere.  

Grupul şi Banca recunosc inţial activele financiare disponibile pentru vânzare la data decontării, 

iar toate celelalte categorii de active şi datorii financiare sunt recunoscute la data tranzacţionării la 

care Grupul şi Banca au devenit parte la prevederile contractuale ale instrumentului financiar. 

 (iii)  Derecunoaştere 

Grupul şi Banca derecunosc un activ financiar atunci când drepturile de a primi fluxuri de 

numerar din acel activ financiar expiră sau atunci când Grupul şi Banca au transferat drepturile de 

a primi fluxurile de numerar contractuale aferente acelui activ financiar într-o tranzacţie în care au 

transferat în mod semnificativ toate riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate. Orice drept în 

activele financiare transferate care este reţinut de Grup şi Bancă sau creat pentru Grup şi Bancă 

este recunoscut ca un activ sau datorie separată. 

La derecunoaşterea unui activ financiar, diferenţa între valoarea contabilă a activului (sau valoarea 

contabilă alocată părţii din activul transferat) şi suma dintre (i) total încasări (inclusiv orice nou 

activ primit mai puţin orice datorie nouă asumată) şi (ii) orice beneficii sau pierderi care ar fi fost 

recunoscute în situaţia rezultatului global este recunoscută în rezultatul exerciţiului. 

Grupul şi Banca derecunosc o datorie financiară atunci când obligaţiile contractuale stabilite sunt 

anulate sau au expirat. 

Grupul şi Banca intră într-o tranzacţie prin care transferă active recunoscute în situaţia 

consolidată a poziţiei financiare dar reţin, fie toate riscurile şi beneficiile asociate activelor 

transferate, fie o parte a acestora. Dacă toate sau o mare parte a riscurilor şi beneficiilor sunt 

reţinute, atunci activele transferate nu sunt derecunoscute din situaţia consolidată şi individuală a 

poziţiei financiare. Transferurile de active cu reţinerea tuturor sau a celor mai semnificative riscuri 

şi beneficii sunt, de exemplu, împrumuturi de titluri de valoare sau tranzacţiile de vânzare cu 

clauza de răscumpărare.  

Atunci când activele sunt vândute către o terţă parte cu o rată totală de rentabilitate swap pe 

activele transferate, tranzacţia se contabilizează ca o tranzacţie financiară securitizată, similară 

tranzacţiilor de vânzare cu clauza de răscumpărare. În cazul tranzacţiilor în care Grupul şi Banca 

nici nu reţin, nici nu transferă substanţial riscurile şi beneficiile care decurg din proprietatea 

asupra unui activ financiar, activul respectiv se derecunoaşte dacă s-a pierdut controlul asupra lui. 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

23 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare)  
 

Drepturile şi obligaţiile reţinute în urma transferului sunt recunoscute separat ca active şi datorii, 

după cum este cazul. În transferurile în care controlul asupra activului este reţinut, Grupul şi 

Banca recunosc în continuare activul în măsura în care rămân implicate, gradul de implicare fiind 

determinat de gradul în care sunt expuse la schimbarea de valoare a activului transferat. 

(iv) Compensări  

Activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat în situaţia 

consolidată şi individuală a poziţiei financiare, doar atunci când există un drept legal de 

compensare şi dacă există intenţia decontării lor pe o bază netă sau dacă se intenţionează 

realizarea activului şi stingerea datoriei în mod simultan. În anul 2016 şi 2015 nu a fost cazul de 

compensări. 

Veniturile şi cheltuielile sunt prezentate pe bază netă numai când sunt permise de standardele 

contabile sau ca profit şi pierdere rezultate dintr-un grup de tranzacţii similare, cum ar fi în 

activitatea de tranzacţionare a Grupului şi a Băncii. 

(v) Evaluarea la cost amortizat  

Costul amortizat al unui activ sau datorie financiară reprezintă valoarea la care activul sau datoria 

financiară este măsurată la recunoaşterea iniţială, mai puţin plăţile de principal, plus sau minus 

amortizarea cumulată folosind metoda ratei efective a dobânzii pentru diferenţele dintre valoarea 

recunoscută iniţial şi valoarea la data maturităţii, mai puţin reducerile din deprecierea activelor.  

(vi) Evaluarea la valoare justă 

Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi primit ca urmare a vânzării unui activ sau preţul care ar 

fi plătit pentru a transfera o datorie printr-o tranzacţie normală între participanţii de pe piaţă la 

data evaluării, în principal, sau, în lipsa acesteia, pe piaţa cea mai avantajoasă la care Grupul şi 

Banca au acces la acea dată. Valoarea justă a unei datorii reflectă riscul de neexecutare a acesteia. 

Atunci când există informaţii disponibile, Grupul şi Banca măsoară valoarea justă a unui 

instrument utilizând preţul cotat pe o piaţă activă pentru acest instrument. O piaţă este 

considerată activă în cazul în care tranzacţiile pentru un activ sau o datorie au loc cu o frecvenţă şi 

un volum suficient pentru a furniza informaţii de stabilire a preţurilor pe o bază continuă. 

În cazul în care nu există un preţ cotat pe o piaţă activă, atunci Grupul şi Banca folosesc tehnici de 

evaluare ce maximizează utilizarea valorilor observabile relevante şi minimizează utilizarea 

valorilor neobservabile.  

Tehnica de evaluare aleasă încorporează toţi factorii pe care participanţii de pe piaţă i-ar lua în 

considerare în stabilirea preţului unei tranzacţii. 

Cea mai bună dovadă de valoare justă a unui instrument financiar la recunoaşterea iniţială este în 

mod normal preţul de tranzacţionare - valoarea justă a unei contraprestaţii acordate sau primite. 

În cazul în care Grupul şi Banca stabilesc că valoarea justă la recunoaşterea iniţială diferă faţă de 

preţul tranzacţiei, iar valoarea justă nu este evidenţiată nici de un preţ cotat pe o piaţă activă 

pentru un activ sau o datorie identică, nici pe baza unei tehnici de evaluare care utilizează doar 

date de pe pieţele observabile, atunci instrumentul financiar este evaluat iniţial la valoarea justă, 

ajustată pentru a amâna diferenţa dintre valoarea justă la recunoaşterea iniţială şi preţul 
tranzacţiei.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare) 

Ulterior, această diferenţă este recunoscută în contul de profit sau pierdere pe o bază adecvată pe 

durata de viaţă a unui instrument, dar nu mai târziu decât atunci când evaluarea este susţinută în 

întregime de valori de piaţă observabile sau când tranzacţia este închisă. 

Grupul şi Banca recunosc transferurile dintre nivelurile ierarhice ale valorii juste la sfârşitul 

perioadei de raportare, în care au loc schimbările. 

(vii) Identificarea şi evaluarea deprecierii  

La data fiecărei situaţii consolidate şi individuale a poziţiei financiare, Grupul şi Banca analizează 

dacă există vreun indiciu obiectiv, potrivit căruia activele financiare care nu sunt ţinute la valoare 

justă prin profit sau pierdere sunt depreciate. 

Un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat şi apar pierderi din depreciere 

numai dacă există indicii obiective cu privire la deprecierea acestora ca rezultat al unuia sau mai 

multor evenimente apărute după recunoaşterea iniţială 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 asupra grupului de active financiare care 

poate fi estimat în mod credibil. 

Este probabil ca identificarea unui singur eveniment care să fi cauzat deprecierea să fie dificil de 

realizat. Deprecierea este posibil să fi fost cauzată de efectul combinat al mai multor evenimente. 

Pierderile aşteptate ca urmare a evenimentelor viitoare, indiferent de cât de probabile sunt, nu 

sunt recunoscute. 

Dacă există indicii obiective că a avut loc o pierdere din deprecierea activelor financiare 

înregistrate la cost amortizat, atunci pierderea este măsurată ca diferenţă între valoarea contabilă 

a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând metoda ratei efective a 

dobânzii activului financiar la momentul iniţial (rata efectivă a dobânzii calculată la momentul 

recunoaşterii iniţiale).  

Dacă un activ financiar are o rată variabilă a dobânzii, rata de actualizare pentru evaluarea oricărei 

pierderi din amortizare este rata variabilă curentă a dobânzii, specificată în contract. Valoarea 

contabilă a activului poate fi diminuată direct sau prin folosirea unui cont de provizion. Cheltuiala 

cu pierderea din depreciere se recunoaşte în rezultatul exerciţiului. 
Dacă într-o perioadă următoare, un eveniment care a avut loc ulterior momentului recunoaşterii 

deprecierii determină reducerea pierderii din depreciere, pierderea din depreciere recunoscută 

anterior este reluată fie direct, fie prin ajustarea unui cont de provizion. Reducerea de depreciere 

se recunoaşte în rezultatul exerciţiului. 

Credite şi avansuri acordate clienţilor şi investiţii nete de leasing  

Grupul şi Banca, în funcţie de metodologia internă de evaluare a deprecierii, au inclus informaţii 
legate de următoarele evenimente generatoare de pierdere, ca dovadă obiectivă asupra deprecierii 

creditelor acordate clienţilor sau grupurilor de clienţi şi a investiţiei nete de leasing: 

a) dificultăţi financiare semnificative ale împrumutatului (locatarului), determinate în 

conformitate cu sistemul intern al Grupului şi Băncii de evaluare a clienţilor; 

b) o încălcare a contractului, cum ar fi neplata sau întârzierea la plată a principalului sau 

dobânzii (individual sau în acelaşi grup de debitori); 

c) creditorul, din motive legale sau economice legate de situaţia financiară îndoielnică a 

împrumutatului sau locatarului, acordă acestuia anumite concesii pe care altfel nu le-ar fi 

acordat, cum ar fi o rescadenţare a principalului şi a dobânzilor de plată; 

d) există date indicative că împrumutatul va intra în faliment sau într-o altă formă de 

reorganizare financiară; 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare) 

Credite şi avansuri acordate clienţilor şi investiţii nete de leasing (continuare) 

e) existenţa unor informaţii credibile care să indice o scădere măsurabilă în fluxurile de 

numerar viitoare estimate ale unui grup de active financiare de la momentul recunoaşterii 

iniţiale, deşi scăderea nu poate fi identificată încă pentru fiecare activ financiar în parte, 

incluzând: 

x schimbări nefavorabile în comportamentul de plăţi al debitorilor grupului, sau 

x condiţii economice naţionale sau locale care pot fi corelate cu pierderea/deprecierea 

activelor Grupului şi Băncii. 

Grupul şi Banca evaluează dacă există indicii obiective de depreciere, aşa după cum sunt 

prezentate mai sus, în mod individual pentru credite acordate clienţilor sau investiţii nete de 

leasing care sunt individual semnificative, sau în mod individual sau colectiv pentru credite sau 

investiţii nete de leasing care nu sunt individual semnificative.  

În situaţia în care Grupul şi Banca consideră că nu există indicii obiective de depreciere pentru un 

activ financiar evaluat individual, fie că acesta este semnificativ sau nu, acestea vor include 

creditele acordate clienţilor şi investiţiile nete de leasing într-un grup cu caracteristici ale riscului 

de credit similare şi testează în mod colectiv grupul pentru depreciere. Creditele şi investiţiile nete 

de leasing acordate clienţilor care sunt evaluate în mod individual pentru depreciere şi pentru care 

un provizion este sau continuă să fie recunoscut nu mai sunt incluse în grupurile cu caracteristici 

similare ale riscului de credit supuse evaluării colective.  

Calculul valorii actualizate a fluxurilor viitoare de numerar ale unui credit şi a unei investiţii nete  

de leasing garantate reflectă fluxurile care pot rezulta din recuperarea garanţiilor minus costurile 
legate de obţinerea şi vânzarea garanţiilor, fie că recuperarea este sau nu probabilă. 
În scopul evaluării colective a deprecierii, creditele acordate clienţilor şi investiţia netă de leasing 

sunt grupate pe baza caracteristicilor similare ale riscului de credit care sunt indicative pentru 

capacitatea debitorului de a plăti toate sumele datorate în conformitate cu termenii contractuali 

(de exemplu, grupare pe linii separate de business, tip de credit, valută, maturitate, zile de 

restanţe, s.a.m.d). 

Conducerea consideră că aceste caracteristici alese sunt cea mai bună estimare a trăsăturilor 

relevante ale riscului de credit, relevant pentru estimarea fluxurilor viitoare de numerar pentru 

credite şi investiţii nete de leasing de acest tip, ca fiind relevante pentru capacitatea debitorului de 

a plăti toate sumele datorate în conformitate cu termenii contractuali. 

Fluxurile viitoare de numerar aferente unui grup de credite şi investiţiei nete de leasing care sunt 

evaluate în mod colectiv pentru depreciere sunt estimate pe baza experienţei pierderilor istorice 

pentru credite şi investiţii nete de leasing cu caracteristici de risc similare cu cele ale Grupului şi a 

Băncii. 

Pierderile istorice sunt ajustate în baza datelor curente observabile pentru a reflecta efectele 

condiţiilor curente care nu au afectat perioada pe care se bazează calculul pierderilor istorice şi 

pentru a înlătura efectele condiţiilor existente în perioada istorică şi care nu mai sunt valabile în 

prezent. 

Grupul şi Banca revizuiesc cu regularitate metodologia şi premisele folosite pentru estimarea 

fluxurilor de numerar viitoare pentru a reduce diferenţele între pierderile estimate şi cele reale. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare) 

Active financiare disponibile pentru vânzare  

În cazul activelor financiare disponibile pentru vânzare, atunci când o scădere în valoarea justă a 

unui activ financiar disponibil pentru vânzare a fost recunoscută direct în alte elemente ale 

rezultatului global şi există dovezi obiective că activul este depreciat, pierderea cumulată ce a fost 

recunoscută direct în alte elemente ale rezultatului global va fi reluată din alte elemente ale 

rezultatului global şi recunoscută în rezultatul exerciţiului, chiar dacă activul financiar nu a fost 

încă derecunoscut.  

Valoarea pierderii cumulate care este reluată din conturile de alte elemente ale rezultatului global 

în rezultatul exerciţiului va fi diferenţa dintre costul de achiziţie (netă de rambursările de principal 

şi amortizare) şi valoarea justă curentă, minus orice pierdere din deprecierea acelui activ financiar 

recunoscută anterior în rezultatul exerciţiului. Pierderile din deprecierea activelor recunoscute în 

rezultatul exerciţiului aferente unor participaţii clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare, nu 

vor fi reluate în rezultatul exerciţiului. 

În cazul în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui titlu de valoare disponibil pentru 

vânzare creşte, iar această creştere poate fi legată în mod obiectiv de un eveniment care a avut loc 

ulterior recunoaşterii în rezultatul exerciţiului a pierderilor anterioare, pierderea din depreciere 

trebuie reversată şi suma trebuie recunoscută în rezultatul exerciţiului. 

Active financiare prezentate la cost 

Dacă există indicii obiective asupra unei pierderi din deprecierea unei participaţii nelistate care nu 

este prezentată la valoare justă deoarece valoarea justă nu poate fi măsurată în mod credibil, sau 

asupra unui activ financiar derivat care este legat sau care urmează a fi decontat printr-un astfel de 

instrument nelistat, valoarea pierderii din depreciere este măsurată ca diferenţă dintre valoarea 

contabilă a activului financiar şi valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata 

de rentabilitate internă curentă a pieţei pentru un activ financiar similar. Astfel de pierderi din 

depreciere nu sunt reluate în rezultatul exerciţiului. 

(vii) Desemnarea la valoare justă prin profit sau pierdere 

Grupul şi Banca prezintă activele şi datoriile financiare la valoare justă prin profit sau pierdere 

atunci când: 

x elimină sau reduc semnificativ o inconsecvenţă de evaluare sau recunoaştere (“eroare 
contabilă”) care ar fi putut să apară din măsurarea activelor şi datoriilor sau din recunoaşterea 

câştigurilor sau pierderilor acestora pe principii diferite; 

x sunt parte integrantă a unui grup de active financiare sau datorii financiare gestionate, evaluate 

şi raportate conducerii în baza valorii juste conform documentaţiei de management al 

riscului/strategia de investiţii; sau 

x sunt contracte hibride prin care o entitate poate prezenta întregul contract la valoare justă prin 

profit sau pierdere 

m) Numerar şi echivalent de numerar  
Numerarul şi echivalentele de numerar includ: numerarul efectiv, conturile curente 

nerestricţionate la Banca Naţională a României şi alte active financiare foarte lichide cu scadenţe 

iniţiale mai mici de trei luni şi care nu au un risc semnificativ de modificare a valorii juste.  

Numerarul şi echivalentul de numerar sunt înregistrate la cost amortizat în situaţia consolidată şi 

individuală a poziţiei financiare. 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

27 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

n) Active şi datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare 

Activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacţionare sunt cele pe care Grupul şi Banca   

le-au achiziţionat sau pe care le dobândesc pentru scopul de a le vinde sau de a le răscumpăra  

într-un viitor apropiat, sau cele pe care le deţin ca parte a unui portofoliu care este administrat 

pentru a obţine profit pe termen scurt sau pentru a menţine o poziţie pe termen scurt.  

Activele şi datoriile deţinute pentru tranzacţionare sunt recunoscute iniţial şi măsurate ulterior la 

valoarea justă în situaţia consolidată şi individuală a poziţiei financiare iar costurile de 

tranzacţionare sunt înregistrate direct în rezultatul exerciţiului. Toate schimbările de valoare justă 

sunt recunoscute ca parte din venitul net din tranzacţionare în rezultatul exerciţiului. Activele şi 

datoriile deţinute pentru tranzacţionare pot fi reclasificate ulterior doar în circumstanţe rare.  

o) Instrumente financiare derivate  

(i) Instrumente financiare derivate deţinute pentru managementul riscului  

Instrumentele derivate deţinute pentru scopuri de management al riscului includ active şi datorii 

derivate care sunt clasificate ca active sau datorii deţinute pentru tranzacţionare. Instrumentele 

derivate deţinute pentru managementul riscului sunt recunoscute la valoare justă în situaţia 

consolidată şi individuală a poziţiei financiare. 

Când un instrument financiar derivat nu este deţinut pentru tranzacţionare şi nu este implicat 

într-o tranzacţie de acoperire a riscului, toate schimbările în valoarea sa justă sunt imediat 

recunoscute în rezultatul exerciţiului ca o componentă a venitului net din tranzacţionare.  

(ii) Instrumente financiare derivate încorporate 

Instrumentele financiare derivate pot fi incluse în alt angajament contractual (un „contract 
gazdă”). Grupul şi Banca consideră instrumentele derivate încorporate separat de contractul gazdă 

atunci când contractul gazdă nu se reflectă în rezultatul exerciţiului şi caracteristicile 

instrumentelor financiare derivate încorporate nu sunt precizate clar în acesta. Instrumentele 

derivate încorporate care sunt separate sunt înregistrate în funcţie de clasificarea lor şi prezentate 

în situaţia consolidată şi individuală a poziţiei financiare împreună cu contractul gazdă. 

p) Credite şi avansuri şi investiţii nete de leasing  

Creditele şi avansurile sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile care nu 

sunt cotate pe o piaţă activă şi pe care Grupul şi Banca nu intenţionează să le vândă imediat sau în 

perioada următoare. 

Contractele de leasing în care Grupul este locator şi prin care transferă locatarului toate riscurile şi 

beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunului sunt incluse în valoarea 

creditelor şi avansurilor. Creditele de consum acordate clienţilor de filialele Băncii sunt, de 

asemenea, incluse în investiţiile nete de leasing. 

Creditele, avansurile şi investiţia netă de leasing sunt măsurate iniţial la valoarea justă plus 

costurile directe şi măsurate apoi la cost amortizat utilizând rata de dobândă efectivă aşa cum este 

descris în nota 3(d), mai puţin situaţiile când Grupul şi Banca doresc să păstreze creditele şi 

avansurile la valoare justă prin profit sau pierdere aşa cum este descris în nota 3(l)(viii). 

Creditele, avansurile şi investiţiile de leasing sunt prezentate la valoarea netă după deducerea 

provizionului pentru depreciere. Acesta este înregistrat pe baza creditelor şi avansurilor şi 

investiţiilor nete de leasing identificate ca fiind depreciate pe baza evaluării continue, pentru a 

aduce aceste active la valoarea lor recuperabilă. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

q) Titluri de valoare 

(i) Deţinute până la scadenţă  

Titlurile de valoare sunt măsurate iniţial la valoarea justă plus costurile directe aferente tranzacţiei 

iniţiale şi ulterior înregistrate în funcţie de clasificarea lor ca deţinute până la scadenţă, la valoarea 

justă prin profit sau pierdere, disponibile pentru vânzare sau credite şi avansuri. 

 

Titlurile de valoare deţinute până la scadenţă sunt ţinute la cost amortizat utilizând metoda 

dobânzii efective. Orice vânzare sau reclasificare semnificativă a acestor titluri fără a fi apropiată 

de scadenţa acestora ar conduce la reclasificarea tuturor investiţiilor deţinute până la scadenţă în 

titluri disponibile pentru vânzare şi ar împiedica Grupul şi Banca în a clasifica titlurile ca deţinute 

până la scadenţă în exerciţiul financiar curent şi în următorii doi ani. 

Cu toate acestea, vânzările şi reclasificările nu ar genera o reclasificare în oricare din următoarele 

situaţii: vânzările sau reclasificările sunt atât de apropiate de scadenţă încât modificările în rata 

dobânzii de piaţă nu ar fi avut un efect semnificativ asupra valorii juste a activului financiar; 

vânzările sau reclasificările după ce Grupul şi Banca au recuperat cea mai mare parte a 

principalului activului financiar; vânzările sau reclasificările atribuibile unor evenimente izolate şi 

nerepetitive, care nu pot fi controlate de Grup şi Bancă, astfel că nu puteau fi anticipate în mod 

rezonabil. 

(ii) La valoare justă prin profit sau pierdere 

Grupul şi Banca păstrează unele titluri la valoare justă, cu recunoaşterea imediată a modificărilor 

în valoarea justă în profit sau pierdere aşa cum apare stipulat în politicile contabile la nota 3(n). 

(iii) Disponibile pentru vânzare 

Titlurile de valoare precum certificate de trezorerie emise de Guvernul României sunt clasificate ca 

disponibile pentru vânzare. 

Grupul şi Banca au apreciat că preţurile efective de tranzacţionare s-ar situa în intervalul dintre 

cotaţiile BID-ASK informative obţinute, care constituie mai degrabă un interval în cadrul căruia 

Grupul şi Banca ar fi putut negocia în mod realist cotaţiile pentru fiecare serie şi volum din 

portofoliul său de titluri, de aceea a calculat şi utilizat în estimare un preţ mediu pentru fiecare 

serie în parte. Alte titluri de valoare precum investiţiile în unităţi de fond sunt clasificate ca active 

financiare disponibile pentru vânzare şi sunt recunoscute la valoarea lor justă.  

Alte participaţii în societăţi listate sau nelistate sunt clasificate ca instrumente financiare 

disponibile pentru vânzare şi sunt înregistrate la valoarea lor justă. În cazul în care valoarea lor 

justă nu poate fi stabilită în mod credibil, participaţiile sunt înregistrate la cost retratat mai puţin 

provizionul pentru deprecierea valorii. 

Venitul din dobândă este recunoscut în rezultatul exerciţiului folosind rata de dobândă efectivă. 

Dividendele sunt recunoscute prin rezultatul exerciţiului atunci când Grupul şi Banca devin 

îndreptăţite să primească dividende. Pierderile sau câştigurile din diferenţele de curs valutar 

corespunzătoare titlurilor de valoare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în rezultatul 

exerciţiului. 

Alte modificări ale valorii juste sunt recunoscute direct în alte elemente ale rezultatului global 

până când investiţia este vândută sau depreciată şi soldul valorii juste din alte elemente ale 

rezultatului global este reciclat în rezultatul exerciţiului. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

(iv) Credite şi avansuri 

Titlurile de valoare precum obligaţiunile corporative sunt clasificate ca şi credite şi avansuri şi sunt 

ţinute la cost amortizat utilizând metoda ratei de dobândă efectivă. 

r) Imobilizări corporale 

(i) Recunoaştere şi evaluare 

Imobilizările corporale sunt evidenţiate la valoare reevaluată, mai puţin amortizarea acumulată. 

Măsurarea la recunoaşterea iniţială 

Costul unei imobilizări este format din: 

a) preţul său de cumpărare, inclusiv taxele vamale şi taxele de cumpărare nerambursabile, 
după deducerea reducerilor comerciale şi a rabaturilor; 

b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locaţia şi starea necesare pentru 

ca acesta să poată funcţiona în modul dorit de conducere; 

Imobilizările corporale sunt evidenţiate la valoare reevaluată, mai puţin amortizarea acumulată si 
provizionul pentru deprecierea valorii.  

Costurile elementelor de imobilizări corporale în curs sunt capitalizate dacă acestea îndeplinesc 

condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări corporale şi anume: generează beneficii economice 

viitoare, sunt evaluate în mod fiabil şi au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici pentru a 

asigura continuarea exploatării activelor la parametri normali. Nu se recunosc ca şi active costurile 

întreţinere şi reparaţii curente. Imobilizările corporale în curs sunt recunoscute în imobilizări 

corporale la momentul recepţiei şi punerii în funcţiune. 

La fiecare dată de întocmire a situaţiei poziţiei financiare valoarea contabilă a activelor este supusă 

analizei în cadrul procesului de reevaluare. În cazul bunurilor reevaluate, dacă valoarea contabilă a 

unui activ este majorată, creşterea va fi recunoscută în alte elemente ale rezultatului global. În 

cazul în care valoarea contabilă este diminuată, această diminuare va fi recunoscută în contul de 

profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care această diminuare se recunoaşte în alte elemente ale 

rezultatului global în măsura în care surplusul din reevaluare prezintă sold creditor pentru activul 

analizat. 

În momentul în care imobilizările corporale sunt reevaluate, valoarea contabilă a acestora este 
ajustată pentru a reflecta valoarea justă. La data reevaluării, valoarea contabilă brută este ajustată 
în același mod cu valoarea contabilă reevaluată a imobilizărilor respective. Amortizarea cumulată 
la data reevaluării este ajustată pentru a reflecta diferența între valoarea brută contabilă și 
valoarea contabilă a activului după considerarea ajustărilor cumulate de depreciere. 

Rezerva din reevaluare pentru imobilizări corporale inclusă în capitalurile proprii este transferată 
direct în rezultatul reportat atunci când surplusul din reevaluare este realizat prin casarea sau 

cedarea activului. 

Contractele de leasing în care Grupul şi Banca îşi asumă într-o măsură semnificativă toate riscurile 

şi beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului sunt clasificate ca leasing financiar. 

Imobilizările corporale dobândite prin leasing financiar sunt recunoscute la o valoare egală cu 

minimul dintre valoarea justă şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing de la începerea 

leasingului, mai puţin amortizarea cumulată şi provizionul pentru deprecierea valorii. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
r) Imobilizări corporale (continuare) 

(ii) Costurile ulterioare 

Grupul şi Banca recunosc în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul de înlocuire a 

acesteia când acest cost este suportat sau dacă este probabil că beneficiile economice incluse în 

acea imobilizare se vor transfera Grupului şi Băncii şi costul acestei imobilizări poate fi măsurat în 

mod credibil. Toate celelalte costuri sunt recunoscute ca o cheltuială în rezultatul exerciţiului în 

momentul efectuării lor. 
 
(iii) Amortizarea 

Amortizarea este calculată prin metoda liniară pe perioada duratei de viaţă estimate pentru fiecare 

element din categoria imobilizărilor corporale. Bunurile dobândite prin leasing sunt amortizate pe 

perioada mai mică între durata leasingului şi durata de viaţă. Terenurile nu sunt supuse 

amortizării.  

 Duratele de viaţă estimate pe categorii sunt următoarele: 

Clădiri 50 ani 

Amenajări clădiri închiriate (medie) 6 ani 

Calculatoare  4 ani 

Mobilă şi echipamente 2 – 24 ani 

Vehicule 

 

4 – 5 ani 

Amenajările clădirilor închiriate sunt amortizate pe perioada contractului de închiriere şi variază 

între 1 şi 50 de ani. Metodele de amortizare, duratele de viaţă şi valorile reziduale sunt revizuite la 

data raportării. 

s) Investiţii imobiliare 

Investiţiile imobiliare sunt proprietăţi imobiliare (terenuri, clădiri sau părţi ale unei clădiri) 

deţinute de către Grup şi Bancă în scopul de a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii 

capitalului, sau pentru ambele, şi nu pentru: 

- a fi utilizate pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii în scopuri 

administrative; sau  

- a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 
Anumite proprietăţi includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată sau cu scopul creşterii 
valorii şi o altă parte care este deţinută în scopul producerii de bunuri, prestări servicii sau scopuri 
administrative. 

(i) Recunoaştere şi evaluare 

O investiţie imobiliară este recunoscută ca activ dacă şi numai dacă: 

- este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate investiţiei să le revină Grupului şi 

Băncii 

- costul activului poate fi evaluat în mod fiabil. 

O investiţie imobiliară este evaluată iniţial la cost, inclusiv costurile de tanzacţionare incluse în 

evaluarea iniţială. Costul unei investiţii imobiliare achiziţionate include preţul său de cumpărare şi 

orice cheltuieli direct atribuibile (de exemplu onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor 

juridice, taxele de transfer ale proprietăţilor şi alte costuri de tranzacţionare). 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

s) Investiţii imobiliare (continuare) 

(iii) Derecunoaşterea 

Politica contabilă a Grupului şi Băncii privind evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare este 

cea pe baza modelului valorii juste. Această politică este aplicată în mod uniform tuturor 

investiţiilor imobiliare din Grup şi Bancă.  

Câştigurile sau pierderile rezultate în urma modificării valorii juste a investiţiilor imobiliare sunt 

recunoscute în contul de profit şi pierdere al perioadei în care acestea se produc.  

Valoarea justă a investiţiilor imobiliare reflectă condiţiile de piaţă la data raportării. 

(ii) Transferuri 

Transferurile la sau de la investiţii imobiliare sunt făcute atunci şi numai atunci când există o 

modificare în utilizarea respectivului activ. Pentru transferul unei investiţii imobiliare evaluate la 

valoarea justă la imobilizări corporale, costul implicit al activului în scopul contabilizării sale 

ulterioare va fi valoarea justă la data modificării utilizării. 

Valoarea contabilă a unei investiţii este recunoscută la cedare sau când investiţia este definitiv 

retrasă din folosinţă şi nu se mai preconizează apariţia de beneficii viitoare din cedarea ei. 

Câştigurile sau pierderile care rezultă din casarea sau vânzarea unei investiţii imobiliare sunt 

recunoscute în contul de profit şi pierdere la data casării sau vânzării. 

t) Imobilizări necorporale 

Imobilizările necorporale la recunoaşterea iniţială sunt înregistrate la cost. După recunoaşterea 

iniţială, imobilizările necorporale sunt evidenţiate la valoarea reevaluată, ca fiind valoarea sa justă 

la data reevaluării minus orice amortizare sau ajustare de depreciere cumulată ulterioară. 

Reevaluarea imobilizărilor necorporale se face, în conformitate cu reglementările legale emise în 

acest scop. 

Costurile elementelor de imobilizări necorporale în curs sunt capitalizate dacă îndeplinesc 

condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale şi anume: generează beneficii economice 

viitoare, sunt evaluate în mod fiabil, îmbunătăţesc performanţele viitoare şi sunt identificate 

distinct în cadrul activităţii economice. Cheltuielile de mententanţă şi suport tehnic sunt reflectate 

în cheltuieli pe măsură ce sunt efectuate. Imobilizările necorporale în curs sunt recunoscute în 

imobilizări necorporale la momentul recepţiei şi punerii în funcţiune. 

i) Fondul comercial şi fondul comercial negativ 
Fondul comercial şi fondul comercial negativ apar la achiziţionarea unei filiale. Fondul comercial 

reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă netă a activelor identificabile, 

datoriilor şi datoriilor contingente achiziţionate. Fondul comercial negativ este recunoscut imediat  

în rezultatul exerciţiului, după reanalizarea modului de identificare şi evaluare a activelor, 
datoriilor şi a datoriilor contingente identificabile şi evaluarea costului de achiziţie. 
Evaluare ulterioară 

Fondul comercial este evaluat la cost mai puţin pierderile acumulate din depreciere. Fondul 

comercial negativ este recunoscut imediat în rezultatul exerciţiului după identificarea activelor, 
datoriilor şi a obligaţiilor contingente şi măsurarea costului de achiziţie. 

ii) Aplicaţii informatice 

Costurile aferente dezvoltării sau menţinerii unei aplicaţii informatice sunt recunoscute ca o 

cheltuială când sunt efectuate.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

t) Imobilizări necorporale 

ii) Aplicaţii informatice 

Costurile care sunt direct atribuite producţiei unor aplicaţii informatice identificabile şi unice 
aflate sub controlul Grupului şi Băncii şi pentru care este probabil că vor genera beneficii 

economice peste costurile de producţie pe o perioadă mai mare de un an sunt recunoscute ca 

imobilizări necorporale. Cheltuielile ulterioare cu dezvoltarea aplicaţiilor informatice sunt 

capitalizate numai în măsura în care aceste cheltuieli au drept rezultat îmbunătăţirea 

performanţelor viitoare ale imobilizărilor respective, dincolo de specificaţiile şi duratele de viaţă 

iniţiale. Toate celelalte cheltuieli sunt reflectate în cheltuieli pe măsură ce sunt efectuate. 

Amortizarea este înregistrată în rezultatul exerciţiului în mod liniar pe durata estimată de viaţă a 

imobilizărilor necorporale. Duratele de viaţă utilă estimate pentru imobilizări necorporale sunt 

revizuite la data raportării şi sunt cuprinse între 1 an şi 5 ani.Durata de viaţă utilă a unei 

imobilizări necorporale care decurge din drepturi legale contactuale nu trebuie să depăşească 

perioada drepturilor contractuale, dar poate fi mai scurtă în funcţie de perioada în care entitatea 

preconizează că va folosi activul. 

Imobilizările necorporale în curs nu se amortizează până în momentul punerii în funcţiune. 

u) Leasing financiar - locatar  
Contractele de leasing în care Grupul îşi asumă în mod substanţial toate riscurile şi beneficiile 

aferente proprietăţii au fost clasificate drept leasing financiar. După recunoaşterea iniţială, plăţile 

de leasing sunt recunoscute la o valoare egală cu minimul dintre valoarea justă şi valoarea actuală 

a plăţilor minime de leasing. Ulterior recunoaşterii iniţiale, activul este contabilizat în 

conformitate cu politicile contabile aplicabile acelui activ.  

Celelalte contracte de leasing sunt leasinguri operaţionale şi cu excepţia investiţiilor imobiliare, 

bunurile care reprezintă obiectul contractului de leasing nu sunt recunoscute în situaţia 

consolidată a poziţiei financiare. 

v) Deprecierea activelor altele decât activele financiare  

O pierdere din depreciere este recunoscută atunci când valoarea contabilă a activului sau unitatea 

sa generatoare de numerar depăşeşte valoarea sa recuperabilă. O unitate generatoare de numerar 

este cel mai mic grup identificabil care generează numerar şi care este independent faţă de alte 

active şi alte grupuri. Pierderea din depreciere recunoscută pentru unităţi generatoare de numerar 

este alocată pentru a reduce valoarea contabilă a oricărui fond comercial alocat unităţii 

generatoare de numerar (grupului de unităţi) şi apoi, oricăror alte active ale unităţii pe baza 

ponderii valorii contabile. 

Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar este maximul dintre 
valoarea de utilizare şi valoarea sa justă mai puţin costurile pentru vânzarea acelui activ sau 
unităţi. Pentru determinarea valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate  

folosind o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi 
riscurile specifice activului respectiv. 

O pierdere din depreciere aferentă altor active este evaluată la fiecare dată de raportare pentru 
indicatori ca pierdere ce a fost diminuată sau nu mai există. În cazul altor active, altele decât 
fondul comercial, pierderile generate de deprecierea valorii sunt reversate dacă a existat o 
modificare în estimările utilizate în determinarea valorii recuperabile. O pierdere din deprecierea 

valorii activelor este reversată numai în situaţia în care valoarea contabilă a activului nu depăşeşte 
valoarea contabilă care ar fi fost determinată, netă de amortizare sau depreciere, în cazul în care 

nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

w) Depozite ale clienţilor  

Depozitele clienţilor sunt recunoscute iniţial la valoarea justă inclusiv costurile aferente tranzacţiei 

şi măsurate ulterior la cost amortizat folosind metoda ratei efective de dobândă.  

x) Obligaţiuni emise şi împrumuturi de la bănci şi instituţii financiare 

Împrumuturile de la bănci şi alte instituţii financiare şi obligaţiunile emise sunt recunoscute iniţial 

la valoare justă ca fiind încasările din aceste instrumente (valoarea justă a consideraţiei primite) 

nete de costurile aferente tranzacţiei. Obligaţiunile emise şi împrumuturile de la alte bănci şi alte 

instituţii financiare sunt ulterior înregistrate la cost amortizat. Grupul şi Banca clasifică aceste 

instrumente ca datorii financiare sau capitaluri proprii în conformitate cu termenii contractuali ai 

instrumentului respectiv.Obligaţiunile neajunse la scadenţă sau la data lichidării vor putea fi 

convertite în acţiuni, la alegerea deţinătorului de obligaţiuni, conform prospectului de emisiune. 

Conversia se efectuează la un preţ pe acţiune care se stabileşte la data de fixare a preţului sau la 

data lichidării, egal cu media dintre preţul zilnic maxim şi minim al acţiunilor pe piaţa regular, 

ponderată cu volumul zilnic tranzacţionat pe piaţa regular pe parcursul celor 90 de zile în care 

acţiunile au fost tranzacţionate de Bursa de Valori Bucureşti, imediat anterioare datei de fixare a 

preţului sau datei lichidării. Primele de capital se obţin ca diferenţă între valoarea obligaţiunilor 

convertite şi valoarea acţiunilor emise. 

y) Provizioane  

Provizioanele sunt recunoscute în situaţia consolidată şi individuală a poziţiei financiare atunci 

când pentru Grup şi Bancă se naşte o obligaţie legată de un eveniment trecut şi este probabil ca în 

viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligaţie şi se 

poate face o estimare rezonabilă a valorii obligaţiei. Pentru determinarea provizionului fluxurile 

viitoare de numerar sunt actualizate folosind o rată de actualizare înainte de impozitare care 

reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile specifice datoriei respective. 

Provizioanele pentru acoperirea riscului de transformare în credit a angajamentelor din afara 

bilanţului se constituie la momentul la care se înregistrează de către Bancă, în afara bilanţului, un 

angajament ferm cu risc de transformare în credit. În baza de calcul pentru aceste provizioane 

intră expunerea din angajamente de tipul acreditivelor, SGB, partea neutilizată la creditele 

acordate de bancă şi angajamentele din factoring. Calculul are la bază estimarea probabilităţii de 

transformare în credit, a probabilităţii de nerambursare şi a pierderii în caz de nerambursare. 

 
z) Garanţii financiare 

Garanţiile financiare sunt contracte prin care Grupul şi Banca îşi asumă un angajament de a 
efectua plăţi specifice către deţinătorul garanţiei financiare pentru a compensa pierderea pe care 
deţinătorul o suferă în cazul în care un debitor specific nu reuşeşte să efectueze plata la scadenţă în 
conformitate cu termenii unui instrument de datorie. Datoria aferentă garanţiilor financiare este 
recunoscută iniţial la valoarea justă, şi aceasta este amortizată pe durata de viaţă a garanţiei 
financiare. Datoria aferentă garanţiilor financiare este măsurată ulterior la valoarea cea mai mare 
dintre suma amortizată şi valoarea actualizată a plăţilor (atunci când plata a devenit probabilă). 

aa) Beneficiile angajaţilor 

(i) Beneficii pe termen scurt 

Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ salarii, indemnizaţii şi contribuţii la asigurările 
sociale. Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute drept cheltuieli pe măsură ce serviciile sunt 
prestate.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

aa) Beneficiile angajaţilor (continuare) 

 (ii) Planuri de contribuţii determinate 
Banca şi filialele sale efectuează plăţi în numele angajaţilor proprii către sistemul de pensii al 

statului român, asigurările de sănătate şi fondul de şomaj, în decursul derulării activităţii normale. 

Toţi angajaţii Băncii şi ai filialelor sunt membri şi de asemenea au obligaţia legală de a contribui 

(prin intermediul contribuţiilor sociale) la sistemul de pensii al statului român (un plan de 

contribuţii determinate al Statului). Toate contribuţiile aferente sunt recunoscute în rezultatul 

exerciţiului perioadei, atunci când sunt efectuate. Banca şi filialele sale nu au alte obligaţii 
suplimentare. 

 (iii) Alte beneficii 

Banca şi filialele sunt angajate într-un plan de pensii facultative pilonul III, în limita unui plafon 

stabilit, pentru angajaţii eligibili la data plăţii, potrivit legislaţiei româneşti în vigoare. Banca şi 

filialele au obligaţia, în baza contractului colectiv de muncă, de a plăti o sumă de trei salarii lunare 

brute, angajaţilor în momentul pensionării. Datoria aferentă acestui plan de beneficii este 

calculată actuarial ţinând cont de salariul estimat la data pensionării şi de numărul anilor de 

activitate al fiecărui salariat în parte. Banca şi filialele sale nu au obligaţia de a presta servicii 

ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi. 

Remuneraţia fixă şi variabilă poate fi acordată şi prin intermediul unui acord de tip stock option 

plan, în acţiuni. Componenta variabilă a remunerației totale reprezintă remunerația ce poate fi 
acordată de Bancă suplimentar remunerației fixe, condiționat de îndeplinirea anumitor indicatori 

de performanţă. Remunerația variabilă poate fi acordată fie cash, fie în acțiuni TLV. În cazul 

personalului identificat, la stabilirea părţii variabile a remuneraţiei anuale, se are în vedere 
limitarea asumării excesive a riscurilor. O parte substanţială și care reprezintă, în toate cazurile, 
cel puţin 40% din componenta variabilă a remunerației totale, este amânată pe o perioadă de 3 ani 
şi este corelată în mod adecvat cu natura activității, riscurile acesteia şi activitățile personalului în 
cauză.  
În baza mandatului acordat prin hotărâri ale acţionarilor, Consiliul de Administraţie al Băncii 

hotărăşte în privinţa numărului de acţiuni incluse în programul de fidelizare al angajaţilor. 

Valoarea justă la data oferirii acţiunilor către angajaţi ca primă este recunoscută în categoria 

cheltuielilor cu personalul, concomitent cu o creştere în capitaluri, pentru perioada în care 

angajaţii devin îndreptăţiţi în mod necondiţionat asupra primelor.  

Cheltuiala recunoscută este ajustată pentru a reflecta valoarea recompenselor pentru care se 

aşteaptă ca serviciile aferente şi condiţiile de exercitare care nu sunt legate de piaţă să fie 

îndeplinite, astfel încât valoarea care este în cele din urmă recunoscută ca o cheltuială să se bazeze 

pe recompensarea efectivă a serviciilor şi condiţiilor de performanţă care nu sunt legate de piaţă la 

data exercitării. 

ab) Raportarea pe segmente  

Un segment operaţional este o componentă a Grupului şi Băncii:  
‐ Care se angajează în activitatea de afaceri de la care poate câştiga venituri şi realiza cheltuieli 

(inclusiv poate suporta venituri şi cheltuieli legate de tranzacţiile cu alte componente ale aceleiaşi 

entităţi);  

‐ Ale cărui rezultate de exploatare sunt revizuite periodic de către principalul factor decizional 

operaţional pentru a lua decizii cu privire la resursele care vor fi alocate segmentului şi a aprecia 

performanţele sale; 

 ‐ Pentru care sunt disponibile informaţii financiare distincte. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

Formatul de raportare pe segmente a Grupului şi Băncii este reprezentat de segmentarea pe 

activităţi. 

ac) Rezultatul pe acţiune 

Grupul şi Banca prezintă câştigul pe acţiune („CPA”) brut şi diluat pentru acţiunile ordinare. CPA 
brut este calculat împărţind câştigul sau pierderea atribuibilă acţionarilor ordinari ai Grupului şi 
Băncii la media ponderată a acţiunilor ordinare rămase pe parcursul perioadei. CPA diluat este 
calculat prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor ordinari cu media ponderată 
a acţiunilor ordinare existente pentru a afecta toate acţiunile ordinare probabile, care cuprind 
titluri convertibile şi opţiuni pe acţiuni acordate salariaţilor. 

ad) Acţiuni proprii 

Instrumentele de capital proprii necesare (acţiuni proprii) sunt deduse din capitalurile proprii. Nu 
este recunoscut în rezultatul exerciţiului câştigul sau pierderea din achiziţii, vânzări sau anulări ale 
instrumentelor de capital ale Grupului şi Băncii. 

ae) Combinări de întreprinderi  

O combinare de întreprinderi este contabilizată prin aplicarea metodei achiziţiei la data la care 

este dobândit controlul, în afară de cazul în care este vorba de o combinare care implică entităţi 
sau întreprinderi sub control comun sau entitatea dobândită este o filială a unei entităţi de 

investiţii. 
 

Fiecare activ şi datorie identificabil(ă) este evaluat(ă) la valoarea sa justă de la data achiziţiei. 

Interesele care nu controlează într-o entitate dobândită care sunt participaţii curente în 

capitalurile proprii şi prin care deţinătorii lor au dreptul la o cotă-parte proporţională din activele 

nete ale entităţii în cazul lichidării acesteia sunt evaluate fie la valoarea justă, fie la cota-parte 

proporţională a instrumentelor curente de capitaluri proprii din valorile recunoscute ale activelor 

identificabile nete ale entităţii dobândite. Toate celelalte componente ale intereselor care nu 

controlează trebuie evaluate la valorile juste de la data achiziţiei. 

 

Fondul comercial se măsoară prin deducerea activelor identificabile nete dobândite din agregarea 

contraprestaţiei transferate, orice interese care nu controlează în entitatea dobândită şi valoarea 

justă de la data achiziţiei a participaţiilor în capitalurile proprii ale entităţii dobândite deţinute 

anterior de către dobânditor. Dacă dobânditorul a obţinut un câştig dintr-o achiziţie în condiţii 
avantajoase, acest câştig este recunoscut în profit sau pierdere, după ce managementul a reanalizat 

dacă au fost identificate toate activele achiziţionate şi toate datoriile şi datoriile contingente s-au 

acceptat şi s-a asumat valoarea acestora.  

Contraprestaţia transferată în cadrul unei combinări de întreprinderi este evaluată la valoarea 

justă, fiind calculată drept suma valorilor juste de la data achiziţiei activelor transferate de 

dobânditor, ale datoriilor suportate de dobânditor faţă de foştii proprietari ai entităţii dobândite şi 

ale participaţiilor în capitalurile proprii emise de dobânditor, dar excluzând costurile aferente 

achiziţiei cu onorariile de intermediere, de consiliere, juridice, contabile de evaluare şi alte 

onorarii profesionale sau de consultanţă; costurile administrative generale, costurile de 

înregistrare şi emitere a titlurilor de creanţă şi a acţiunilor, care sunt recunoscute în contul de 

profit şi pierdere. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare 

Anumite standarde noi, amendamente şi interpretări ale standardelor nu sunt încă în vigoare 

pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 şi nu au fost aplicate în întocmirea 

acestor situaţii financiare consolidate/individuale. 

A.  Standarde şi interpretări noi pentru prima dată în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2016  

Planuri de beneficii determinate: Contribuţii angajaţi – Amendamente la IAS 19 
(emise în 21 noiembrie 2013 şi aplicabile anual începând cu 1 iulie 2014).  

Amendamentul permite entităţilor recunoaşterea contribuţiilor angajaţilor ca şi o deducere din 

costul aferent serviciilor, în perioada în care este prestat respectivul serviciu de către angajat, spre 

deosebire de alocarea contribuţiilor pe perioadele de prestare a serviciilor, în cazul în care valoarea 

contribuţiei angajatului nu depinde de numărul de ani de prestare a serviciilor. Grupul evaluează 
în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor din 2012 (emise la 12 decembrie 2013 și în 
vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2014 sau după această dată, 
dacă nu se specifică altfel mai jos). 

Îmbunătățirile aduse constau în modificări la șapte standarde. 

IFRS 2 a fost modificat pentru a clarifica definiția de "condiție pentru intrarea în drepturi" și a 
definit în mod separat "starea de performanță" și "starea de serviciu". Modificarea este în vigoare 

pentru tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni pentru care data de acordare este la data de 1 iulie 

2014 sau după acea dată. 

IFRS 3 a fost modificat pentru a clarifica, că (1) o obligație de contraprestație contingentă, care 

corespunde definiției unui instrument financiar este clasificată ca obligație financiară sau titlu de 

capital, pe baza definițiilor din IAS 32 și (2), toate obligaţiile contingente atât financiare, cât și 
non-financiare, sunt evaluate la valoarea justă la fiecare dată de raportare, iar modificările valorii 
juste sunt recunoscute în profit și pierdere. Amendamente la IFRS 3 sunt în vigoare pentru 

combinările de întreprinderi în cazul în care data achiziției este la data sau după data de 1 iulie 
2014. 

IFRS 8 a fost modificat pentru a solicita (1) comunicarea hotărârilor făcute de către management 
în agregarea segmentelor operaționale, inclusiv o descriere a segmentelor care au fost agregate și 
indicatorii economici care au fost evaluați în stabilirea că segmentele agregate au caracteristici 
economice similare și (2) o reconciliere a activelor segmentului cu activele entității atunci când se 
raportează activele segmentului. 

Modificarea IFRS 13 a avut scopul de a clarifica faptul că eliminarea anumitor paragrafe din IAS 
39 după publicarea IFRS 13 nu s-a făcut cu intenția de a elimina posibilitatea de a evalua creanțele 
și împrumuturile pe termen scurt la valoarea facturii în cazul în care impactul actualizării este 
lipsit de importanță. 

IAS 16 şi IAS 38 au fost modificate pentru a clarifica modul în care sunt tratate valoarea contabilă 
brută și amortizarea acumulată în cazul în care o entitate utilizează modelul de reevaluare. 

IAS 24 a fost modificat pentru a include o entitate, ca o parte afiliată, care furnizează servicii cheie 

de gestionare a personalului entității raportoare sau către societatea-mamă a entității raportoare 
(denumită în continuare "entitatea de management") şi să solicite să prezinte sumele facturate 
entităţii raportoare de către entitatea de management pentru serviciile prestate. Grupul evaluează 
în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare (continuare) 

A.  Standarde şi interpretări noi pentru prima dată în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2016 (continuare) 

Contabilitate pentru Achiziții de interese în operațiuni comune - Amendamente la 
IFRS 11 (emise la 6 mai 2014 și în vigoare pentru perioadele care încep la ianuarie 
2016 sau după această dată).  

Prezentul amendament adaugă noi orientări privind modul de tratament contabil pentru 
achiziționarea unui interes într-o operațiune comună, care constituie o afacere. Grupul evaluează 
în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

Clarificarea metodelor acceptabile de amortizare - Amendamente la IAS 16 și IAS 38 
(emise la 12 mai 2014 și în vigoare pentru perioadele care încep la ianuarie 2016 sau 
după această dată).  

În acest amendament, IASB a clarificat faptul că utilizarea unor metode bazate pe venituri pentru 
a calcula amortizarea unui activ nu este adecvată, deoarece veniturile generate de o activitate care 

include utilizarea unui activ nu reflectă, în general, şi beneficiile economice încorporate în activ. 
Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

Metoda punerii în echivalență în situațiile financiare individuale - Amendamente la 
IAS 27 (emise la 12 august 2014 și în vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 
ianuarie 2016). 

 Amendamentele vor permite entităților să utilizeze metoda punerii în echivalență pentru a 

prezenta investițiile în subsidiare, joint–ventures și entități asociate în situațiile lor financiare 
separate. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

Îmbunătățiri anuale aduse IFRS-urilor 2014 (emise la 25 septembrie 2014 și în 
vigoare pentru perioadele anuale care încep la data de 1 ianuarie 2016 sau după 
această dată).  

Modificările au impact asupra a 4 standarde. IFRS 5 a fost modificat pentru a clarifica, că 

schimbarea modului de vânzare (reclasificare de la "deținut pentru vânzare" la "deținut pentru 

distribuire" sau vice-versa) nu constituie o modificare a unui plan de vânzare sau distribuire și nu 
trebuie să fie reprezentat ca atare. Modificarea IFRS 7 adaugă orientări pentru a ajuta 
managementul să stabilească dacă termenii unui acord de a deservi un activ financiar care a fost 
transferat constituie implicare în continuare în prezentările de informații impuse de IFRS 7. 
Amendamentul clarifică, de asemenea, că prezentările de informații IFRS 7 de compensare nu 

sunt necesare în mod specific pentru toate perioadele interimare, cu excepția cazurilor prevăzute 
de IAS 34. 

Modificarea din IAS 19 clarifică faptul că, în legătură cu beneficiile post-angajare, deciziile privind 

rata de actualizare, existența unei piețe pentru obligațiuni ale corporaţiilor de înaltă calitate sau 
obligațiuni guvernamentale ar trebui să fie în moneda în care sunt plătibile şi nu a ţării în care 
acestea sunt emise. IAS 34 va impune prezentări prin referințe încrucișate la alte situații financiare 
prezentate în altă parte în raportul financiar interimar. Grupul evaluează în prezent impactul 
modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare (continuare) 

A.  Standarde şi interpretări noi pentru prima dată în exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2016 (continuare) 

Amendamente la IAS 1 - Prezentarea situaţiilor financiare (emise la data de 18 
decembrie 2014 și în vigoare pentru perioadele anuale de la data de 1 ianuarie 2016). 

Standardul a fost modificat pentru a clarifica conceptul de semnificație și explică faptul că o 
entitate nu trebuie să furnizeze o informare specifică impusă de IFRS dacă informațiile care 
rezultă din acea prezentare nu sunt semnificative, chiar dacă IFRS conține o listă de cerințe 
specifice sau le descrie ca fiind cerinţe minime. Standardul prevede, de asemenea, noi orientări cu 

privire la subtotaluri în situațiile financiare, în special, astfel de subtotaluri: (a) trebuie să fie 
alcătuite din elemente în rânduri constituite din valorile recunoscute și evaluate în conformitate 
cu IFRS; (b) să fie prezentate și etichetate într-un mod care face ca elementele care constituie 

subtotalul sa fie clare și ușor de înțeles; (c) să fie coerente de la o perioadă la alta; și (d) să nu fie 
afișate cu o importanță mai mare decât subtotaluri și totalurile cerute de standardele IFRS. Grupul 

evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

Entitățile de investiții: Aplicarea amendamentului privind excepția de consolidare la 
IFRS 10, IFRS 12 și IAS 28 (emis la data de 18 decembrie 2014 și în vigoare pentru 
perioadele anuale la data de 1 ianuarie 2016 sau după această dată).  

Standardul a fost modificat pentru a clarifica faptul că o entitate de investiții ar trebui să evalueze 
la valoarea justă prin profit sau pierdere toate subsidiarele sale, care sunt ele însele entități de 
investiții. În plus, lipsa de obligaţie de a întocmi situaţii financiare consolidate în cazul în care 

societatea mamă sau mama intermediară a entităţii întocmeşte situaţii financiare consolidate 
disponibile pentru uz public, a fost modificată pentru a clarifica faptul că această scutire se aplică 
indiferent dacă subsidiarele sunt consolidate sau sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere în conformitate cu IFRS 10 în situaţiile financiare ale societăţii mamă sau mamei 
intermediare. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

B. Standarde şi interpretări noi în vigoare de la 1 ianuarie 2017  

IFRS 9 - Instrumente Financiare (data intrării în vigoare: perioade anuale ce încep 
cu data de 1 ianuarie 2018) 

• Activele financiare trebuie să fie clasificate în trei categorii de evaluare: cele care urmează să fie 
evaluate ulterior la cost amortizat, cele care urmează să fie evaluate ulterior la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global (FVOCI), precum și cele care urmează să fie evaluate ulterior 
la valoarea justă prin profit sau pierdere (FVPL). 

• Clasificarea titlurilor de creanță este determinată de modelul de afaceri al entității pentru 

gestionarea activelor financiare și dacă fluxurile de trezorerie contractuale reprezintă numai plata 
principalului și a dobânzii (SPPI). În cazul în care un instrument de datorie este deținut pentru a 
colecta, aceasta poate fi efectuată la cost amortizat în cazul în care îndeplinește, de asemenea, 
cerința SPPI. Titlurile de creanță care îndeplinesc cerința SPPI şi care sunt deținute în portofoliul 

unei entităţi care încasează fluxuri de numerar şi vinde active pot fi clasificate ca FVOCI. Activele 

financiare care nu conțin fluxuri de numerar care sunt SPPI trebuie măsurate la FVPL (de 
exemplu, derivate). Instrumentele derivate încorporate nu mai sunt separate de active financiare, 

ci vor fi incluse în evaluarea stării SPPI. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare (continuare) 

B. Standarde şi interpretări noi în vigoare de la 1 ianuarie 2017 (continuare) 

IFRS 9 - Instrumente Financiare (data intrării în vigoare: perioade anuale ce încep 
cu data de 1 ianuarie 2018) (continuare) 

• Investițiile în instrumente de capitaluri proprii sunt întotdeauna evaluate la valoarea justă. Cu 
toate acestea, conducerea poate face o alegere irevocabilă pentru a prezenta modificările valorii 
juste în alte elemente ale rezultatului global, cu condiția ca instrumentul să nu fie deținut pentru 
tranzacționare. În cazul în care instrumentul de capitaluri proprii este deținut pentru 
tranzacționare, modificările valorii juste sunt prezentate în profit sau pierdere.  

• Cele mai multe dintre cerințele din IAS 39 pentru clasificarea și evaluarea datoriilor financiare au 
fost reportate nemodificate la IFRS 9. Schimbarea cheie este că o entitate va fi obligată să prezinte 
efectele modificărilor riscului de credit propriu de pasive financiare desemnate la valoarea justă 
prin profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global. 

• IFRS 9 introduce un nou model pentru recunoașterea pierderilor din depreciere – modelul 

pierderilor anticipate din credite (ECL). Există o abordare de tip "trei etape", care se bazează pe 
modificarea calității creditului activelor financiare, după recunoașterea inițială. În practică, noile 
reguli înseamnă că entitățile vor trebui să înregistreze o pierdere imediată egală cu 12 luni ECL 
privind recunoașterea inițială a activelor financiare care nu sunt elemente de credit depreciate 

(sau durata de viață ECL pentru creanțele comerciale). În cazul în care a existat o creștere 
semnificativă a riscului de credit, deprecierea este măsurată folosind durata de viață ECL, mai 
degrabă decât de 12 luni ECL. Modelul include simplificări operaționale pentru creanțele de 
leasing și comerciale. 

• Cerințele contabile de acoperire împotriva riscurilor au fost modificate pentru a se alinia cu 

managementul riscului. Standardul oferă entităților posibilitatea de a-şi alege politica contabilă 
între aplicarea cerințelor contabilității de acoperire împotriva riscurilor IFRS 9 sau continuarea 

aplicării IAS 39 la toate operațiunile de acoperire împotriva riscurilor, deoarece standardul aplicat 

în prezent, nu se referă la contabilitatea pentru acoperire macro. Grupul evaluează în prezent 
impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

IFRS 15 - Venituri din contractele cu clienții (emis la 28 mai 2014 și în vigoare 
pentru perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau după această dată). 

Noul standard introduce principiul de bază că veniturile trebuie să fie recunoscute atunci când 
bunurile sau serviciile sunt transferate către client, la prețul tranzacției. Bunuri sau servicii în 

pachet, care sunt distincte trebuie să fie recunoscute separat, precum și orice reducere sau rabat la 
prețul contractului trebuie să fie, în general, alocate elementelor separate. În cazul în care valoarea 
variază în funcție de orice motiv, sumele minime trebuie să fie recunoscute în cazul în care nu 

există un risc semnificativ de stornare. Costurile suportate pentru a obține contracte cu clienții 
trebuie să fie capitalizate și amortizate pe parcursul perioadei în care beneficiile contractului sunt 
consumate. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

 

 

 

 

 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 146 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

40 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare(continuare) 

B. Standarde şi interpretări noi în vigoare de la 1 ianuarie 2017 (continuare) 

Vânzarea sau Contribuția cu active între un investitor și asociatul său sau Joint 
Venture - Amendamente la IFRS 10 și IAS 28 (emise la 11 septembrie 2014 și în 
vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după o dată care urmează să fie 
stabilită de către IASB). 

Aceste modificări abordează neconcordanța între cerințele din IFRS 10 și cele din IAS 28, în ce 
privește vânzarea sau contribuția cu active între un investitor și asociatul său sau joint-venture. 

Consecința principală a modificărilor este că un câștig sau o pierdere completă este recunoscută 

atunci când o tranzacție implică o afacere. Un câștig sau o pierdere parțială este recunoscută 

atunci când o tranzacție implică active care nu constituie o afacere, chiar dacă aceste active sunt 
deținute de o subsidiară. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale 
financiare. 

IFRS 16 - Leasing (emis la 13 ianuarie 2016 și în vigoare pentru perioadele care încep 
la 1 ianuarie 2018 sau după această dată).  

Noul standard expune principiile pentru recunoașterea, evaluarea și prezentarea contractelor de 
leasing. Toate contractele de leasing prevăd că Utilizatorul obține dreptul de a utiliza un activ la 
începutul contractului de leasing și, în cazul în care plățile de leasing sunt efectuate pe durata 

contractului, de asemenea, obține finanțarea. Prin urmare, IFRS 16 elimină clasificarea de leasing 
ca fiind contracte de leasing operațional sau de leasing financiar așa cum este cerut de IAS 17 și, în 
schimb, introduce un singur model contabil de Utilizator. Utilizatorii trebuie să recunoască: (a) 
activele și pasivele din toate contractele de leasing cu un termen mai mare de 12 luni, cu excepția 
cazului în care activul suport este de valoare mică; și (b) amortizarea activelor de leasing separat 
de dobânda la datoriile de leasing în contul de profit și pierdere. IFRS 16 reportează în mod 
substanțial cerințele contabile pentru Finanțator din IAS 17. Prin urmare, Finanțatorul continuă să 
clasifice contractele sale de leasing ca leasing operațional sau contracte de leasing financiar, 
reprezentând aceste două tipuri de contracte de leasing în mod diferit. Grupul evaluează în prezent 
impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

Recunoașterea activelor aferente impozitului amânat pentru pierderi nerealizate 
Amendamente la IAS 12 (emise la data de 19 ianuarie 2016 și în vigoare pentru 
perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2017 sau după această dată).  

Acest amendament a clarificat cerințele privind recunoașterea activelor cu impozitul amânat 
pentru pierderi nerealizate din titluri de creanță. Entitatea va trebui să recunoască activele cu 
impozit amânat pentru pierderile nerealizate care apar ca urmare a actualizării fluxurilor de 

numerar ale titlurilor de creanță cu ratele dobânzii de pe piață, chiar și în cazul în care deține 

instrumentul până la maturitate și nu plăteşte niciun impozit după încasarea sumei principale. 

Beneficiul economic încorporat în activul cu impozit amânat rezultă din capacitatea deținătorului 
titlului de creanță de a obține câștiguri viitoare (anulând efectele scontării) fără plata taxelor pe 
aceste câștiguri. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale 
financiare. 

Iniţiative de publicare - Amendamente la IAS 7 (emise la data de 29 ianuarie 2016 și 
în vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2017 sau după această 
dată).  

 Modificarea IAS 7 va impune prezentarea unei reconcilieri a mișcărilor în pasivele care decurg din 
activitățile de finanțare. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale 
financiare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare (continuare) 

B. Standarde şi interpretări noi în vigoare de la 1 ianuarie 2017 (continuare) 

Amendamente la IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții (emise la 12 aprilie 2016 
și în vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2018 sau după această 
dată)  

Amendamentele nu modifică principiile care stau la baza standardului, ci clarifică modul în care ar 
trebui aplicate aceste principii. Amendamentele clarifică modul în care să se identifice o obligație 
de performanță (promisiunea de a transfera un bun sau un serviciu unui client) într-un contract; 

cum să se determine dacă o societate este principalul (furnizor de bun sau serviciu) sau un agent 
(responsabil pentru organizarea ca bunul sau serviciul să fie furnizat); și modul în care să 

stabilească dacă veniturile obținute din acordarea unei licențe ar trebui să fie recunoscute la un 
anumit moment sau în timp. În plus față de clarificări, modificările includ două scutiri 
suplimentare pentru a reduce costurile și complexitatea pentru o companie atunci când aplică 
pentru prima dată noul standard. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra 

situațiilor sale financiare. 

Amendamente la IFRS 2 - Plata pe bază de acțiuni (emise la 20 iunie 2016 și în 
vigoare pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2018 sau după această 
dată). 

 
Modificările înseamnă că şi criteriile de performanţă pentru intrarea în drepturi (nelegată de 
piaţă) vor impacta evaluarea tranzacţiilor pe bază de acţiuni decontate în numerar similar cu cele 
decontate în instrumente de capitaluri. Amendamentele clarifică de asemenea clasificarea unei 

tranzacții cu un aspect de decontare netă, în care entitatea reține o porțiune specificată din 

instrumente de capital, care ar fi emise în contrapartidă după exercitare (sau intrarea în drepturi), 

în schimbul achitării obligației fiscale a contrapartidei care este asociată cu plata pe bază de 
acțiuni. Astfel de aranjamente vor fi clasificate drept capitaluri proprii decontate în integralitatea 
lor. 

În cele din urmă, modificările clarifică, de asemenea, înregistrarea plăților pe bază de acțiuni 
decontate în numerar, care sunt modificate pentru a deveni decontate în acțiuni, după cum 
urmează: (a) plata pe bază de acțiuni este evaluată prin raportarea la valoarea justă de la data de 
modificare a instrumentelor de capital acordate ca urmare a modificării; (b) obligația este 
nerecunoscută după modificare; (c) plata pe bază de acțiuni decontate în acțiuni este recunoscută 

în măsura în care serviciile au fost prestate până la data modificării; și (d) diferența dintre 
valoarea contabilă a obligației la data modificării și suma recunoscută în capital la aceeași dată se 
înregistrează în contul de profit sau pierdere imediat. Grupul evaluează în prezent impactul 
modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare (continuare) 

B. Standarde şi interpretări noi în vigoare de la 1 ianuarie 2017 (continuare) 

Ajustări anuale ale IFRS 2014-2016 (emise în 8 decembrie 2016 şi aplicabile pentru 
perioade anuale începând cu data de sau după data de 1 ianuarie 2017 pentru 
amendamentele la IFRS 12 şi începând cu data de sau după data de 1 ianuarie 2018 
pentru amendamentele la IFRS 1 şi IAS 28).  

 
Ajustările afectează 3 standarde contabile. Amendamentele clarifică sfera de aplicabilitate a 

cerinţelor de publicare din IFRS 12, precizând că cerinţele de publicare din IFRS 12, altele decât 

cele referitoare la situaţiile financiare sintetice ale societăţilor subsidiare, asocierilor în 

participaţiune şi societăţilor afiliate, se aplică în cazul intereselor deţinute în cadrul altor entităţi 
clasificate ca fiind disponibile spre vânzare sau ca şi activităţi întrerupte conform IFRS 5. IFRS 1 a 

fost modificat şi unele dintre excepţiile pe termen scurt de la IFRS în ceea ce priveşte publicarea 

informaţiilor despre instrumentele financiare, beneficiile angajaţilor şi societăţile de investiţii au 

fost eliminate, după ce respectivele excepţii pe termen scurt şi-au îndeplinit scopul intenţionat. 

Amendamentele la IAS 28 clarifică faptul că o entitate deţine opţiunea de investiţie prin 

reinvestire pentru a evalua la valoare justă entitatea în care s-a investit, în conformitate cu IAS 28 

printr-o organizaţie cu capital de risc, fond mutual, fond de investiţii sau o altă entitate similară, 

incluzând fondurile de asigurări cu componentă de investiții. În plus, o entitate care nu este o 

societate de investiţii poate deţine o societate afiliată sau o asociere în participaţiune care este o 

societate de investiţii. IAS 28 permite entităţii respective să reţină evaluările valorii juste utilizate 

de societatea de investiţii afiliată sau asociată atunci când aplică metoda punerii în echivalenţă. 

Amendamentele clarifică faptul ca această opţiune este valabilă şi în alternativa investiţie cu 

investiţie. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 

IFRIC 22 – Tranzacţii în valută şi Avansuri (emis în 8 decembrie 2016 şi aplicabil 
pentru perioade anuale începând cu data de sau după data de 1 ianuarie 2018).  

 
Interpretarea se referă la modul de determinare a datei tranzacţiei în scopul stabilirii cursului de 

schimb care trebuie utilizat la recunoaşterea iniţială a activului, cheltuielii sau venitului aferent 

(sau a unei părţi a acestuia) la derecunoaşterea unui element de activ sau pasiv nemonetar, care 

decurge dintr-o sumă în avans în valută. Conform IAS 21, data tranzacţiei în scopul stabilirii 

cursului de schimb care trebuie utilizat la recunoaşterea iniţială a activului, cheltuielii sau 

venitului aferent (sau a unei părţi a acestuia) este data la care entitatea recunoaşte iniţial activul 

sau pasivul nemonetar care rezultă din avansul în valută. Dacă există mai multe plăţi sau încasări 

în avans, entitatea trebuie să stabilească data tranzacţiei pentru fiecare plată sau încasare în avans. 

IFRIC 22 se aplică doar în situaţia în care entitatea recunoaşte un activ sau pasiv nemonetar care 

rezultă dintr-un avans în valută. IFRIC 22 nu oferă indicaţii privind definirea elementelor 

monetare sau nemonetare. O plată sau o încasare în avans determină de regulă recunoaşterea unui 

pasiv sau unui activ nemonetar; cu toate acestea, ea poate genera şi un activ sau pasiv monetar. 

Entitatea trebuie să aprecieze cu discernământ dacă un element este considerat monetar sau 

nemonetar. Grupul evaluează în prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 
af) Standarde şi interpretări noi care nu sunt încă intrate în vigoare (continuare) 

B. Standarde şi interpretări noi în vigoare de la 1 ianuarie 2017 (continuare) 

Transferuri de Investiţii imobiliare – Amendamente la IAS 40 (emise în 8 
Decembrie 2016 şi aplicabile pentru perioade anuale începând cu data de sau după 
data de 1 ianuarie 2018).  
Amendamentele clarifică cerinţele privind transferurile în/din investiţii imobiliare cu privire la 

proprietăţi aflate în curs de construcţie. Înainte de aceste amendamente, nu exista nicio precizare 

în IAS 40 referitoare la modul de transfer în/din investiţii imobiliare în curs de construcţie. 

Amendamentul clarifică faptul că nu există nicio intenţie de a interzice transferul în investiţii 
imobiliare al proprietăţilor în curs de construcţie/amenajare, anterior evidenţiate ca şi element al 

stocurilor, atunci când există o modificare evidentă a modului de utilizare. IAS 40 a fost modificat 

pentru a întări principiul transferurilor în/din investiţii imobiliare din IAS 40 şi pentru a sublinia 

că un transfer în/din investiţii imobiliare ar trebui efectuat doar atunci când se constată o 

schimbare în modul de utilizare a proprietăţii în cauză. Schimbarea modului de utilizare implică o 

evaluare pentru a stabili dacă proprietatea respectivă se califică drept investiţie imobiliară. 

Schimbarea modului de utilizare trebuie probată prin dovezi corespunzătoare. Grupul evaluează în 
prezent impactul modificărilor asupra situațiilor sale financiare. 
 

4. Politici de gestionare a riscului financiar  

a) Introducere 

Grupul şi Banca sunt expuse următoarelor riscuri, ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare:  

x Riscul de credit 

x Riscul de lichiditate 

x Riscul de piaţă 

x Riscul operaţional 

x Riscul aferent impozitării 

Această notă prezintă informaţii referitoare la expunerea Grupului şi Băncii faţă de fiecare risc 

menţionat mai sus, obiectivele Grupului şi Băncii, politicile şi procesele de evaluare şi gestionare a 

riscului. Cele mai importante riscuri financiare la care sunt expuse Grupul şi Banca sunt riscul de 

credit, riscul de lichiditate şi riscul de piaţă. Riscul de piaţă include riscul valutar, riscul de rată a 

dobânzii şi riscul de preţ al instrumentelor de capital. 

Managementul riscurilor este parte integrantă a tuturor proceselor decizionale şi de afaceri în 

cadrul Grupului şi Băncii. Consiliul de Administraţie (CA) are o responsabilitate generală în ceea 

ce priveşte stabilirea şi monitorizarea cadrului general pentru managementul riscurilor în Grup şi 

Bancă. Managementul riscurilor se face în Banca Transilvania pe 2 niveluri: nivelul strategic 

(organul de conducere), reprezentat de Consiliul de Administraţie şi Comitetul Conducătorilor 

(CC), şi nivelul operativ, curent, reprezentat de: Comitetul pentru Administrarea Activelor şi 
Pasivelor (ALCO), Comitetul de Politică şi Aprobare Credite, Comitetele de credite şi risc din 
Centrala Băncii (aprobare credite), Comitetul de Credit şi Risc din Sucursale/Agenţii, Comitetul de 

Remediere şi Workout (CRW), Conducătorii şi Directorii executivi, cât şi structurile din cadrul 
Băncii cu atribuţii de management al riscurilor, care sunt responsabile pentru formularea şi/sau 
monitorizarea politicilor de managementul riscului în domeniul lor de expertiză. Consiliul de 
Administraţie revizuieşte periodic activitatea desfăşurată de aceste comitete. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

a) Introducere (continuare) 

Consiliul de Administraţie monitorizează conformitatea politicilor şi strategiile de risc ale 
Grupului şi Băncii şi adecvarea cadrului general de management al riscului în corelaţie cu riscurile 
la care sunt expuse Grupul şi Banca.  

Comitetul de administrare a riscurilor consiliază Consiliul de Administraţie cu privire la apetitul la 
risc şi strategia globală privind administrarea riscurilor actuale şi viitoare ale Băncii şi asistă 
Consiliul de Administraţie în supravegherea strategiei de către Comitetul Conducătorilor. 

Obiectivul Grupului Financiar Banca Transilvania în ceea ce priveşte administrarea riscurilor este 

integrarea apetitului la risc mediu asumat, în cadrul procesului decizional al băncii, prin 

promovarea unei alinieri adecvate a riscurilor asumate, capitalului disponibil şi ţintelor de 

performanţă, ţinând cont în acelaşi timp de toleranţa atât la riscurile financiare cât şi la cele non-

financiare. În determinarea apetitului şi toleranţei la risc Grupul ţine cont de toate riscurile 

materiale la care este expus, datorită specificului activităţii sale, fiind influenţat preponderent de 

riscul de credit. 

O revizuire sistematică a principalelor elemente de administrare a riscurilor Grupului şi Băncii 

este realizată periodic (de regulă anual) cu participarea membrilor Comitetului Conducătorilor şi 

responsabilii Direcţiilor implicate pentru a reflecta schimbări în condiţiile pieţii, produselor şi 

serviciilor oferite.  

Procesul aferent simulărilor de criză este parte integrantă a procesului de administrare a 

riscurilor. 

Banca revizuieste in mod regulat, dar cel puţin semestrial, programul de simulări de criza si 
evalueaza eficacitatea şi adecvarea acestuia la scopurile/obiectivele definite. 
Comitetele de Audit ale Grupului şi ale Băncii raportează Consiliilor de Administraţie şi au 

responsabilitatea de a monitoriza respectarea procedurilor de gestiune ale riscului. Comitetul de 

Audit este asistat în îndeplinirea funcţiilor sale de către Auditul Intern. Auditul Intern efectuează 

atât revizuiri regulate cât şi ad-hoc asupra controalelor şi procedurilor de gestiune a riscurilor iar 

rezultatele revizuirilor sunt raportate Comitetului de Audit.  

Consiliile de Administraţie şi managementul subsidiarelor care constituie Grupul au 

responsabilităţi în ceea ce priveşte administrarea riscurilor semnificative, în concordanţă cu 

specificul propriu de activitate şi legislaţia în domeniu. 

b) Riscul de credit  
(i) Gestionarea riscului de credit 
Grupul şi Banca sunt expuse la riscul de credit atât prin activităţile de creditare, tranzacţionare, şi 

investiţie cât şi în situaţiile în care emit garanţii. Riscul de credit asociat activităţilor de 

tranzacţionare şi investiţie este diminuat prin selecţia acelor contrapartide cu rating-uri de credit 

solide, prin monitorizarea activităţii acestora, prin folosirea de limite de expunere şi, acolo unde 

este necesar, prin solicitarea de garanţii.  
Expunerea cea mai mare a Grupului şi Băncii la riscul de credit provine din acordarea de credite şi 

avansuri clienţilor. 

În acest caz, expunerea este reprezentată de valoarea contabilă a activelor din situaţia individuală 

a poziţiei financiare. Grupul şi Banca sunt expuse la riscul de credit pe diferite alte active 

financiare, incluzând instrumente derivate şi de datorie, expunerea în cazul acestor instrumente, 

fiind egală cu valoarea contabilă a acestora din situaţia individuală a poziţiei financiare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4.   Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b)   Riscul de credit (continuare)  

(i)  Gestionarea riscului de credit (continuare) 

Pe lângă cele menţionate mai sus, Grupul şi Banca sunt expuse la riscul de credit extrabilanţier, 
prin angajamentele de finanţare şi emitere de garanţii (vezi nota 44). 

Pentru a minimiza riscul, Grupul şi Banca au dezvoltat anumite proceduri menite să evalueze 

clienţii anterior acordării creditelor, să monitorizeze capacitatea acestora de a rambursa 
principalul şi dobânzile aferente pe perioada derulării împrumuturilor şi să stabilească limite de 
expunere. În plus Banca şi Grupul detin proceduri pentru monitorizarea riscurilor la nivelul 

portofoliului de credite, au stabilite limite de expuneri pe tipuri de credite, pe sectoare economice, 

pe tipuri de garanţii, pe maturitatea creditelor ş.a.m.d. 
Consiliul de Administraţie a atribuit responsabilitatea pentru managementul riscului de credit 

către Comitetul Conducătorilor, Comitetul de Politică şi Aprobare Credite, Comitetele de credite şi 

risc din Centrala Băncii (aprobare credite), Comitetul de Remediere şi Workout (CRW) la nivel de 

Centrală şi la Comitetele de Credit şi Risc din Sucursale/Agenţii la nivelul unităţilor teritoriale. De 

asemenea în cadrul Băncii funcţionează Direcţia Administrarea Riscurilor, care raportează 

Comitetelor din Centrală şi are atribuţii în ceea ce priveşte: 

x Identificarea şi evaluarea riscurilor specifice în cadrul activităţii de creditare;  

x Monitorizarea conformităţii cu reglementările interne specifice activităţii de creditare; 

x Elaborarea unor propuneri pentru reducerea riscurilor specifice, în vederea menţinerii unor 

standarde sănătoase de creditare; 

x Monitorizarea şi aprobarea sistemelor interne de rating şi a modelelor de evaluare a riscurilor; 

x Monitorizarea creditelor acordate, în funcţie de performanţele financiare ale clientului, tipul 

creditului, natura colateralului şi serviciul datoriei, conform normelor interne de creditare; 

x Avizarea şi valorificarea calculului de indicatori cu privire la acordarea/modificarea 

competenţelor de creditare aferente sucursalelor, conform politicilor interne specifice; 

x Revizuirea periodică şi recomandarea, către Comitetul Conducătorilor, a nivelelor de risc 

acceptabile pentru Grup şi Bancă; 

x Identificarea, monitorizarea şi controlul riscului de credit la nivelul sucursalelor Băncii şi 

subsidiarelor; 

x Analiza de risc pe noi produse de creditare/pe modificări ale produselor de creditare, cu 

recomandări către direcţiile implicate;  

x Avizarea calculului limitelor de expunere pe contrapartide; 

x Analiza şi prezentarea periodică către Directorul General Adjunct - Chief Risk Officer, 

Comitetul Conducătorilor, Comitetul de Administrare a Riscurilor şi Consiliul de Administraţie 

de rapoarte privind evoluţia riscurilor la care banca este expusă (implicaţiile corelării 

riscurilor, previziuni, ş.a.m.d.); 

x  Analiza portofoliului de credite atât la nivel individual cât şi pe grupuri de active financiare cu 

caracteristici similare pentru a determina dacă există vreo dovadă obiectivă de depreciere, 

precum şi evaluarea pierderilor din depreciere şi constituirea provizioanelor aferente în 

conformitate cu standardele IFRS. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare)  

(i)  Gestionarea riscului de credit (continuare) 

Fiecare Sucursală/Agenţie implementează la nivel local politicile şi normele Grupului şi Băncii în 
ceea ce priveşte riscul de credit, având competenţe de aprobare credite stabilite de Comitetul 
Conducătorilor. Fiecare Sucursală/Agenţie este responsabilă pentru calitatea şi performanţa 
propriului portofoliu de credite, pentru monitorizarea şi controlul riscurilor în propriul portofoliu, 
inclusiv cele aferente creditelor aprobate la competenţa centralei. 

Direcţia Audit Intern şi Direcţia Control Intern efectuează verificări periodice a sucursalelor şi 
agenţiilor. 

Grupul şi Banca au clasificat expunerile în funcţie de nivelurile de risc ale potenţialelor pierderi 

financiare. Sistemul de clasificare a riscului este folosit pentru a determina activităţile de 

monitorizare a riscurilor şi relaţia cu clientela. Sistemul de scoring reflectă diverse nivele ale 

riscului de neplată şi este supus periodic revizuirilor.  

(ii) Expunerea la riscul de credit 

Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare există pentru grupe de clienţi sau 

alţi terţi care prezintă caracteristici similare economice şi a căror capacitate de rambursare a 

creditelor este similar afectată de schimbările în mediul economic. Principala concentrare a 

riscului de credit derivă din expunerea individuală şi pe categorii de clienţi în ceea ce priveşte 

creditele şi avansurile acordate de Grup şi Bancă, angajamente de extindere a facilităţilor 

irevocabile, investiţiile de leasing şi garanţiile emise.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate concentrările de risc pe sectoare economice pentru expuneri 

bilanţiere şi extrabilanţiere: 

 Grup Banca 

 2016 2015 2016 2015 

     Clienţi persoane fizice 49,40% 46,60% 49,01% 46,60% 

Producţie 11,62% 12,69% 11,25% 12,41% 

Comerţ 11,45% 12,33% 11,14% 12,04% 

Construcţii 5,39% 5,87% 5,20% 5,79% 

Agricultură 4,75% 4,47% 4,64% 4,44% 

Servicii 3,91% 4,06% 3,81% 3,95% 

Transport 3,03% 3,06% 2,58% 2,79% 

Imobiliare 2,28% 2,45% 2,37% 2,58% 

Alţii 2,05% 1,64% 2,01% 1,47% 

Industria energetică 1,94% 1,99% 1,93% 1,99% 

Persoane fizice autorizate 1,81% 1,85% 1,79% 1,86% 

Telecomunicaţii 0,91% 0,56% 0,90% 0,56% 

Instituţii financiare 0,51% 0,58% 2,49% 1,73% 

Industria minieră 0,44% 0,64% 0,35% 0,57% 

Industria chimică 0,43% 1,09% 0,45% 1,10% 

Pescuit 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 

Instituţii guvernamentale 0,03% 0,06% 0,03% 0,06% 

 
        

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare)   
b) Riscul de credit (continuare) 

La 31 decembrie 2016, total expuneri bilanţiere şi extrabilanţiere irevocabile erau de 30.906.607 mii lei (31 decembrie 2015: 29.549.116 mii lei) pentru 

Grup şi 30.783.134 mii lei (31 decembrie 2015: 29.254.390 mii lei) pentru Bancă. Sumele reflectate în paragraful anterior reprezintă pierderea contabilă 

maximă care ar fi recunoscută la data raportării dacă clienţii ar înceta să mai respecte termenii contractuali, iar orice garanţie nu ar mai avea valoare.  

Grupul şi Banca deţin garanţii sub formă de depozite colaterale, ipoteci asupra proprietăţilor imobiliare, ipoteci mobiliare şi alte gajuri asupra 

echipamentelor sau sumelor de bani viitoare pentru creditele şi avansurile acordate clienţilor. Estimările de valoare justă iau în calcul valoarea garanţiei 

evaluată la data împrumutului şi după caz valorile estimate la data unor analize ulterioare. Grupul şi Banca nu au reţinut garanţii pentru creditele şi 

avansurile acordate băncilor. 

Grupul şi Banca folosesc grade de risc atât pentru creditele testate individual cât şi pentru cele evaluate colectiv. Conform politicilor aplicate de Grup şi 

Bancă, unui credit i se poate asocia un grad de risc corespunzător, de la gradul de risc cel mai scazut (1) până la gradul de risc cel mai mare (8). Clasificarea 

pe grupe a creditelor are la bază în principal comportamentul de plată al clienţilor Grupului şi Băncii şi indiciile de potenţială depreciere identificate în 

analiza individuală, grupa de risc (8) fiind formată în principal din expunerile depreciate şi expunerile pentru care s-au demarat proceduri judiciare. 

Expunerile la riscul de credit pentru credite şi avansuri acordate clienţilor şi investiţii nete de leasing pe Grup la 31 decembrie 2016 sunt prezentate în 

continuare: 

La cost amortizat 

Nota Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1  24.682.722 13.588.443 3.478.749 6.592.181 140.950 3.376.563 11.094.279 7.297.847 1.802.224 1.204.606 789.602 

Grade 2-3  1.296.501 759.593 255.393 210.600 23.665 269.935 536.908 280.353 37.681 200.130 18.744 

Grade 4-6  603.385 153.715 185 40.855 - 112.675 449.670 213.675 118.267 69.920 47.808 

Grade 7  904.686 202.866 27.429 55.180 7.712 112.545 701.820 402.892 51.247 201.978 45.703 

Grade 8 Depreciate  1.990.616 560.195 131.266 111.537 35.064 282.328 1.430.421 963.469 103.575 335.067 28.310 

Valoare brută 21, 
22 29.477.910 15.264.812 3.893.022 7.010.353 207.391 4.154.046 14.213.098 9.158.236 2.112.994 2.011.701 930.167 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate 

Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1 Risc scazut 23.687.783 12.941.658 3.350.675 6.330.771 134.366 3.125.846 10.746.125 7.073.712 1.758.021 1.141.989 772.403 

Grade 2-3 Risc moderat 612.131 293.841 135.765 57.719 12.713 87.644 318.290 166.856 10.548 138.456 2.430 

Grade 4-6 Risc mediu 242.403 28.480 - 7.870 - 20.610 213.923 42.211 88.491 52.413 30.808 

Total 24.542.317 13.263.979 3.486.440 6.396.360 147.079 3.234.100 11.278.338 7.282.779 1.857.060 1.332.858 805.641 

 
Valori brute pe benzi 
de restanţă a 
creditelor şi 
avansurilor acordate 
clienţilor, restante dar 
nedepreciate 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 
Credite 

persoane 
fizice 

Credite în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
1-15 zile 1.094.433 757.891 155.824 294.932 9.103 298.032 336.542 188.751 51.656 77.637 18.498 

15-30 zile 314.455 210.243 39.222 81.433 3.782 85.806 104.212 58.515 8.255 31.717 5.725 

30-60 zile 292.884 202.110 36.294 59.382 2.961 103.473 90.774 62.631 10.997 8.956 8.190 

60-90 zile 88.680 50.462 16.363 11.505 1.690 20.904 38.218 27.980 3.159 5.980 1.099 

Total 1.790.452 1.220.706 247.703 447.252 17.536 508.215 569.746 337.877 74.067 124.290 33.512 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 

Valori brute ale 
creditelor şi 
creanţelor acordate 
clienţilor depreciate 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credite în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 4-6 Risc mediu 249.839 17.066 184 24 - 16.858 232.773 171.219 27.045 17.508 17.001 

Grade 7 Risc ridicat 904.686 202.866 27.429 55.180 7.712 112.545 701.820 402.892 51.247 201.978 45.703 

Grade 8 Depreciate 1.990.616 560.195 131.266 111.537 35.064 282.328 1.430.421 963.469 103.575 335.067 28.310 

Total 3.145.141 780.127 158.879 166.741 42.776 411.731 2.365.014 1.537.580 181.867 554.553 91.014 

 

Ajustari pentru 
depreciere Nota Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit in lei Credite in valuta Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Individuale  -1.318.951 -109.209 -10.732 -33.710 -4.113 -60.654 -1.209.742 -795.562 -75.887 -315.854 -22.439 

Colective  -924.914 -627.489 -150.817 -178.481 -9.363 -288.828 -297.425 -179.587 -43.965 -49.449 -24.424 

Total ajustari 
pentru depreciere 

21, 
22 

-2.243.865 -736.698 -161.549 -212.191 -13.476 -349.482 -1.507.167 -975.149 -119.852 -365.303 -46.863 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

Expunerile la riscul de credit pentru credite şi avansuri acordate clienţilor şi investiţii nete de leasing pe Grup la 31 decembrie 2015 sunt prezentate în 

continuare: 

La cost amortizat 

Nota Total 2015 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1  22.176.843 12.081.773 2.965.944 5.149.987 143.147 3.822.695 10.095.070 6.633.655 1.526.670 1.347.661 587.084 

Grade 2-3  1.027.444 648.362 195.954 174.094 19.027 259.287 379.082 173.080 51.567 120.838 33.597 

Grade 4-6  774.293 33.266 228 8.576 3.202 21.260 741.027 382.260 104.958 198.774 55.035 

Grade 7  683.214 213.812 21.234 28.757 8.049 155.772 469.402 205.982 85.727 120.444 57.249 

Grade 8 Depreciate  3.350.521 787.807 211.130 79.428 230.956 266.293 2.562.714 1.757.886 62.796 704.239 37.793 

Valoare brută 21, 
22 28.012.315 13.765.020 3.394.490 5.440.842 404.381 4.525.307 14.247.295 9.152.863 1.831.718 2.491.956 770.758 

 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate 

Total 2015 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1 Risc scazut 21.144.670 11.437.429 2.857.705 4.922.482 133.726 3.523.516 9.707.241 6.384.050 1.460.420 1.296.816 565.955 

Grade 2-3 Risc moderat 384.771 177.788 102.805 34.439 8.182 32.362 206.983 80.968 17.976 90.599 17.440 

Grade 4-6 Risc mediu 346.310 3.170 - - 3.170 - 343.140 141.424 58.404 121.701 21.611 

Total 21.875.751 11.618.387 2.960.510 4.956.921 145.078 3.555.878 10.257.364 6.606.442 1.536.800 1.509.116 605.006 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 

Valori brute pe benzi 
de restanţă a 
creditelor şi 
avansurilor acordate 
clienţilor, restante dar 
nedepreciate 

Total 
2015 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 
Credite 

persoane 
fizice 

Credite în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
1-15 zile 1.121.710 705.897 131.417 249.955 11.676 312.849 415.813 241.389 66.621 83.891 23.912 

15-30 zile 226.839 159.948 28.100 45.803 3.676 82.369 66.891 33.522 9.373 17.864 6.132 

30-60 zile 284.423 183.153 29.244 55.967 4.258 93.684 101.270 60.303 21.447 12.286 7.234 

60-90 zile 91.160 65.919 12.627 15.435 656 37.201 25.241 20.037 2.396 2.808 - 

Total 1.724.132 1.114.917 201.388 367.160 20.266 526.103 609.215 355.251 99.837 116.849 37.278 

 

Valori brute ale 
creditelor şi 
creanţelor acordate 
clienţilor depreciate 

Total 
2015 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credite în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 4-6 Risc mediu 378.697 30.097 228 8.576 32 21.261 348.600 227.302 46.558 41.308 33.432 

Grade 7 Risc ridicat 683.214 213.812 21.234 28.757 8.049 155.772 469.402 205.982 85.727 120.444 57.249 

Grade 8 Depreciate 3.350.521 787.807 211.130 79.428 230.956 266.293 2.562.714 1.757.886 62.796 704.239 37.793 

Total 4.412.432 1.031.716 232.592 116.761 239.037 443.326 3.380.716 2.191.170 195.081 865.991 128.474 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 
 

Ajustări pentru 
depreciere Nota Total 2015 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Individuale  -1.673.231 -128.861 -15.111 -39.596 -20.621 -53.533 -1.544.370 -1.009.418 -57.913 -439.785 -37.254 

Colective  -1.113.470 -529.361 -207.772 -63.032 -101.169 -157.388 -584.109 -382.277 -52.447 -120.683 -28.702 

Total ajustări 
pentru depreciere 

21, 
22 

-2.786.701 -658.222 -222.883 -102.628 -121.790 -210.921 -2.128.479 -1.391.695 -110.360 -560.468 -65.956 

 

Expunerile la riscul de credit pentru credite şi avansuri acordate clienţilor la nivel individual pe Bancă la 31 decembrie 2016 sunt prezentate în 

continuare: 

La cost amortizat 

Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1 25.183.763 13.578.799 3.469.065 6.592.181 140.989 3.376.564 11.604.964 7.352.018 2.016.029 1.273.068 963.849 

Grade 2-3 805.011 616.966 123.873 210.600 12.558 269.935 188.045 116.300 35.722 17.599 18.424 

Grade 4-6 603.588 153.715 185 40.855 - 112.675 449.873 213.675 118.267 70.122 47.809 

Grade 7 894.641 202.833 27.429 55.180 7.679 112.545 691.808 397.949 51.247 196.909 45.703 

Grade 8 Depreciate 1.892.724 534.090 107.458 111.537 32.769 282.326 1.358.634 945.532 103.575 281.217 28.310 

Valoare bruta 29.379.727 15.086.403 3.728.010 7.010.353 193.995 4.154.045 14.293.324 9.025.474 2.324.840 1.838.915 1.104.095 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate 

Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1 Risc scăzut 24.188.824 12.932.009 3.340.988 6.330.771 134.404 3.125.846 11.256.815 7.127.886 1.971.826 1.210.452 946.651 

Grade 2-3 Risc moderat 230.113 182.678 35.228 57.719 2.087 87.644 47.435 34.038 8.841 2.369 2.187 

Grade 4-6 Risc mediu 242.619 28.480 - 7.870 - 20.610 214.139 42.211 88.491 52.629 30.808 

Total 24.661.556 13.143.167 3.376.216 6.396.360 136.491 3.234.100 11.518.389 7.204.135 2.069.158 1.265.450 979.646 

 
Valori brute pe benzi 
de restanţă a 
creditelor şi 
avansurilor acordate 
clienţilor, restante dar 
nedepreciate 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 
Credite 

persoane 
fizice 

Credite în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
1-15 zile 1.049.776 737.524 135.877 294.932 8.683 298.032 312.252 180.979 51.404 61.448 18.421 

15-30 zile 267.172 210.093 39.133 81.433 3.721 85.806 57.079 38.154 8.255 4.945 5.725 

30-60 zile 281.005 195.685 29.868 59.382 2.962 103.473 85.320 60.109 10.997 6.024 8.190 

60-90 zile 83.026 45.943 11.844 11.505 1.690 20.904 37.083 27.397 3.159 5.428 1.099 

Total 1.680.979 1.189.245 216.722 447.252 17.056 508.215 491.734 306.639 73.815 77.845 33.435 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 

Valori brute ale 
creditelor şi 
creanţelor acordate 
clienţilor depreciate 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credite în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 4-6 Risc mediu 249.826 17.067 185 24 - 16.858 232.759 171.219 27.045 17.494 17.001 

Grade 7 Risc ridicat 894.641 202.833 27.429 55.180 7.679 112.545 691.808 397.949 51.247 196.909 45.703 

Grade 8 Depreciate 1.892.725 534.091 107.458 111.537 32.769 282.327 1.358.634 945.532 103.575 281.217 28.310 

Total 3.037.192 753.991 135.072 166.741 40.448 411.730 2.283.201 1.514.700 181.867 495.620 91.014 

 

Ajustări pentru 
depreciere 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Individuale -1.278.978 -104.824 -6.359 -33.710 -4.101 -60.654 -1.174.154 -801.091 -61.579 -289.045 -22.439 

Colective -890.773 -607.915 -131.749 -178.053 -9.946 -288.167 -282.858 -179.554 -43.176 -36.116 -24.012 

Total ajustari pentru 
depreciere -2.169.751 -712.739 -138.108 -211.763 -14.047 -348.821 -1.457.012 -980.645 -104.755 -325.161 -46.451 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

Expunerile la riscul de credit pentru credite şi avansuri acordate clienţilor la nivel individual pe Bancă la 31 decembrie 2015 sunt prezentate în 

continuare: 

La cost amortizat 

Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1 22.398.633 12.073.307 2.957.478 5.149.987 143.147 3.822.695 10.325.326 6.678.644 1.637.090 1.358.942 650.650 

Grade 2-3 724.409 539.961 93.695 174.094 12.885 259.287 184.448 104.707 44.061 10.791 24.889 

Grade 4-6 774.236 33.266 228 8.576 3.202 21.260 740.970 382.260 104.966 198.707 55.037 

Grade 7 678.314 213.809 21.234 28.757 8.046 155.772 464.505 201.179 85.727 120.352 57.247 

Grade 8 Depreciate 3.164.421 773.090 196.524 79.428 230.845 266.293 2.391.331 1.661.025 62.796 629.716 37.794 

Valoare brută 27.740.013 13.633.433 3.269.159 5.440.842 398.125 4.525.307 14.106.580 9.027.815 1.934.640 2.318.508 825.617 

 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate 

Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 1 Risc scăzut 21.366.460 11.428.963 2.849.239 4.922.482 133.726 3.523.516 9.937.497 6.429.039 1.570.843 1.308.096 629.519 

Grade 2-3 Risc moderat 148.285 95.247 25.974 34.439 2.472 32.362 53.038 29.598 12.931 1.778 8.731 

Grade 4-6 Risc mediu 346.310 3.170 - - 3.170 - 343.140 141.424 58.404 121.628 21.684 

Total 21.861.055 11.527.380 2.875.213 4.956.921 139.368 3.555.878 10.333.675 6.600.061 1.642.178 1.431.502 659.934 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 

Valori brute pe benzi 
de restanţă a 
creditelor şi 
avansurilor acordate 
clienţilor, restante dar 
nedepreciate 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 
Credite 

persoane 
fizice 

Credite în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
1-15 zile 1.092.900 687.500 113.396 249.955 11.300 312.849 405.400 236.498 66.621 78.367 23.914 

15-30 zile 199.774 159.854 28.006 45.803 3.676 82.369 39.920 23.488 6.912 3.379 6.141 

30-60 zile 276.903 178.482 24.629 55.967 4.202 93.684 98.421 58.488 21.447 11.252 7.234 

60-90 zile 88.006 63.221 9.929 15.435 656 37.201 24.785 19.775 2.401 2.609 - 

Total 1.657.583 1.089.057 175.960 367.160 19.834 526.103 568.526 338.249 97.381 95.607 37.289 

 

Valori brute ale 
creditelor şi 
creanţelor acordate 
clienţilor depreciate 

Total 
2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credite în lei Credite în valută 
Total 

Credite 
persoane 
juridice 

Credite în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grade 4-6 Risc mediu 378.640 30.097 228 8.576 32 21.261 348.543 227.301 46.558 41.331 33.353 

Grade 7 Risc ridicat 678.314 213.809 21.234 28.757 8.046 155.772 464.505 201.179 85.727 120.352 57.247 

Grade 8 Depreciate 3.164.421 773.090 196.524 79.428 230.845 266.293 2.391.331 1.661.025 62.796 629.716 37.794 

Total 4.221.375 1.016.996 217.986 116.761 238.923 443.326 3.204.379 2.089.505 195.081 791.399 128.394 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 
 
 

Ajustări pentru 
depreciere Total 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

Credit în lei Credite în valută Total 
Credite 

persoane 
juridice 

Credit în lei Credite în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Individuale -1.546.492 -127.178 -13.440 -39.596 -20.609 -53.533 -1.419.314 -926.770 -54.735 -403.352 -34.457 

Colective -1.085.994 -516.914 -195.385 -63.032 -101.109 -157.388 -569.080 -388.138 -46.968 -107.959 -26.015 

Total ajustări pentru 
depreciere -2.632.486 -644.092 -208.825 -102.628 -121.718 -210.921 -1.988.394 -1.314.908 -101.703 -511.311 -60.472 

 
Sunt considerate expuneri restructurate contractele de datorie pentru care au fost acordate concesii unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a 

se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare, concesii care nu ar fi fost acordate dacă debitorul nu s-ar fi aflat în dificultate 

financiară.  

Grupul avea în sold creditele încadrate în concordanţă cu definiţia de mai sus, în sumă de 2.100.817 mii lei (2015: 2.694.036 mii lei) iar Banca 2.065.949 

mii lei (2015: 2.631.727 mii lei).  

Plasamentele la bănci şi titlurile de valoare nu erau nici restante nici provizionate. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 
 

Grupul deţine numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală în valoare de 5.293.660 mii lei, iar 

Banca 5.293.635 mii lei la 31 Decembrie 2016. Numerarul şi disponibilităţile la Banca Centrală se 

încadrează la rating BBB-, Baa3, BBB-, bazat pe ratingurile agenţiilor Fitch, Moody’s sau 
Standard&Poor's. 

La 31 decembrie 2016, titlurile de valoare disponibile pentru vânzare includ certificate de 

trezorerie şi obligaţiuni emise de Guvernul României, având rating Standard&Poor's BBB, BBB -, 

obligaţiuni emise de primării, având rating BBB, şi certificate de participare emise de Raiffeisen 

Centrobank AG, având rating A-. 

 
Credite şi titluri de valoare provizionate specific  

Creditele şi titlurile de valoare provizionate specific sunt acelea pentru care Grupul şi Banca 

consideră că pot apărea dificultăţi în colectarea principalului şi dobânzii de plată în conformitate 

cu termenii contractuali ai contractului de credit/titlu de valoare.  

 
Credite şi titlurile de valoare restante şi fără provizion specific 

Creditele şi titlurile de valoare restante şi fără provizion specific sunt acelea pentru care dobânda 

şi principalul de plată sunt restante (înregistrează restanţe) dar Grupul şi Banca consideră că nu 

este cazul să le provizioneze specific datorită valorii garanţiei/ colateralului disponibil şi/ sau a 

gradului de colectare a sumelor datorate Grupului şi Băncii. 

 
Ajustări pentru depreciere 

Grupul şi Banca stabilesc ajustări pentru depreciere care reprezintă estimarea unei pierderi în 

valoarea portofoliului de credite. Principalele elemente componente ale acestor ajustări sunt o 

componentă specifică de risc care se referă la expuneri individuale şi o componentă colectivă 

stabilită pentru un grup de active omogene din punctul de vedere al pierderilor care au fost 

realizate, dar care nu au fost identificate pentru creditele care pot fi subiectul deprecierii 

individuale. 

Pentru data de raportare 31 decembrie 2016 Grupul şi Banca au operat următoarele modificări în 

ceea ce priveşte metodele de calcul a ajustărilor pentru depreciere colectivă, respectiv a fost 

implementată o nouă metodologie de calcul pentru deprecierea creditelor aferente clienţilor 

eligibili a solicita protecţia sub incidenţa Legii nr. 77 (Legea dării în plată). 

 

Politica de derecunoaştere a activelor depreciate 

Grupul şi Banca, în baza unei analize, pot decide derecunoaşterea unui activ depreciat fie prin 

radiere, fie prin scoaterea în afara bilanţului. Această analiză se efectuează periodic pentru activele 

care au depăşit orizontul de recuperare şi/sau sunt integral provizionate, - în urma evaluării 

schimbărilor semnificative care au avut loc în performanţa financiară a împrumutatului/ 

emitentului, schimbări ce au determinat imposibilitatea de plată a obligaţiei sau insuficienţa 

sumelor din recuperarea garanţiilor în vederea acoperirii întregii expuneri.  

Grupul şi Banca deţin pentru creditele şi avansurile acordate clientelei, garanţii ipotecare pe 

terenuri şi clădiri şi garanţii sub formă de ipoteci mobiliare pe utilaje şi echipamente, stocuri, 

poliţe de asigurare, precum şi alte garanţii. Grupul şi Banca deţin drepturi asupra acestor garanţii 
până la încheierea contractelor încheiate cu clientela. Estimările de valoare justă sunt bazate pe 

valoarea garanţiilor evaluate la data acordării împrumutului şi sunt actualizate periodic.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

Garanţiile reale mobiliare, cuprind gajuri fără deposedare şi nu includ şi garanţiile aferente 

contractelor de leasing încheiate de BT Leasing Transilvania IFN S.A. 

Proprietăţile imobiliare includ terenuri, clădiri rezidenţiale şi comerciale, iar în categoria “Alte 
Garanţii” sunt cuprinse gajuri primite de la clientelă, gajuri cu deposedare, depozite colaterale şi 
alte garanţii primite. 

O analiză a garanţiilor deţinute pe categorii de credite acordate clienţilor se prezintă după cum 

urmează: 

 

 Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 

Aferente creditelor care prezintă un risc moderat, mediu crescut şi depreciate 
Proprietăţi imobiliare 3.920.382 4.843.398 3.903.283 4.822.636 

Garanţii reale mobiliare 573.497 635.436 573.088 635.436 

Alte garanţii 178.676 194.835 175.668 192.645 

 
4.672.555 5.673.669 4.652.039 5.650.717 

Aferente creditelor care prezintă un risc scăzut 
Proprietăţi imobiliare 21.640.672 19.855.478 21.669.526 19.854.180 

Garanţii reale mobiliare 2.354.718 2.166.886 2.489.465 2.245.458 

Alte garanţii 1.984.820 2.108.878 1.985.359 1.984.183 

 
25.980.210 24.131.242 26.144.350 24.083.821 

Total 30.652.765 29.804.911 30.796.389 29.734.538 

 

Efectul financiar al garanției Grupului se prezintă evidențiind separat valorile garanțiilor astfel: 

(i) pentru acele active în care garanțiile sunt egale sau mai mari decât valoarea contabilă a 
activului ("active supra-garantate ") și  

(ii) pentru acele active în care garanțiile sunt mai mici decât valoarea contabilă a activului 
("active sub-garantate").  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

Efectul garanțiilor Grupului la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 este următorul: 

 
2016  2015 

 

Persoane fizice Persoane Juridice  Persoane fizice Persoane Juridice 

În mii lei Sub - 
garantate 

Supra - 
garantate 

Sub -
garantate 

Supra - 
garantate  

Sub - 
garantate 

Supra - 
garantate 

Sub - 
garantate 

Supra - 
garantate 

Expuneri brute nerestante şi nedepreciate  

    Expunere brută 5.059.044 8.204.935 5.901.504 5.376.834  4.836.468 6.781.919 5.029.238 5.228.126 

Colateral 1.152.453 13.546.509 1.461.410 9.283.625  1.259.898 11.553.883 1.608.526 9.070.169 

Expuneri restante dar nedepreciate  

    Expunere brută 555.397 665.309 268.967 300.779  534.776 580.141 281.305 327.910 

Colateral 220.647 1.159.635 47.386 565.452  221.165 1.044.513 112.917 671.439 

Expuneri depreciate   

    Expunere brută 435.170 344.957 1.351.611 1.013.403  576.350 455.366 1.991.917 1.388.799 

Colateral 176.115 629.038 570.041 1.840.454  228.360 858.290 845.225 2.330.526 

 
Efectul garanțiilor Băncii la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 este următorul: 

 
2016  2015 

 

Persoane fizice Persoane Juridice  Persoane fizice Persoane Juridice 

În mii lei Sub - 
garantate 

Supra - 
garantate 

Sub -
garantate 

Supra - 
garantate  

Sub - 
garantate 

Supra - 
garantate 

Sub - 
garantate 

Supra - 
garantate 

Expuneri brute nerestante şi nedepreciate  

    Expunere brută 4.945.130 8.198.037 6.049.333 5.469.056  4.751.404 6.775.976 5.108.740 5.224.935 

Colateral 1.151.269 13.520.859 1.494.949 9.429.468  1.258.284 11.521.514 1.612.388 9.040.928 

Expuneri restante dar nedepreciate  

    Expunere brută 524.423 664.822 190.985 300.749  508.916 580.141 240.632 327.894 

Colateral 220.647 1.158.674 47.240 565.152  221.165 1.044.513 112.771 671.087 

Expuneri depreciate  
   

 

    Expunere brută 409.882 344.109 1.271.311 1.011.890  561.691 455.305 1.817.369 1.387.010 

Colateral 176.115 627.079 569.619 1.835.318  226.721 857.465 842.321 2.325.381 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

Expunerea ce reprezintă riscul de credit 

 
Expunerea ce reprezintă risc de credit se referă la următoarele elemente bilanţiere şi extrabilanţiere: 

- Numerar la Bănci Centrale şi Plasamente la bănci; 

- Active financiare deținute până la maturitate; 

- Împrumuturi şi creanţe; 

- Datorii contingente care reprezintă risc de credit (garanţii financiare irevocabile şi angajamente de credit irevocabile neutilizate). 

Mai jos prezentăm reconcilierea între valoarea contabilă brută şi valoarea contabilă netă a componentelor individuale, ale expunerii de risc la nivel 

consolidat la 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015: 

 

  

Grup 
În mii lei 

 

2016 2015 

Active Note 

Valoare 
contabilă brută Provizioane 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
contabilă brută Provizioane 

Valoare 
contabilă 

Numerar la Băncile Centrale 18 4.294.163  -  4.294.163  4.156.382  -  4.156.382  

Plasamente la bănci 19 2.785.505  - 2.785.505  3.908.864  -  3.908.864  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  21 28.899.463   2.189.061  26.710.402  27.615.254  2.720.694  24.894.560  

Investiţii nete de leasing 22 578.447  54.804  523.643  397.061   66.007  331.054  

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă - titluri de datorie 23 20.691  - 20.691  12.942  -  12.942  

Total bilanţier 
 

36.578.269  2.243.865  34.334.404  36.090.503  2.786.701  33.303.802  
Angajamente irevocabile acordate 153.867   103  153.764  191.999  8  191.991  

Garanţii financiare irevocabile 1.945.444  44.425  1.901.019  1.813.724  51.591  1.762.133  

Total extrabilanţier 
 

2.099.311   44.528  2.054.783   2.005.723  51.599  1.954.124  
Total Bilanţier şi Extrabilanţier  38.677.580  2.288.393  36.389.187  38.096.226  2.838.300  35.257.926  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

Expunerea ce reprezintă riscul de credit (continuare) 

 
Mai jos prezentăm reconcilierea între valoarea contabilă brută şi valoarea contabilă netă a componentelor individuale, ale expunerii de risc la nivel 

individual la 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015: 

 

  

Banca 
În mii lei 

 

2016 2015 

Active Note 

Valoare 
contabilă brută Provizioane 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
contabilă brută Provizioane 

Valoare 
contabilă 

Numerar la Băncile Centrale 18  4.294.163  -  4.294.163  4.156.382  -  4.156.382  

Plasamente la bănci 19  2.746.582  -  2.746.582  3.889.483  -  3.889.483  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  21 29.379.727  2.169.751  27.209.976  27.740.013  2.632.486  25.107.527  

Total bilanţier 
 

36.420.472  2.169.751  34.250.721  35.785.878  2.632.486  33.153.392  
Angajamente irevocabile acordate 120.762  103  120.659  164.475  8  164.467  

Garanţii financiare irevocabile  1.953.257  44.436  1.908.821  1.818.824  51.598  1.767.226  

Total extrabilanţier 
 

2.074.019  44.539 2.029.480 1.983.299 51.606 1.931.693 

Total Bilanţier şi Extrabilanţier 38.494.491  2.214.290  36.280.201  37.769.177  2.684.092  35.085.085  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

Expunerea la ţări din zona euro cu risc ridicat 
Conform estimărilor preliminare ale Eurostat, economia Zonei Euro a crescut pentru al treilea an 

consecutiv în 2016. Dinamica anuală a PIB-ului regiunii a decelerat însă de la 2% în 2015 la 1,7% 
în 2016, pe fondul acumulării de incertitudini și provocări, inclusiv din sfera procesului de 

integrare economică și monetară europeană, cu impact pentru comportamentul investițional. 
Astfel, investițiile productive au crescut cu 2,6% an/an în 2016, ritm în decelerare de la 3,2% 
an/an în 2015. Se evidențiază însă accelerarea consumului privat (principala componentă a PIB), 
determinată de ameliorarea venitului real disponibil al populației și de relansarea creditării: 
dinamică anuală de 2% în 2016, cea mai bună evoluție din 2006. Totodată, consumul public a 
crescut cu 1,8% an/an în 2016 (cel mai rapid ritm din ultimii șapte ani), evoluție care reflectă o 
marjă de manevră mai ridicată pentru finanțele publice, după ajustarea din ultimii ani. În ceea ce 

privește cererea externă netă, exporturile au decelerat în 2016 (2,9% an/an), pe fondul evoluțiilor 
nefavorabile din sfera comerțului internațional. Importurile au crescut cu un ritm mai puternic 
față de exporturi în 2016 (3,5% an/an), pe fondul momentului favorabil din sfera cererii interne. 
La început de 2017 climatul macro-financiar din Zona Euro s-a ameliorat, notându-se rezistența la 
provocările (globale și regionale), evoluție susținută, în continuare, de politica monetară relaxată 
fără precedent implementată de Banca Centrală Europeană. 

c) Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului, 

determinat de incapacitatea băncii de a-şi îndeplini obligaţiile la scadenţa acestora, generat de 

incapacitatea instituţiei de a-şi onora datoriile exigibile la momentul scadenţei acestora.  

Riscul de lichiditate are două componente principale: fie dificultăţi în procurarea fondurilor la 

scadenţele aferente, necesare pentru refinanţarea activelor curente, fie incapacitatea de a 

transforma un activ în lichiditate la o valoare apropiată de valoarea sa justă, într-o perioadă de 

timp rezonabilă.  

Grupul şi Banca se preocupă continuu de managementul acestui tip de risc. 

Grupul şi Banca au acces la surse de finanţare diversificate. Fondurile sunt atrase printr-o gamă de 

instrumente de tipul depozite ale clientelei sau ale băncilor partenere, împrumuturi de la instituţii 
de dezvoltare şi instituţii financiare precum şi capital social. Accesul la surse variate de finanţare 

îmbunătăţeşte flexibilitatea atragerii de fonduri, limitează dependenţa faţă de un singur tip de 

finanţare şi de un tip de partener şi conduce la o scădere generală a costurilor implicate de 

atragerea de fonduri. Grupul şi Banca încearcă să menţină un echilibru între continuitatea şi 

flexibilitatea atragerii de fonduri, prin contractarea de datorii cu scadenţe diferite şi în valute 

diferite. Grupul şi Banca controlează în permanenţă riscul de lichiditate identificând şi 

monitorizând modificările de finanţări şi diversificând baza de finanţare. 

Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor din cadrul Băncii este responsabil cu analiza 

periodică a indicatorilor de lichiditate şi cu stabilirea de măsuri de corecţie a structurilor 

bilanţiere, astfel încât să elimine abaterile considerate inacceptabile, din perspectiva 

managementului riscului de lichiditate.  

Activele şi datoriile Grupului şi Băncii de la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015, analizate pe 

baza perioadei rămase până la data contractuală a scadenţei, modele bazate pe tipologii de 

comportament istoric al clientului, cât şi pe ipoteze convenționale referitoare la anumite elemente 
de bilanț sunt următoarele: 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

Grup          
În mii lei Valoare 

contabilă 
Valoare brută 

(intrări /ieşiri) 
Până la 3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Fără 

maturitate 
31 decembrie 2016          

Datorii financiare          

Depozite de la bănci 247.268 -247.277 -247.277 - - - - - - 

Depozite de la clienţi 41.681.475 -41.740.039 -22.984.897 -4.649.711 -4.085.764 -8.323.186 -1.276.428 -420.053 - 

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 2.304.911 -2.328.419 -1.527.181 -18.026 -51.270 -184.890 -158.602 -388.450 - 

Datorii subordonate şi obligaţiuni emise 424.111 -574.366 -4.004 -9.582 -13.865 -141.144 -85.909 -319.862 - 

Alte datorii financiare 469.975 -470.076 -461.773 -2.363 -335 -5.223 -382 - - 

Total datorii financiare 45.127.740 -45.360.177 -25.225.132 -4.679.682 -4.151.234 -8.654.443 -1.521.321 -1.128.365 - 

          

Active financiare          

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5.293.660 5.293.660 5.293.660 - - - - - - 

Plasamente la bănci 2.785.505 2.825.809 2.400.778 104.313 71.120 141.648 76.525 31.425 - 

Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere 163.520 163.520 81.999 - - 4.762 - - 76.759 

Credite şi avansuri acordate clienţilor  26.710.402 36.939.106 3.943.802 2.526.543 4.653.277 7.516.364 4.526.126 13.772.994 - 

Investiţii nete de leasing 523.643 629.557 119.589 52.133 100.851 264.519 83.882 8.583 - 

Active financiare disponibile pentru vânzare 14.993.828 16.438.766 12.356.776 228.344 208.120 1.419.952 1.025.003 1.090.144 110.427 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă  20.691 22.706 1.592 1.155 303 9.136 7.807 2.713 - 

Alte active financiare 194.151 196.694 196.694 - - - - - - 

Total active financiare 50.685.400 62.509.818 24.394.890 2.912.488 5.033.671 9.356.381 5.719.343 14.905.859 187.186 
Poziţia netă  17.149.641 -830.242 -1.767.194 882.437 701.938 4.198.022 13.777.494 187.186 
Angajamente acordate 153.868 153.868 9.550 33.079 39.251 17.571 22.235 32.182 - 
Garanţii acordate 1.945.444 1.945.444 352.745 301.548 349.243 271.040 107.320 563.548 - 
Total Extrabilanţ 2.099.312 2.099.312 362.295 334.627 388.494 288.611 129.555 595.730 - 
Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ  19.248.953 -467.947 -1.432.567 1.270.931 990.549 4.327.577 14.373.224 187.186 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

Grup          
În mii lei Valoare 

contabilă 

Valoare brută 

(intrări /ieşiri) 

Până la 3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Fără 

maturitate 
31 decembrie 2015          

Datorii financiare          

Depozite de la bănci 388.425 -388.426 -388.426 - - - - - - 

Depozite de la clienţi 38.301.741 -38.385.329 -21.811.947 -4.522.049 -3.758.138 -6.648.630 -1.342.097 -302.468 - 

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 1.129.702 -1.164.263 -354.062 -28.841 -96.316 -243.461 -137.190 -304.393 - 

Datorii subordonate şi obligaţiuni emise 416.424 -584.255 -4.125 -8.754 -12.989 -143.345 -85.692 -329.350 - 

Alte datorii financiare 277.032 -277.032 -277.032 - - - - - - 
Total datorii financiare 40.513.324 -40.799.305 -22.835.592 -4.559.644 -3.867.443 -7.035.436 -1.564.979 -936.211 - 

          
Active financiare          

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 

 

4.997.930 4.997.930 4.997.930 - - - - - - 

Plasamente la bănci  3.908.864   3.950.626   3.640.151  42.549 55.544 54.905 114.251 43.226 - 
Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere 161.028 161.028 81.476 - - - - - 79.552 

Credite şi avansuri acordate clienţilor  24.894.560 36.551.876 5.539.447 2.542.523 4.464.850 6.751.512 4.311.692 12.941.852 - 

Investiţii nete de leasing 331.054 433.710 112.957 39.276 67.733 162.055 41.262 10.427 - 

Active financiare disponibile pentru vânzare 12.242.959 13.493.655 9.895.090 433.319 127.090 999.877 1.007.612 946.311 84.356 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă  12.942 14.598 59 167 199 3.803 6.422 3.948 - 

Alte active financiare 137.382 137.382 137.382 - - - - - - 

Total active financiare 46.686.719 59.740.805 24.404.492 3.057.834 4.715.416 7.972.152 5.481.239 13.945.764 163.908 
Poziţia netă  18.941.500 1.568.900 -1.501.810 847.973 936.716 3.916.260 13.009.553 163.908 
Angajamente acordate 192.000 192.000 8.585 66.464 49.644 36.166 14.772 16.369 - 
Garanţii acordate 1.813.724 1.813.724 299.127 338.405 372.238 297.697 113.312 392.945 - 
Total Extrabilanţ 2.005.724 2.005.724 307.712 404.869 421.882 333.863 128.084 409.314 - 
Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ  20.947.224 1.876.612 -1.096.941 1.269.855 1.270.579 4.044.344 13.418.867 163.908 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

Banca          
În mii lei Valoare 

contabilă 

Valoare brută 

(intrări /ieşiri) 

Până la 3 

luni 

3-6 luni 6-12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Fără 

maturitate 
31 decembrie 2016          

Datorii financiare          

Depozite de la bănci  247.268  -247.277 -247.277 - - - - - - 

Depozite de la clienţi 41.851.773  -41.910.402 -23.133.955 -4.649.711 -4.089.238 -8.340.962 -1.276.483 -420.053 -  

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 2.246.461 -2.268.387 -1.520.832 -11.460 -40.183 -160.651 -151.170 -384.091 - 

Datorii subordonate şi obligaţiuni emise 424.111 -574.366 -4.004 -9.582 -13.865 -141.144 -85.909 -319.862 - 

Alte datorii financiare 441.158 -441.158 -435.149 -1.879 - -4.130 - - - 
Total datorii financiare 45.210.771 -45.441.590 -25.341.217 -4.672.632 -4.143.286 -8.646.887 -1.513.562 -1.124.006 - 

          
Active financiare          

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 

 
5.293.635 5.293.635 5.293.635 - - - - - - 

Plasamente la bănci 2.746.582 2.786.705 2.382.553 100.700 53.854 141.648 76.525 31.425 - 

Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere 59.890 59.890 29.139 - - 4.762 - - 25.989 

Credite şi avansuri acordate clienţilor  27.209.976 37.340.958 3.887.029 2.556.958 4.729.069 7.739.010 4.620.829 13.808.063 - 

Investiţii în participaţii 136.671 136.671 - - - - - - 136.671 

Active financiare disponibile pentru vânzare 15.120.524 16.563.350 12.427.111 227.479 208.047 1.416.093 1.024.445 1.089.214 170.961 

Alte active financiare 170.153 170.153 170.153 - - - - - - 

Total active financiare 50.737.431 62.351.362 24.189.620 2.885.137 4.990.970 9.301.513 5.721.799 14.928.702 333.621 
Poziţia netă  16.909.772 -1.151.597 -1.787.495 847.684 654.626 4.208.237 13.804.696 333.621 

Angajamente acordate 120.762 120.762 9.288 30.956 39.251 13.253 2 28.012 - 

Garanţii acordate 1.953.258 1.953.258 360.327 301.548 349.281 271.101 107.453 563.548 - 

Total Extrabilanţ 2.074.020 2.074.020 369.615 332.504 388.532 284.354 107.455 591.560 - 

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ  18.983.792 -781.982 -1.454.991 1.236.216 938.980 4.315.692 14.396.256 333.621 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

c) Riscul de lichiditate (continuare) 

 
 

Banca          
În mii lei Valoare 

contabilă 

Valoare brută 

(intrări /ieşiri) 

Până la 3 

luni 

3-6 luni 6-12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Fără 

maturitate 
31 decembrie 2015          

Datorii financiare          

Depozite de la bănci 388.425 -388.426 -388.426 - - - - - - 

Depozite de la clienţi 38.395.292 -38.478.888 -21.885.664 -4.522.009 -3.758.131 -6.668.522 -1.342.094 -302.468 - 

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 
985.142 -1.012.231 -339.649 -13.814 -66.772 -165.080 -127.986 -298.930 - 

Datorii subordonate şi obligaţiuni emise 416.352 -584.183 -4.125 -8.754 -12.989 -143.345 -85.620 -329.350 - 

Alte datorii financiare 268.891 -268.891 -268.891 - - - - - - 

Total datorii financiare 40.454.102 -40.732.619 -22.886.755 -4.544.577 -3.837.892 -6.976.947 -1.555.700 -930.748 - 

          
Active financiare          

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 

 

4.997.896 4.997.896 4.997.896 - - - - - - 

Plasamente la bănci 3.889.483 3.931.162 3,628.478 34.758 55.544 54.905 114.251 43.226 - 

Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere 56.819  56.819  28.410  -  -  -  -   -  28.409  

Credite şi avansuri acordate clienţilor 25.107.527  36.679.635  5.454.195  2.554.340  4.508.115  6.829.682   4.350.163  12.983.140  -  

Investiţii în participaţii 84.886 84.886 - - - - - - 84.886 

Active financiare disponibile pentru vânzare 12.332.576 13.581.970 9.961.086 432.454 127.090 998.148 988.542 946.311 128.339 

Alte active financiare 128.642 128.642 128.642 - - - - - - 

Total active financiare 46.597.829 59.461.010 24.198.707 3.021.552 4.690.749 7.882.735 5.452.956 13.972.677 241.634 
Poziţia netă bilant  18.728.391  1.311.952  -1.523.025 852.857  905.788  3.897.256  13.041.929   241.634  
Angajamente acordate 164.475 164.475 7.372 59.738 49.644 24.595 7.223 15.903 - 

Garanţii acordate 1.818.824 1.818.824 304.127 338.405 372.277 297.750 113.320 392.945 - 
Total Extrabilanţ 1.983.299 1.983.299 311.499 398.143 421.921 322.345 120.543 408.848 - 

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ  20.711.690 1.623.451 -1.124.882 1.274.778 1.228.133 4.017.799 13.450.777 241.634 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă 

Riscul de piaţă reprezintă riscul ca veniturile Grupului şi Băncii sau valoarea instrumentelor 

financiare deţinute să fie afectate negativ de modificări în piaţă aferente ratei de dobândă, 

cursului de schimb sau a altor indicatori financiari. Managementul riscului de piaţă are ca 

obiectiv monitorizarea şi menţinerea în parametrii asumaţi ca apetit de risc a expunerilor pe 

instrumentele financiare din portofoliu concomitent cu optimizarea randamentului 

respectivelor investiţii. 

d1) Riscul de rată a dobânzii din banking book 
Riscul de rată a dobânzii reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor 

şi capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii. 

 

Grupul şi Banca îşi asumă riscul de rată a dobânzii rezultat din activități de atragere şi plasare 
de fonduri în relația cu clientela nebancară (riscul de rată a dobânzii decurgând din activități 
bancare). 

Principalele surse ale riscului de dobândă o reprezintă corelaţiile imperfecte dintre data 

maturităţii (pentru ratele fixe de dobândă) sau data actualizării preţului (pentru rate de 

dobândă variabile) aferente activelor şi pasivelor purtătoare de dobândă, evoluţia adversă a 

curbei ratei randamentului (evoluţia neparalelă a randamentului ratelor de dobândă a 

activelor şi pasivelor purtătoare de dobândă). 

Activităţile de gestionare a activelor şi datoriilor purtătoare de dobândă se desfăşoară în 

contextul expunerii Grupului şi Băncii la fluctuaţiile ratei dobânzii. Grupul şi Banca folosesc 

un mix de instrumente purtătoare de dobândă fixă şi variabilă, pentru a controla necorelarea 

între datele la care dobânda activă şi dobânda pasivă sunt setate la ratele de piaţă sau între 

datele de maturitate ale instrumentelor active şi pasive. 

Riscul ratei dobânzii este gestionat în principal prin monitorizarea GAP-ului (necorelărilor) 

privind rata dobânzii şi printr-un sistem de limite şi indicatori aprobaţi pe benzi (intervale de 

timp) de reaşezare a dobânzilor. 

Comitetul pentru Administrarea Activelor şi Pasivelor este organismul care monitorizează 

respectarea acestor limite, fiind asistat în monitorizarea zilnică a acestor limite de către 

Direcţia de Trezorerie.  

Gestionarea riscului de rată a dobânzii la limitele de decalaj ale ratei dobânzii este 

suplimentat de monitorizarea senzitivităţii activelor şi pasivelor financiare ale Grupului şi 

Băncii la diferite scenarii standard de rate de dobândă.  

Mai jos este prezentat un rezumat al senzitivităţii activelor şi pasivelor purtătoare de dobândă 

ale Grupului şi Băncii la creşterile sau descreşterile ratelor de piaţă ale dobânzii: 

 Grup Banca 

În mii lei 
200 puncte 

de bază 
200 puncte 

de bază 
100 puncte 

de bază 
100 puncte 

de bază 
200 puncte 

de bază 
200 puncte 

de bază 
100 puncte 

de bază 
100 puncte 

de bază 
 Creşteri Descreşteri Creşteri Descreşteri Creşteri Descreşteri Creşteri Descreşteri 

La 31 decembrie 2016         

Media perioadei 93 -93 46 -46 50 -50 25 -25 

Minimul perioadei -19.259 57 -9.630 29 -19.259 166 -9.630 83 

Maximul perioadei  20.631 -4 10.315 -2 20.631 -61 10.310 -30 

La 31 decembrie 2015         
Media perioadei 193 -193 96 -96 1.050 -1.050 525 -525 

Minimul perioadei -18.614 45 -9.307 22 -18.614 137 -9.307 69 

Maximul perioadei  26.777 -11 13.389 -5 26.777 -15 13.389 -7 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare)  

d1) Riscul de rată a dobânzii din banking book (continuare) 

În analiza de senzitivitate privind variaţia ratei de dobândă Grupul şi Banca au calculat 

impactul fluctuaţiilor potenţiale ale dobânzilor pe piaţă asupra marjei de dobândă aferentă 

următoarelor exerciţii financiare, în funcţie de data de schimbare/reaşezare a 

dobânzilor activelor şi pasivelor bilanţiere, astfel: Grupul şi Banca au împărţit activele şi 

pasivele purtătoare de dobândă în cele cu dobândă fixă şi cele cu dobândă variabilă, iar fiecare 

dintre categorii au mai fost împărţite pe următoarele benzi în funcţie de data 

reaşezării/modificării dobânzii: sub 1 lună, 1-3 luni, 3-6 luni, 6-12 luni, 1-2 ani, 2-3 ani, 3-4 

ani, 4-5 ani, 5-7 ani, 7-10 ani, 10-15 ani, 15-20 ani şi peste 20 ani; pentru activele şi pasivele cu 

dobândă variabilă fluxurile viitoare de dobândă au fost recalculate modificând rata de 

dobândă cu +/- 100 şi +/- 200 puncte de dobândă (basis points).  

Din analiza de senzitivitate efectuată de Grup şi Bancă, conform metodologiei descrise mai 

sus se constată că în următorii ani impactul modificărilor de dobândă asupra profitului este 

limitat. Impactul cel mai semnificativ se înregistrează pe banda 15–20 ani, ceea ce conferă 

Grupului şi Băncii suficient timp de ajustare la condiţiile pieţei financiare. Media perioadei 

prezentate în tabelul de mai sus reprezintă impactul mediu al modificării de dobândă asupra 

profitului Grupului şi Băncii (conform metodologiei prezentate în paragraful anterior), 

minimul prezentat reprezintă impactul potenţial asupra profitului pentru intervalul de 

timp/banda de modificare a dobânzii pe care apare – intervalul 6 luni-12 luni, iar maximul 

prezentat reprezintă impactul potenţial asupra profitului pentru intervalul de timp/banda de 

modificare a dobânzii pe care apare – intervalul 15-20 ani.  

Modificarea potenţială a valorii economice a Bancii bazată pe metoda standardizată este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

În mii ron 31-Dec-2015 31-Dec-2016 
Fonduri proprii 3.691.604 4.853.871 

Declinul potenţial al valorii ec +/-200bp 
 

 

Valoare absolută 78.770 71.762 

Impact în fonduri proprii 2,13% 1,48% 

Modificarea potenţială a valorii economice a Grupului BT bazată pe metoda standardizată este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

În mii ron 31-Dec-2015 31-Dec-2016 
Fonduri proprii 3.809.235 5.038.961 

Declinul potenţial al valorii ec +/-200bp 
 

 

Valoare absolută 88.934 85.727 

Impact în fonduri proprii 2,33% 1,70% 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d1) Riscul de rată a dobânzii din banking book (continuare) 

Tabelul de mai jos prezintă valorile agregate ale portofoliului Grupului la valoare contabilă, împărțite în funcție de cea mai recentă dată dintre 
modificarea dobânzii și maturitate contractuală la 31 decembrie 2016: 

În mii lei Până la 6 luni 6 – 12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Neafectate Total 
        

Active financiare        

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5.293.660 - - - - - 5.293.660 

Plasamente la bănci 2.503.037 67.118 119.583 59.069 36.698 - 2.785.505 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  

22.715.962 738.288 1.299.291 801.480 1.155.381 - 26.710.402 

Investiţii nete de leasing 523.643 - - - - - 523.643 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă  2.393 - 8.161 7.619 2.518 - 20.691 
Alte active financiare 

 
- - - - - 194.151 194.151 

Total active financiare 31.038.695  805.406  1.427.035  868.168  1.194.597  194.151  35.528.052  
        
Datorii financiare        

Depozite de la bănci 247.268 - - - - - 247.268 

Depozite de la clienţi 34.264.591 6.603.572 752.602 21.092 39.618 - 41.681.475 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, 
datorii subordonate şi obligaţiuni emise  2.645.725 - - - 83.297 - 2.729.022 
Alte datorii financiare 6.817 - 4.130 - - 459.028 469.975 

Total datorii financiare 37.164.401 6.603.572 756.732 21.092 122.915 459.028 45.127.740 
 

       
Poziţie netă -6.125.706 -5.798.166 670.303  847.076  1.071.682  -264.877 -9.599.688 

Angajamente date 42.629 39.251 17.571 22.235 32.182 - 153.868 
Garanţii date 654.293 349.243 271.040 107.320 563.548 - 1.945.444 
Total extrabilanţ 696.922 388.494 288.611 129.555 595.730 - 2.099.312 
        

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ -5.428.784 -5.409.672 958.914  976.631  1.667.412  -264.877 -7.500.376 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare)  

d1) Riscul de rată a dobânzii din banking book (continuare) 

Tabelul de mai jos prezintă valorile agregate ale portofoliului Grupului la valoare contabilă, împărțite în funcție de cea mai recentă dată dintre 
modificarea dobânzii și maturitate contractuală la 31 decembrie 2015: 

În mii lei Până la 6 luni 6 – 12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Neafectate Total 
        

Active financiare        

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală  4.997.930  - - - - -  4.997.930  

Plasamente la bănci  3.756.576  7.496 35.817 82.114 26.861 -  3.908.864  
Credite şi avansuri acordate clienţilor  

20.891.405 1.603.177 1.059.392 648.297 692.289 - 24.894.560 

Investiţii nete de leasing 331.054 - - - - - 331.054 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă  210 - 2.975 6.103 3.654 - 12.942 
Alte active financiare - - - - - 137.382 137.382 
Total active financiare 29.977.175  1.610.673  1.098.184  736.514  722.804  137.382  34.282.732  
        
Datorii financiare        

Depozite de la bănci 388.425 - - - - - 388.425 

Depozite de la clienţi 31.726.858 5.958.255 553.668 22.841 40.119 - 38.301.741 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, 
datorii subordonate şi obligaţiuni emise  1.463.568 2.518 9.625 2.401 68.014 - 1.546.126 
Alte datorii financiare - - - - - 277.032 277.032 
Total datorii financiare 33.578.851 5.960.773 563.293 25.242 108.133 277.032 40.513.324 
 

       Poziţie netă -3.601.676 -4.350.100  534.891  711.272  614.671  -139.650 -6.230.592 

Angajamente date 75.049 49.644 36.166 14.772 16.369 - 192.000 
Garanţii date 637.532 372.238 297.697 113.312 392.945 - 1.813.724 

Total extrabilanţ 712.581 421.882 333.863 128.084 409.314 - 2.005.724 
        

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ -2.889.095 -3.928.218  868.754  839.356  1.023.985  -139.650 -4.224.868 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d1) Riscul de rată a dobânzii din banking book (continuare) 

Tabelul de mai jos prezintă valorile agregate ale portofoliului Bănci la valoare contabilă, împărțite în funcție de cea mai recentă dată dintre modificarea 
dobânzii și maturitate contractuală la 31 decembrie 2016: 

 

 

  

În mii lei Până la 6 luni 6 – 12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Neafectate Total 
        Active financiare        
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 5.293.635  -  -   -  -  -  5.293.635  
Plasamente la bănci 2.491.025  50.009  119.583  59.069  26.896  -  2.746.582  
Credite şi avansuri acordate clienţilor  

22.789.350  816.566  1.527.609  890.807  1.185.644  -  27.209.976  
Investiţii nete de leasing - - - - - - -  
Alte active financiare 

-  -  -  -  -  170.153  170.153  
Total Active financiare 

30.574.010  866.575  1.647.192   949.876  1.212.540  170.153  35.420.346  
Datorii financiare 

       

Depozite de la bănci 
247.268  -  -  -  -  -  247.268  

Depozite de la clienţi 
34.413.608  6.607.027  770.419  21.180  39.539  -  41.851.773  

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, datorii 
subordonate şi obligaţiuni emise  

2.587.275  -  -  -  83.297  -  2.670.572  

Alte datorii financiare 
6.817 -  4.130  -  - 430.211  441.158  

Total Datorii financiare 37.254.968  6.607.027  774.549  21.180  122.836  430.211  45,210,771  
        Poziţie netă -6.680.958  -5.740.452 872.643 928.696 1.089.704 -260.058 -9.790.425 
Angajamente date 

40.244  39.251  13.253  2  28.012  -  120.762  
Garanţii date 

661.874  349.281 271.101  107.453  563.548  -  1.953.257 
Total extrabilanţ 

 702.118  388.532  284.354  107.455  591.560  -  2.074.019  
        
Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ 

-5.978.840 -5.351.920 1.156.997  1.036.151  1.681.264  -260.058 -7.716.406 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d1) Riscul de rată a dobânzii din banking book (continuare) 

Tabelul de mai jos prezintă valorile agregate ale portofoliului Băncii la valoare contabilă, împărțite în funcție de cea mai recentă dată dintre modificarea 

dobânzii și maturitate contractuală la 31 decembrie 2015: 
În mii lei Până la 6 luni 6 – 12 luni 1-3 ani 3 – 5 ani Peste 5 ani Neafectate Total 
        
Active financiare        

Numerar şi echivalent numerar 4.997.896  -  -  - -  -  4.997.896  

Plasamente la bănci 3.737.195  7.496  35.817  82.114  26.861  
-  3.889.483  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  
21.190.293  1.588.470  1.012.955  623.520  692.289  

-  25.107.527  

Investiţii nete de leasing -  -  -  -  -  -  -  
Alte active financiare -  -  -  -  -  128.642  128.642  

Total active financiare 29.925.384   1.595.966  1.048.772  705.634  719.150  128.642  34.123.548  
Datorii financiare        
Depozite de la bănci 

388.425 - - - - - 388.425 
Depozite de la clienţi 

31.820.464 5.958.211 553.668 22.830 40.119 - 38.395.292 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, 
datorii subordonate şi obligaţiuni emise  

1.333.481 - - - 68.013 - 1.401.494 

Alte datorii financiare - - - - - 
268.891 268.891 

Total datorii financiare 33.542.370 5.958.211 553.668 22.830 108.132 268.891 40.454.102 

        
Poziţie netă -3.616.986 -4.362.245  495.104  682.804  611.018  -140.249 -6.330.554 
Angajamente date 

67.110   49.644  24.595  7.223  15.903  -  164.475  
Garanţii date 

642.532  372.277  297.750  113.320  392.945  -  1.818.824  
Total extrabilanţ 

709.642  421.921  322.345  120.543  408.848  -  1.983.299  
 

       

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ 

-2.907.344 -3.940.324 817.449  803.347  1.019.866  -140.249 -4.347.255 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d2) Riscul valutar  

Grupul şi Banca sunt expuse riscului valutar prin poziţiile deschise generate de tranzacţiile de 

schimb valutar. Gestiunea riscului valutar al Grupului şi Băncii se face pe baza unor limite de 

poziţie şi de „stop-loss” stricte, monitorizate în timp real. Există de asemenea un risc bilanţier 

legat de posibilitatea variaţiei activelor sau datoriilor monetare nete în valută, ca urmare a 

fluctuaţiilor cursului de schimb. 

Grupul şi Banca controlează expunerea lor la riscul de piaţă prin monitorizarea zilnică a 

valorii de piaţă a portofoliului deţinut pentru tranzacţionare în raport cu un sistem de limite 

de risc aprobate de Comitetul pentru Administrarea Activelor şi Pasivelor. Portofoliul deţinut 

pentru tranzacţionare cuprinde titluri cu venit fix emise în România sau pe pieţele europene 

(titluri de stat, obligaţiuni al căror emitent are rating mai mare sau egal cu ratingul suveran), 

denominate în LEI, EUR şi USD, precum şi acţiuni emise de entităţi din România 

tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti (ce nu sunt direct expuse riscului de dobândă şi 

riscului valutar, fiind expuse riscului de preţ). 

Activele şi datoriile monetare exprimate în LEI şi în moneda străină ale Grupului la 31 

decembrie 2016 sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  
LEI EUR USD 

Alte 
valute Total 

Active monetare      

Numerar şi echivalent numerar 3.450.162  1.775.644  26.042  41.812  5.293.660  

Plasamente la bănci 1.287.088  741.037  465.728  291.652  2.785.505  

Active financiare la valoare justă prin 

contul de profit sau pierdere 158.026  5.494  -  -  163.520  
Credite şi avansuri acordate clienţilor  

20.463.589  5.671.631  149.867  425.315  26.710.402  

Investiţii nete de leasing 243.627  278.021  1.995  -  523.643  

Active financiare disponibile pentru 

vânzare 8.261.287  5.615.798  1.116.743  -  14.993.828  

Titluri de valoare deţinute până la 

scadenţă -  20.691  -  -  20.691  
Alte active financiare 

158.475  35.241  212  223  194.151  
Total active monetare 34.022.254  14.143.557  1.760.587  759.002  50.685.400  
 

     

Datorii monetare      

Depozite de la bănci 56.635  89.929  100.477  227  247.268  

Depozite de la clienţi 27.068.174  12.719.569  1.564.623  329.109  41.681.475  

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare, datorii subordonate 1.489.042  1.053.152  186.828  -  2.729.022  
Provizioane pentru alte riscuri şi 
angajamente de creditare şi alte datorii 
financiare 672.029  174.713  15.026  122.789  984.557  
Total datorii monetare 29.285.880  14.037.363  1.866.954  452.125  45.642.322  
 

     
Poziţia valutară netă 4.736.374  106.194  -106.367 306.877  5.043.078  
Extrabilanţier      
Instrumente derivate deţinute în vederea 

tranzacţionării -  1.059.206  155.564  7.150  1.221.920  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale  
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d2) Riscul valutar (continuare) 

Activele şi datoriile monetare exprimate în lei şi în monedă străină ale Grupului la 31 

decembrie 2015 sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD Alte 
valute Total 

Active monetare      
Numerar şi echivalent numerar 2.715.282 2.202.260 24.614 55.774 4.997.930 
Plasamente la bănci 2.549.681  632.259 653.155 73.769 3.908.864 
Active financiare la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere  157.614   3.414   -   -  161.028  
Credite şi avansuri acordate clienţilor  17.860.632  6.251.835  267.172  514.921  24.894.560  
Investiţii nete de leasing  127.430   201.500  2.124   -  331.054  
Active financiare disponibile pentru 

vânzare 8.143.699  3.681.505   417.755   -  12.242.959  
Titluri de valoare deţinute până la 
scadenţă - 12.942  -  -   12.942  
Alte active financiare 114.541 20.646 2.022 173 137.382 
Total active monetare 31.668.879 13.006.361 1.366.842 644.637 46.686.719 
      

Datorii monetare      
Depozite de la bănci  280.144   90.642   17.482   157   388.425  
Depozite de la clienţi 25.127.434  11.507.300   1.435.741   231.266  38.301.741  
Împrumuturi de la bănci şi alte 
instituţii financiare, datorii 
subordonate  162.826   951.907   174.606   256.787  1.546.126  
Provizioane pentru alte riscuri şi 
angajamente de creditare şi alte datorii 
financiare 556.590  227.869 8.796 191.976 985.231 
Total datorii monetare 26.126.994 12.777.718 1.636.625 680.186 41.221.523 
      
Poziţia valutară netă 5.541.885 228.643 -269.783 -35.549 5.465.196 
Extrabilanţier      
Instrumente derivate deţinute în 

vederea tranzacţionării -  736.106  320.158  124.623  1.180.887  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d2) Riscul valutar (continuare) 

Activele şi datoriile monetare exprimate în lei şi în monedă străină ale Băncii la 31 decembrie 

2016 sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD Alte 
valute Total 

Active monetare      

Numerar şi echivalent numerar 3.450.137  1.775.644  26.042  41.812  5.293.635  

Plasamente la bănci 1.268.376  720.826  465.728  291.652  2.746.582  

Active financiare la valoare justă prin contul de profit 

sau pierdere 58.209  1.681  -  -  59.890  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  20.649.103  5.984.630  150.928  425.315  27.209.976  

Investiţii în participaţii 131.335  5.336  -  -  136.671  

Active financiare disponibile pentru vânzare 8.353.209 5.650.572  1.116.743  -  15.120.524  
Alte active financiare 

139.630  30.235  212  76  170.153  

Total active monetare 34.049.999  14.168.924  1.759.653  758.855  50.737.431  
 

     
Datorii monetare      

Depozite de la bănci 56.635  89.929  100.477  227  247.268  

Depozite de la clienţi 27.224.279  12.733.762  1.564.623  329.109  41.851.773  
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, 
datorii subordonate 1.486.619  997.125  186.828  -  2.670.572  
Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare şi alte datorii financiare 640.324  169.988  15.026  122.775  948.113  

Total datorii monetare 29.407.857  13.990.804  1.866.954  452.111  45.717.726  
 

     
Poziţia valutară netă 4.642.142  178.120  -107.301 306.744  5.019.705  
Extrabilanţier      
Instrumente derivate deţinute in vederea 
tranzacţionării -  1.059.206  155.564  7.150  1.221.920  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d2) Riscul valutar (continuare) 

Activele şi datoriile monetare exprimate în lei şi în monedă străină la 31 decembrie 2015 ale 

Băncii sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD Alte valute Total 
Active monetare      

Numerar şi echivalent numerar  2.715.249   2.202.260   24.614   55.773   4.997.896  

Plasamente la bănci  2.541.027  
 622.316  

 653.155   72.985   3.889.483  

Active financiare la valoare justă prin 

contul de profit sau pierdere  56.199   620   -   -   56.819  
Credite şi avansuri acordate clienţilor  

 17.940.898   6.384.536   267.172   514.921   25.107.527  

Investiţii în participaţii 79.550 5.336 
- - 84.886 

Active financiare disponibile pentru 

vânzare  8.215.842   3.698.979   417.755   -   12.332.576  
Alte active financiare 

106.083  20.448  2.022  89  128.642  
Total active monetare 31.654.848 12.934.495 1.364.718 643.768 46.597.829 
 

     
Datorii monetare      

Depozite de la bănci  280.144   90.642   17.482  
 157   388.425  

Depozite de la clienţi  25.205.493   11.522.792   1.435.741   231.266   38.395.292  

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare, datorii subordonate şi 
obligaţiuni emise  87.547   882.554   174.606   256.787   1.401.494  
Provizioane pentru alte riscuri şi 
angajamente de creditare şi alte datorii 
financiare 550.730  223.157  8.796  191.804  974.487  
Total datorii monetare 26.123.914 12.719.145 1.636.625 680.014 41.159.698 
Poziţia valutară netă 5.530.934 215.350 -271.907 -36.246 5.438.131 
Extrabilanţier      
Instrumente derivate deţinute in vederea 
tranzacţionării -  736.106  320.158  124.623  1.180.887  

 

În tabelul de mai jos, este prezentată senzitivitatea Contului de Profit şi pierderi în cazul unor 

posibile modificări ale cursului de schimb valutar, aplicat la sfârşitul perioadei de raportare în 

raport cu moneda funcţională a entităţilor din Grup, în condiţiile în care toate celelalte 

variabile ar fi constante: 

 Impactul în Contul de Profit şi Pierdere 

În mii lei 2016 2015 

Creşterea Euro cu până la 20% (2015: creşterea cu 30%) 4.909 2.154 

Scăderea Euro cu până la 20% (2015: scăderea 30%) -4.909 -2.154 

Creşterea USD cu până la 20% (2015: creşterea cu 30%) -3.120 809 

Scăderea USD cu până la 20% (2015: scăderea 30%) 3.120 -809 

Total  -  -  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d3) Riscul de piaţă aferent activităţii de tranzacţionare  
 

Scopul principal al gestiunii riscului de piaţă îl reprezintă obţinerea randamentului scontat al 

portofoliului de tranzacţionare, în condiţiile unui management corespunzător al riscului de 

piaţă inerent, asumat conştient şi adaptat condiţiilor de piaţă şi de dezvoltare a Băncii şi a 

Grupului, şi nu în ultimul rând în contextul cadrului legislativ actual. 

Principiile generale aplicate în vederea asigurării unei administrări corespunzătoare a riscului 

de piaţă sunt: 

- Managementul riscului de piaţă este adaptat şi permanent ajustat condiţiilor pieţei 

financiar-bancare româneşti şi internaţionale, precum şi contextului economic 

general; 

- În managementul riscului de piaţă, banca aplică principii clare care privesc calitatea, 

maturitatea, diversitatea şi gradul de risc al elementelor componente; 

- Riscul de preţ este analizat în cadrul testelor de stres aferente portofoliilor de acţiuni şi 

de unităţi de fond deţinute de Bancă. 

Expunerea la riscul de piaţă aferent activităţii de tranzacţionare 
Expunerea ce reprezintă risc de piaţă se referă în principal la următoarele elemente bilanţiere: 

- Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere (fără instrumente de 
capital); 

- Active financiare disponibile în vederea vânzării ( fără instrumente de capital). 

Mai jos prezentăm expunerea de risc la nivel consolidat şi individual la 31 decembrie 2016, 

respectiv 31 decembrie 2015: 

  

Grup Banca 
În mii lei 

 

2016 2015 2016 2015 

Active Note 
Valoare 

contabilă 
Valoare 

contabilă 
Valoare 

contabilă 
Valoare 

contabilă 
Active financiare la valoare justă prin 

profit sau pierdere -derivate şi titluri 
de datorie 

20 

18.364  15.263 7.911  5.642 

Titluri de valoare disponibile spre 

vânzare - titluri de datorie 
23 

14.942.063  12.118.607 15.068.884  12.208.340 

Total bilanţier 
 

14.960.427  12.133.870  15.076.795  12.213.982  

Senzitivitatea la o posibilă modificare a dobânzilor cu +/-1.00% şi preţurilor în piaţă +/-10%, 

la nivelul veniturilor şi cheltuielilor, cât şi la nivelul capitalurilor proprii, toate celelalte 
variabile ramânând constante, sunt prezentate în următorul tabel: 

 

Grup la 31 decembrie 2016 la 31 decembrie 2015 

În mii lei 
Impact - în 

contul de profit 
şi pierderi 

Impact - în 
capitaluri 

proprii 

Impact - în 
contul de profit 

şi pierderi 

Impact - în 
capitaluri proprii 

Acţiuni  -5.539 -  -5.532 -  

OTC -  -38.573 -  -33.867 

Obligaţiuni şi 
titluri -  -538.403 -  -396.093 

Impact total -5.539 -576.976 -5.532 -429.960 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare) 

d3) Riscul de piaţă aferent activităţii de tranzacţionare  

Expunerea la riscul de piaţă aferent activităţii de tranzacţionare (continuare) 
 
Banca 

la 31 decembrie 2016 la 31 decembrie 2015 

În mii lei 
Impact - în 

contul de profit 
şi pierderi 

Impact - în 
capitaluri 

proprii 

Impact - în 
contul de profit 

şi pierderi 

Impact - în 
capitaluri proprii 

Acţiuni  -5.198 -  -5.118 -  

OTC -  -35.899 -  -31.312 

Obligaţiuni şi 

titluri  -  -537.650 -  -395.469 

Impact total -5.198 -573.549 -5.118 -426.781 

 

e) Riscul aferent impozitării 
 

Grupul şi Banca sunt angajate să asigure o derulare sustenabilă a administrării riscului 

privind impozitarea prin construirea şi menţinerea unei funcţii fiscale transparente, efective şi 

eficiente în cadrul organizaţiei. Grupul şi Banca respectă şi aplică cu stricteţe legislaţia fiscală 

în vigoare pentru toate categoriile de taxe şi impozite. 

Legislaţia fiscală românească prevede reguli detaliate şi complexe suferind mai multe 

modificări în ultimii ani. Interpretarea textului şi procedurile practice de punere în aplicare a 

legislaţiei fiscale ar putea varia, existând riscul ca anumite tranzacţii, de exemplu, să fie 

interpretate altfel de către autorităţile fiscale comparativ cu tratamentul Grupului şi Băncii.  

Mai mult, trecerea la IFRS a băncilor româneşti a adus implicaţii fiscale suplimentare, care nu 

sunt încă pe deplin clarificate în legislaţie şi ar putea genera risc aferent impozitării. 

Guvernul României deţine un număr de agenţii autorizate să efectueze auditul (controlul) 

societăţilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor 

fiscale din alte ţări şi pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar şi alte aspecte legale şi 

regulatorii care prezintă interes pentru aceste agenţii. Este posibil ca Grupul şi Banca să 

continue să fie supuse controalelor fiscale pe măsura emiterii de noi reglementări fiscale. 

În acest context, o analiză atentă a fost efectuată în identificarea diferenţelor în tratamentele 

contabile, având un impact fiscal, atât asupra impozitului curent, cât şi asupra impozitului 

amânat. 

f) Mediul de afaceri 

(i) Evoluţii macroeconomice şi piaţa bancară 

Procesul de relansare economică post-criză a continuat în România în 2016, într-o evoluție 
susținută de mix-ul relaxat de politici economice, cu impact asupra cererii interne.  

Din perspectiva nominală PIB-ul a crescut cu aproximativ 9 miliarde EUR, la 169 miliarde 

EUR anul trecut (nivel record), conform estimărilor Institutului Național de Statistică (INS). 
În ceea ce privește dimensiunea reală a economiei în 2016 ritmul anual de creștere a accelerat 
la 4,8%, cea mai bună evoluție din 2008. Cererea internă a contribuit cu 5,6 puncte 

procentuale la dinamica anuală a PIB-ului anul trecut. 

Se evidențiază accelerarea consumului privat, susținută de majorarea venitului real disponibil 
al populației și de relansarea creditării în RON. Principala componentă a PIB a crescut cu 

7,4% an/an în 2016, cel mai rapid ritm din 2008.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

f) Mediul de afaceri (continuare) 

(i) Evoluţii macroeconomice şi piaţa bancară (continuare) 

Totodată, consumul public a contribuit cu 0,4 puncte procentuale la ritmul economiei în 
2016, sub influența contextului electoral (alegeri locale și Parlamentare). 
Pe de altă parte, se observă stagnarea investițiilor productive, pe fondul evoluțiilor 
contradictorii: creștere în prima jumătate a anului, susținută de avântul consumului privat și 
consolidarea momentului pozitiv în sfera exporturilor; declin pe final de an, ca urmare a 

intensificării percepției de risc din sfera politicii economice și în așteptarea implementării 
măsurilor din runda a doua din Noul Cod Fiscal (eliminarea taxei pe construcții speciale și a 
accizei suplimentare la carburanți).  
Cu toate acestea, companiile au acumulat stocuri în 2016 (contribuție cu 0,7 puncte 
procentuale la dinamica anuală a PIB), în contextul incertitudinilor din sfera politicilor 
economice (globale, europene și interne). 
Cererea externă netă a continuat să prezinte o contribuție negativă la ritmul anual al PIB (-0,8 

puncte procentuale) în 2016, pe fondul majorării importurilor cu o dinamică mai puternică 
față de exporturi (9,3% vs. 7,6%). 
Privind din perspectiva ofertei agregate se poate spune că sectorul IT&C și-a consolidat 

statutul de stea a economiei interne anul trecut, înregistrând un avans cu 14,2%. De 

asemenea, componenta ciclică comerț/reparare auto-moto/transport/depozitare/HORECA a 

crescut cu un ritm mediu anual de 10,9% în 2016. 

Ramurile tradiționale au prezentat ritmuri mai lente de evoluție anul trecut: 
agricultura/silvicultura/piscicultura (0,1%), industria (1,7%) și construcțiile (1,8%). 

La nivelul economiei financiare prețurile de consum au scăzut în 2016, cu o dinamică medie 
anuală de 1,5%, evoluție determinată de șocurile de partea ofertei: reducerea cotelor TVA și 
declinul cotațiilor internaționale la țiței. 

Cu toate acestea, dinamica anuală a prețurilor de consum a înregistrat un punct de inflexiune 
la jumătatea anului trecut, pe fondul disipării impactului reducerii cotei TVA la alimente și 
servicii de alimentație.  

Evoluțiile din sfera prețurilor de consum și consolidarea stabilității macro-financiare au 

determinat Banca Națională a României (BNR) să mențină rata de dobândă de politică 
monetară la nivelul minim istoric de 1,75% în 2016.  

Dinamica indicatorilor din economia reală coroborată cu nivelul minim istoric al costurilor de 
finanțare și cu ameliorarea performanței financiare în sectorul bancar au avut impact pozitiv 
pe piața creditului.  
Conform statisticilor BNR, volumul creditului neguvernamental total a consemnat un ritm 

mediu anual de creștere de 1,9% în 2016, într-un context caracterizat prin evoluții divergente 
ale componentelor RON și valută.  

Pe de o parte, creditul denominat în moneda națională a crescut cu 16,6% an/an, notându-se 

majorarea segmentului persoane fizice cu 29,9% an/an, evoluție la care au contribuit 
ameliorarea încrederii populației, nivelul redus al costurilor de finanțare și interesul pentru 
Prima Casă. 

Pe de altă parte, creditul denominat în valută a consemnat un ritm mediu anual de declin de 

11,6% în 2016. La finele anului trecut creditul în RON avea o pondere de 57,2% în totalul 

creditului neguvernamental (nivel record). 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

 f) Mediul de afaceri (continuare) 

Totodată, dinamica medie anuală a depozitelor neguvernamentale a accelerat la 10,6% în 
2016 (fiind înregistrate valori maxime istorice), pe fondul ameliorării veniturilor populației și 
a consolidării poziției financiare a companiilor. 

Astfel, raportul credite/depozite a continuat să scadă în 2016, spre 80,3% la final de an (nivel 
minim istoric).  

În sfera sectorului bancar performanța financiară s-a consolidat în 2016, pe fondul relansării 
creditării și a continuării procesului de restructurare bilanțieră (rata creditelor neperformante 
a scăzut la 9,46% în decembrie, nivelul minim din 2010).  
 

Activele totale ale sectorului bancar s-au situat la 393,9 miliarde RON la final de 2016 (maxim 

istoric), în creștere cu 4,4% an/an.  

Totodată, sectorul bancar a înregistrat un profit net agregat de 4,3 miliarde RON anul trecut, 
în scădere cu 7,4% an/an.  
Nu în ultimul rând, indicatorul de solvabilitate s-a situat la 18,33% la sfârșit de 2016, un nivel 
mai ridicat față de pragul minim de referință.  
 
(ii) Legea dării în plată 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 330 din data de 28 aprilie 2016 a fost publicată 
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 
asumate prin credite. 

Legea se aplică raporturilor dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare 
nebancare sau cesionării creanţelor deţinute asupra consumatorilor și stabilește că, prin 
derogare de la dispoziţiile Codului Civil, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile 

izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în 
plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut de lege, părţile 
contractului de credit nu ajung la un alt acord. 

În vederea stingerii creditului, consumatorul trebuie să transmită creditorului, prin 
intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare 
prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în 

vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de 
admisibilitate a cererii. 

La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării 
hotărârii judecătoreşti definitive, va fi stinsă orice datorie a debitorului faţă de creditor, acesta 
din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare. 

Legea se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în 

vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată. 

În 25 octombrie 2016, Curtea Constituţională a admis excepţii de neconstituţionalitate a legii.  
În comunicarea Curţii Constituţionale au fost motivate excepţiile admise, referitoare la 
eliminarea unor sintagme utilizate în cuprinsul legii, aspecte care limitează parţial accesul 
debitorilor la protecţia oferită de lege. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

g) Riscuri operaţionale 

Riscul operaţional este riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte rezultând dintr-o 

gamă largă de factori asociaţi cu procesele, personalul sau sistemele interne inadecvate sau 

care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător ale Grupului şi Băncii sau factori externi 
cum ar fi cei care rezultă din cerinţele de reglementare incidente din standarde general 

acceptate de politici corporatiste sau dezastre naturale care conduc la indisponibilitatea unor 

activităţi de bază ale entităţilor Grupului şi Băncii. Riscul operaţional se manifestă la nivelul 
tuturor entităţilor, iar nivelul final se obţine din agregarea acestuia la nivelul tuturor 
entităţilor Grupului şi Băncii. Obiectivul Grupului şi Băncii privind administrarea riscului 

operaţional sunt asigurarea diminuării efectelor evenimentelor de natura riscului operaţional 

care sunt întâlnite în activitatea băncii, menţinerea la un nivel redus al pierderilor din 

incidente de natura riscului operaţional, precum şi asigurarea împotriva acelor categorii de 

riscuri care nu sunt sub controlul băncii. În vederea reducerii riscurilor inerente activităţilor 

operaţionale ale Grupului şi Băncii a fost dezvoltat un cadru general de administrare a acestor 

riscuri în concordanţă cu obiectivele de bussines stabilite, apetitul de risc asumat precum şi cu 

normele şi reglementările în vigoare, la nivel naţional şi internaţional, cadru compus din 

politici, norme şi proceduri privind administrarea riscului operaţional care sunt parte a 

guvernanţei corporative. 

Strategia Băncii Transilvania pentru diminuarea expunerii la riscuri operaţionale se bazează 

în principal pe : 

- conformarea permanentă a documentelor normative la reglementările legale şi 

adecvarea la condiţiile pieţei; 

- pregătirea personalului; 
- eficienţa sistemelor de control intern (organizare şi exercitare); 
- implementarea de dezvoltări informatice şi consolidare a sistemelor de securitate ale 

băncii; 

- utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor: încheierea unor 

poliţe de asigurare împotriva riscurilor, externalizarea unor activităţi; 
- aplicarea de măsuri pentru limitarea, reducerea efectelor incidenţelor de riscuri 

operaţionale identificate, precum: standardizarea activităţii curente, automatizarea 

unui număr cât mai mare de procese cu puncte de control monitorizate permanent; 

reducerea volumului de date redundante care sunt colectate la nivelul diferitelor 

entităţi ale băncii; 

- valorificarea recomandărilor şi concluziilor rezultate ca urmare a supravegherii 

permanente; 

- actualizarea planurilor de continuitate, evaluarea şi testarea acestora cu regularitate, 

mai ales în situaţia acelor sisteme care susţin procese operaţionale critice pentru 

bancă; 

- evaluarea produselor, proceselor şi sistemelor în vederea determinării acelora 

semnificative în ceea ce priveşte riscul operaţional inerent.  

Direcţia Administrarea Riscurilor împreună cu Direcţia Managementul Riscului Operaţional 

şi Informaţional urmăresc implementarea strategiei şi a metodologiei de identificare, de 
măsurare, supraveghere, control şi reducere a riscului operaţional al Băncii Transilvania şi 

asigură informarea Comitetului Conducătorilor asupra problemelor, evoluţiilor semnificative 

de natura riscurilor operaţionale şi propune măsuri de limitare a riscurilor. 

Direcţia de Audit Intern, Direcţia Control Intern şi Conducerea Grupului şi Băncii 

monitorizează respectarea standardelor Grupului şi Băncii prin controale on-site şi off-site 

regulate. Rezultatele auditului intern, monitorizării şi controlului riscului operaţional sunt 

discutate cu conducerea unităţilor auditate, iar rezumatul se prezintă Directorului Executiv 

Managementul Riscului şi conducerii Grupului şi Băncii. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

h) Gestionarea capitalului 
 
Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul Băncii Transilvania este 
o componentă a procesului de administrare şi de conducere al instituţiei de credit, a culturii 
decizionale a acesteia, care vizează ca organul de conducere să asigure identificarea, 
măsurarea, agregarea şi monitorizarea în mod adecvat a riscurilor instituţiei de credit, 
deţinerea unui capital intern adecvat la profilul de risc şi utilizarea şi dezvoltarea unor sisteme 

solide de administrare a riscurilor. 
Banca Naţională a României monitorizează cerinţele de capital atât la nivel individual, cât şi 

la nivel de Grup. 

Adecvarea de capital se calculează conform Regulamentului Parlamentului European şi al 
Consiliului nr.575/2013 şi impune menţinerea ratei fondurilor proprii la un nivel minim de: 

x 4,5 % pentru rata fodurilor proprii de nivel 1 de bază; 

x 6,0 % pentru rata fondurilor proprii de nivel 1; 

x 8,0 % pentru rata fondurilor proprii totale. 

 

De asemenea, Banca şi Grupul menţin, corespunzător abordărilor reglementate de 

determinare a cerinţelor minime de capital alese şi Reg.UE 575/2013, coroborat cu 

prevederile Reg. BNR nr. 5/2013 şi ţinând cont de amortizoarele de capital impuse de Banca 

Naţională a României: 

- amortizorul de conservare a capitalului în cuantum de 0,625% din valoarea totală a 

expunerilor ponderate la risc în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016; 

- amortizorul O-SII în cuantum de 1% din valoarea totală a expunerilor ponderate la 

risc. 

Adecvarea fondurilor proprii 

Pentru determinarea cerințelor reglementate de fonduri proprii Banca şi Grupul folosesc 

următoarele metote de calcul: 

x Riscul de credit: metoda standardizată; 

x Riscul de piaţă: pentru calculul cerințelor de fonduri proprii aferente riscului valutar şi 

pentru portofoliul de tranzacţionare este utilizată metoda standard; 

x Riscul operaţional: pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea 

riscului operaţional este utilizată metoda indicatorului de bază. 
 

Banca şi Grupul respectă reglementările de mai sus, nivelul indicatorului de adecvare la 

riscuri depăşind cu mult limitele minime impuse de legislaţie. 

 

La 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015 precum și în cursul anilor 2016 și 2015, 
Grupul și Banca au îndeplinit toate cerințele de reglementare privind fondurile proprii. 
 

Fondurile proprii ale Grupului şi Băncii, conform reglementărilor legale în vigoare privind 
adecvarea capitalului includ:  

x fonduri proprii de nivel I, care cuprind capitalul social subscris şi vărsat, prime de 
capital, rezerve eligibile, rezultatul reportat şi deducerile prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

x fonduri proprii de nivel II includ împrumuturile subordonate şi deducerile prevăzute 

de legislaţia în vigoare. 

Grupul gestionează în mod dinamic baza sa de capital, prin monitorizarea ratelor de capital 

reglementate, anticipând modificările corespunzătoare necesare pentru atingerea obiectivelor  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

h) Gestionarea capitalului (continuare) 

Adecvarea fondurilor proprii (continuare) 

sale, precum și optimizarea componenței activelor și a capitalurilor proprii. Planificarea și 
monitorizarea au în vedere, pe de o parte, totalul fondurilor proprii și, pe de altă parte, 

cerințele de fonduri proprii. 

Nivelul și cerințele de fondurile proprii la 31 decembrie 2016 şi la 31 decembrie 2015 se 

prezintă astfel: 

 

 

Indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri se calculează ca raport între fondurile proprii şi 

totalul activelor ponderate la risc: 

Nota: În calculul Fondurilor proprii ale Grupului şi Băncii sunt incluse profiturile statutare ale Grupului, respectiv ale Băncii, 

aferente exerciţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015. Calculul capitalului reglementat la 31 

decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 a fost calculat conform standardelor IFRS adoptate de Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 

Fonduri proprii de nivel 1 5.525.452 4.608.354 5.398.562 4.455.577 

Fonduri proprii de nivel 2 350.191 376.497 350.191 376.497 

Total nivel fonduri proprii 5.875.643 4.984.851 5.748.753 4.832.074 
Valoarea expunerii pentru riscul de 

credit  20.926.406 19.845.800 20.671.529 19.600.297 

Valoarea expunerii pentru riscul de 

piaţă, riscul valutar şi riscul de marfă 5.487.764 4.236.125 
5.426.462 4.168.805 

Valoarea expunerii pentru riscul 

operaţional 4.280.859 3.495.554 
4.120.310 3.333.266 

Valoarea expunerii pentru risc pentru 

ajustarea evaluării creditului 3.635 10.510 3.635 8.690 

Total expunere la riscuri 30.698.664 27.587.989 30.221.936 27.111.058 

 Grup Banca 
În % 2016 2015 2016 2015 

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază  17,99 16,70 17,86  16,43 

Rata fodurilor proprii de nivel 1 17,99 16,70 17,86 16,43 

Indicatorul de solvabilitate 19,14 18,07 19,02 17,82 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
5. Estimări contabile şi judecăţi semnificative  

Grupul şi Banca fac estimări şi ipoteze care afectează valoarea activelor şi datoriilor raportate 
în decursul exerciţiului financiar următor. Estimările şi judecăţile sunt evaluate continuu şi 
sunt bazate pe experienţa anterioară şi pe alţi factori, incluzând aşteptări cu privire la 
evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile în circumstanţele date. 

a) Pierderi din deprecierea creditelor şi avansurilor către clienţi 

Grupul şi Banca revizuiesc portofoliul de credite şi investiţia netă de leasing pentru a evalua 
deprecierea acestor active cel puţin semestrial (lunar pentru Bancă). Pentru a determina dacă 
ar trebui înregistrată o pierdere din depreciere, Grupul şi Banca emit judecăţi cu privire la 
existenţa de date observabile care să indice o diminuare a fluxurilor de numerar viitoare 
estimate ale unui portofoliu de credite şi investiţii nete de leasing înainte ca diminuarea să 
poată fi identificată pentru un credit/leasing individual din portofoliu. De exemplu, datele 

observabile pot fi de tipul schimbărilor nefavorabile în comportamentul de plată a unor 
debitori dintr-un grup sau a condiţiilor economice, naţionale sau locale care se corelează cu 
incidente de plată din partea grupului de debitori. Conducerea foloseşte estimări bazate pe 
experienţa din trecut a pierderilor din credite cu caracteristici similare ale riscului de credit 

atunci când îşi programează fluxurile viitoare de numerar. 

Metodologia şi ipotezele folosite pentru a estima atât suma cât şi termenul fluxurilor viitoare 

de numerar sunt revizuite regulat pentru a reduce decalajele existente între estimări şi valorile 

reale, inclusiv pentru a evalua efectele incertitudinilor de pe pieţele financiare locale cu privire 

la evaluarea activelor şi la mediul economic operativ al debitorilor. Estimarea pierderilor din 

credite ţine cont de efectele vizibile ale condiţiilor pieţei actuale asupra estimărilor 

individuale/colective a pierderilor din deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor. 

Prin urmare, Grupul şi Banca au estimat pierderile din deprecierea creditelor şi avansurilor 

acordate clienţilor şi investiţiilor nete de leasing bazându-se pe metodologia internă şi a 

stabilit că nu mai sunt necesare şi alte provizioane pentru acoperirea pierderii din deprecierea 

creditelor decât cele prezentate deja în situaţiile financiare consolidate.  

În cazul în care valoarea actualizată netă a fluxurilor viitoare de numerar estimate la nivelul 

Grupului ar diferi cu +/- 5%, provizionul pentru acoperirea pierderii din deprecierea 

creditelor ar creşte cu 41.628 mii lei sau ar scădea cu 40.551 mii lei. 

În cazul în care valoarea actualizată netă a fluxurilor viitoare de numerar estimate la nivelul 

Băncii ar diferi cu +/- 5%, provizionul pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor 

ar creşte cu 40.590 mii lei sau ar scădea cu 39.461 mii lei. 

 

Legea 77/2016 privind Darea in Plata (“DIP”) a unor proprietati imobiliare rezidentiale da 

dreptul debitorilor care au credite imobiliare sau ipotecare garantate cu aceste proprietati  de 

a le transmite bancilor finantatoare iar imprumuturile sa fie considerate inchise, indiferent 

daca valoarea justa (respectiv pretul de vanzare al proprietatii) acopera sau nu expunerea 

bruta. Legea a fost adoptata si este in vigoare din 13 mai 2016. 

 DIP este aplicabila numai persoanelor fizice, pentru creditele imobiliare sau ipotecare care au 

o valoare mai mica de 250.000 EURO, garantate cu imobile rezidentiale. Legea este aplicabila 

atat pentru contractele de credit active, in curs de desfasurare, cat si pentru contractele 

viitoare. 

 Legea a fost contestata de mai multe banci, considerand-o ca fiind neconstitutionala, si a fost 

analizata de catre Curtea Constitutionala din Romania (CCR). CCR a ridicat problema 

elementului de impreviziune. Astfel, debitorul ar putea inchide creditul prin darea in plata a 

imobilului ipotecat numai in cazul in care acesta poate demonstra existenta impreviziunii. 

Opinia CCR a fost prezentata in 25 octombrie 2016. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
5. Estimări contabile şi judecăţi semnificative (continuare)  

a) Pierderi din deprecierea creditelor şi avansurilor către clienţi 

Impreviziunea este definita de articolul 1271 din Noul Cod Civil - daca executarea contractului 

a devenit excesiv de oneroasa datorita unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar 

face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei. Scaderea valorii proprietatii 

sau cresterea cursului de schimb valutar pentru creditele in alte valute decat RON nu sunt 

suficiente pentru a demonstra implicit starea de impreviziune. Decizia privind impreviziunea 

poate fi luata numai in instanta, de catre judecator.  

  

Abordarea Băncii Transilvania: 
Banca a calculat provizioane specifice pentru toti clientii care au solicitat DIP. 

Celelalte credite care ar putea fi afectate de prevederile legii au fost analizate colectiv de catre 

banca. Managementul a evaluat si a stabilit nivelul necesar de provizioane folosind judecata 

profesionala. Evaluarea a tinut cont de portofoliul bancii care s-ar putea incadra la situatia de 

impreviziune si la probabilitatea acestuia de a intra in stare de nerambursare (PD). 

In estimarea portofoliului, banca a analizat rata LTV (valoarea creditului raportata la valoarea 

garantiilor ) si aspectele comportamentale ale portofoliului constituit din creditele imobiliare 

sau ipotecare. PD-urile au fost construite tinand cont de pragurile LTV si prin extrapolarea 

comportamentului istoric al portofoliului. 

b) Câştig din achiziţie 

În Aprilie 2015 Banca a preluat controlul asupra Volksbank Romania S.A. (“VBRO”), 
recunoscând în situațiile financiare individuale şi consolidate câştigul din achiziție în valoare 
de 1.650.600 mii lei ca urmare a combinării de întreprinderi în conformitate cu IFRS 3. 
În cadrul situațiilor financiare individuale şi consolidate de la 31 decembrie 2015, aprobate în 

data de 27 aprilie 2016, luând în calcul informațiile existente în momentul de timp respectiv, 
Banca a considerat câştigul din achiziția Volksbank Romania S.A. venit impozabil şi a 
înregistrat ca atare o datorie de impozit pe profit. Încă din acel moment, Banca a avut anumite 

incertitudini în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al câştigului din achiziţie care au 
determinat-o să adopte o abordare prudentă. 
Datoria de impozit pe profit a compensat pierderile fiscale anterioare preluate de la VBRO 

(care puteau fi utilizate de către Bancă ulterior fuziunii). 
Dacă în situațiile financiare individuale şi consolidate de la 31 decembrie 2015, Banca a 
considerat câştigul din achiziție venit impozabil până la obținerea clarificărilor necesare, în 

timpul anului 2016, în baza analizei documentate, informațiilor suplimentare şi consultanței 
obținute de la consultanți fiscali externi şi juridici, Banca a considerat câştigul din achiziție ca 
fiind neimpozabil. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
5. Estimări contabile şi judecăţi semnificative (continuare) 

b) Câştig din achiziţie (continuare) 

Estimarea în situațiile financiare individuale şi consolidate de la 31 decembrie 2016 este 

bazată pe argumente solide, precum urmează: 

x Necorelarea legislației fiscale cu legislația contabilă: Codul Fiscal nu conține elemente 

specifice privind fuziunea între doi sau mai mulţi contribuabili care aplică IFRS ca 
bază a contabilităţii; 

x Începând cu 1 Ianuarie 2016, Codul Fiscal Rescris, a transpus prevederile Directivei 

2009/133/CE şi pentru fuziunile domestice, astfel încât intenția legiuitorului este clară 

în ce priveşte faptul că principiile fiscale specifice (principiul neutralității fiscale a 

fuziunii) prevalează prevederilor generale de impozitare; 

x Fuziunea cu VBRO a fost efectuată în baza unor rațiuni economice solide (nu a urmărit 

obținerea unor beneficii fiscale). Operațiunea de fuziune este o operațiune neutră 

fiscal, de ex. câştigul din achiziție nu ar trebui să fie impozabil; 

x Tratamentul fiscal ar trebui să fie aplicat unitar: luând în considerare situația opusă, 

unde preţul de achiziţie ar fi mai mare decât valoarea activelor şi pasivelor preluate 
prin fuziune, ar determina apariția unui fond comercial pozitiv, care, potrivit 

prevederilor fiscale româneşti, nu reprezintă un activ amortizabil din punct de vedere 

fiscal şi respectiv nu generează impact fiscal în poziția Băncii; 

x Evitarea dublei impuneri; 

x Jurisprudența europeană – care prevede că în cazul în care legislația unui stat 

membru nu conține prevederi clare sau anumite prevederi specifice legislative, 

normele legislative europene primează.  

Drept consecinţă, Banca a depus declarația fiscală rectificativă pentru anul 2015, astfel 

reversând datoria de impozit amânat şi reîncadrând fiscal câştigul din achiziție drept venit 

neimpozabil, rezultând o datorie de impozit amânat mai mică cu suma de 264.096 mii lei şi 

respectiv o valoare a pierderilor fiscale reportate şi neutilizate la 31 Decembrie 2016 mai mare 

cu suma de 1.650.600 mii lei.  

Banca, a tratat această ajustare drept o schimbare de estimare contabilă în conformitate cu 

IAS 8, determinată de obținerea clarificărilor şi informațiilor noi şi aplicarea raționamentului, 

ca rezultat al unei analize efectuate la nivel de management cu suportul consultanților fiscali 

şi juridici externi. 

Banca a solicitat autorităților fiscale emiterea unei opinii fiscale oficiale privind tratamentul 

fiscal al câştigului din achiziția VBRO (“SFIA”). Banca şi-a exprimat opinia privind abordarea 

considerării câştigului din achiziție drept venit neimpozabil luând în calcul toate argumentele 

prezentate mai sus. 

Autoritățile fiscale române au emis opinie nefavorabilă Băncii, considerând caştigul din 
achiziție taxabil (aşa cum este acesta contabilizat potrivit normelor IFRS), singurul argument 

fiind faptul că venitul din achiziție nu se încadrează în lista veniturilor neimpozabile 

enumerate în Codul Fiscal aplicabil la 31 Decembrie 2015. 

Banca se află în proces de depunere a unei contestații administrative argumentate care să 

combată poziția autorităților fiscale, iar dacă răspunsul va fi şi de această dată nefavorabil, 

Banca intenționează să demareze o acțiune legală în instanță. Aşteptările managementului 

sunt că procesul legal ar putea dura între 1 an şi 3-5 ani până la o pronunțare definitivă a 

instanței. Poziţia Băncii este că procesul are cele mai mari şanse de câştig, având în vedere 

argumentele prezentate.  

Cu toate acestea, poziția fiscală cu privire la această cauză este una incertă şi în cazul în care 
Banca nu ar avea câştig de cauză în fața instanței, atunci aceasta ar fi obligată să considere 
câştigul din achiziție drept venit impozabil şi să suporte eventualele majorări şi penalităti, 
dacă va fi cazul. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
5. Estimări contabile şi judecăţi semnificative (continuare) 

c) Realizarea pierderilor fiscale viitoare  
 

Creanţele de impozit pe profit amânat sunt recunoscute pentru reportarea pierderilor fiscale 

în măsura în care este probabil că se vor realiza profituri impozabile viitoare. Estimarea 
probabilităţii realizării profiturilor impozabile viitoare se bazează pe un plan financiar şi o 
analiză desfăşurată la nivel de management al băncii. Au fost luaţi în considerare următorii 
factori, precum: o creştere organică a veniturilor operaţionale, o abordare moderată a riscului, 
controlul costurilor, creşterea eficienţei, menţinerea unui nivel adecvat de capital şi o poziţie 
stabilă de lichiditate. 
Banca a fuzionat cu Volksbank România la 31 Decembrie 2015 şi a preluat, ca urmare a 
fuziunii, pierderile fiscale reportate până la acea dată, în valoare totală de 3.767.958 mii lei. 
Pierderile fiscale neutilizate la data de 31 Decembie 2015 au fost în valoare totală de 1.437.824 
mii lei. Totuşi, recunoaşterea creanţei de impozit amânat în situaţiile financiare ale anului 
2015 a fost limitată la suma de 143.465 mii lei în conformitate cu nivelul profitului bugetat al 

anului 2016, aşa cum a fost aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor de la data de 27 
Aprilie 2016. Prin urmare, o creanţă de impozit amânat în valoare 86.587 mii lei nu a fost 
recunoscută. Ulterior depunerii declaraţiei rectificative pentru anul 2015, şi conform celor 

prezentate în Nota 27, Banca a înregistrat la data de 31 decembrie 2016 pierderi fiscale 

reportate şi neutilizate în valoare totală de 2.302.159 mii lei. 

 

Banca a recunoscut creanţa de impozit amânat în sumă totală de 368.345 mii lei (2015: 

143.465 mii lei) care corespunde echivalentului pierderilor fiscale neutilizate în valoare de 

2.302.159 mii lei (2015: 1.437.824 mii lei, fără efectul câştigului din achiziţie în valoare de 

1.650.600 mii lei). 

Perioada fiscală în care se pot recupera pierderile fiscale este de 7 ani consecutivi. 

Managementul Băncii estimează că va realiza suficient profit impozabil din operaţiuni 

financiar-bancare curente pentru a recupera pierderile fiscale reportate şi că va recupera 

creanţa de impozit pe profit până aproximativ în anul 2019. 

 

d) Provizioane de risc pentru clauze abuzive 
 
Banca are în evidențe la sfârşitul anului 2016 un provizion pentru clauze abuzive aferent 
contractelor de creditare care au intrat sub incidența OUG 50/2010 (vezi Nota 34). 
Managementul a stabilit o metodologie de estimare a provizionului pentru clauze abuzive care 

ia în considerare ipoteze privind evoluția viitoare a litigiilor care pot fi deschise împotriva 

Băncii şi probabilitatea de succes a litigiilor curente şi viitoare, stabilită pe baza datelor 
istorice. 

Banca a estimat la sfârşitul anului 2015 un risc ridicat de inițiere a unor procese împotriva sa 

(datorită publicității negative pe care o înregistra Volksbank la momentul fuziunii), un 

provizion corespunzător acestor aşteptări fiind reflectat în situațiile financiare ale anului 
2015. În anul 2016 Banca şi-a revizuit estimările utilizate în calculul provizionului pentru 
clauze abuzive pe baza datelor istorice recente (litigii inițiate împotriva Băncii pe parcursul 

anului 2016 şi rezultatul litigiilor finalizate în 2016). Ca urmare a ultimelor inițiative 
legislative de la sfârşitul lui 2016 şi de la începutul anului 2017 (înclusiv decizia Curții 
Constituționale asupra legii conversiei creditelor în CHF la curs istoric, lege care a fost 
declarată neconstituțională atât ca formă cât şi ca fond), Banca a rezivuit probabilitatea de 
apariție a unor noi litigii împotriva sa şi probabilitatea de succes în litigiile curente şi viitoare. 

În situațiile financiare ale anului 2016 Banca a luat în considerare numeroasele incertitudini 

existente la momentul finalizării situațiilor, precum şi factorii potențiali de atenuare a 
efectelor negative posibile astfel încât o parte din acest provizion existent a fost reluată în 
veniturile anului 2016. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
6. Raportarea pe segmente 
 

Raportarea de informaţii pe segmente se prezintă în funcţie de activităţile Grupului şi Băncii. 
Tranzacţiile între segmentele de activitate sunt efectuate la condiţiile normale de piaţă. 
Activele şi datoriile pe segmente includ atât elemente direct atribuibile respectivelor 

segmente, cât şi elemente care pot fi alocate folosind o bază rezonabilă.  
Grupul şi Banca sunt compuse din următoarele segmente de activitate: 

x Clienţi corporativi: În cadrul serviciilor bancare pentru corporaţii, Grupul şi Banca 
furnizează corporaţiilor o gamă largă de produse şi servicii financiare, care includ: 
acordare de credite şi constituire de depozite, furnizare de servicii de gestiune a 
numerarului, consultanţă financiară pentru investiţii, planificare financiară, proiecte şi 
tranzacţii financiare structurate, credite sindicalizate, gestiunea activelor şi tranzacţii 
garantate cu active. 

x IMM: Constituie o componentă pentru care Grupul şi Banca au dezvoltat şi au pus la 

dispoziţia clienţilor produse personalizate, uşor de accesat şi rapide care vin să acopere 

nevoile de afaceri ale acestora: credite, produse de economisire, tranzacţii în contul 

clientelei.  

x Persoane fizice: Grupul şi Banca furnizează persoanelor fizice o gamă largă de produse şi 

servicii financiare, din care menţionăm acordarea de credite (credite de consum, pentru 

cumpărarea de autovehicule, pentru nevoi personale şi credite garantate cu ipotecă), 

conturi de economii şi de depozit, servicii de plăţi, tranzacţii cu titluri de valoare.  

x Trezorerie: Grupul şi Banca încorporează în această categorie serviciile oferite de 

activitatea de trezorerie.  

x Leasing şi credite de consum: În această categorie Grupul include produse şi servicii 

financiare oferite de componentele de leasing şi de credite de consum ale Grupului. 

x Altele: Grupul şi Banca încorporează în această categorie servicii oferite de societăţi 
financiare din cadrul grupului în următoarele domenii: gestionare investiţii financiare, 

brokeraj, factoring, imobiliare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
6. Raportarea pe segmente (continuare) 

Prezentăm mai jos informaţii financiare pe segmente, privind situaţia consolidată a poziţiei financiare şi rezultatul operaţional înainte de cheltuieli nete cu 

ajustările de depreciere pentru credite şi avansuri acordate clienţilor, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 şi date comparative pentru 

2015: 

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2016 

Grup 2016         

În mii lei Corporaţii IMM Persoane 
Fizice Trezorerie  

Leasing şi 
credite de 

consum 
Altele Grup Eliminări și  

Ajustări Total 

Credite brute 11.070.716 3.221.451 15.087.561 - 737.169 21.975 -660.962 29.477.910 

Provizioane principal -1.283.924 -173.089 -712.738 - -78.614 -172 4.672 -2.243.865 

Credite nete de provizioane  9.786.792 3.048.362 14.374.823 - 658.555 21.803 -656.290 27.234.045 

Portofoliu Instrumente de datorie şi 

Instrumente de capitaluri proprii nete de 

provizioane 

- - - 15.402.104 - 180.158 -182.533 15.399.729 

Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni 

interbancare 
- - - 7.818.527 35.048 176.547 -172.647 7.857.475 

Valori imobilizate 124.558 67.123 193.326 46.678 129.395 87.703 -675 648.108 

Alte active  284.778 73.151 266.056 185.012 25.057 148.154 -177.341 804.867 

Total Active 10.196.128 3.188.636 14.834.205 23.452.321 848.055 614.365 -1.189.486 51.944.224 

Depozite şi conturi curente  10.089.763 5.406.677 26.355.333 247.268 136 2.966 -173.400 41.928.743 

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare 

406.217 344.397 12.812 1.483.035 672.282 41.259 -655.091 2.304.911 

Datorii subordonate - - - 424.111 - - - 424.111 

Alte pasive 324.956 83.472 303.592 211.114 27.656 196.332 -13.370 1.133.752 

Total Datorii 10.820.936 5.834.546 26.671.737 2.365.528 700.074 240.557 -841.861 45.791.517 

Capitaluri proprii şi asimilate - - - - - 6.152.707 - 6.152.707 

Total Pasive 10.820.936 5.834.546 26.671.737 2.365.528 700.074 6.393.264 -841.861 51.944.224 
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Note la situaţiile financiare individuale şi consolidate  

6. Raportarea pe segmente (continuare)  

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2015 

 

Grup 2015         

În mii lei Corporaţii IMM Persoane 
Fizice Trezorerie  

Leasing şi 
credite de 

consum 
Altele Grup Eliminări și  

Ajustări Total 

Credite brute 11.027.416 3.077.213 13.635.384 - 517.614 137.455 -382.767 28.012.315 

Provizioane principal -1.650.587 -335.670 -646.229 - -80.006 -78.488 4.279 -2.786.701 

Credite nete de provizioane  9.376.829 2.741.543 12.989.155 - 437.608 58.967 -378.488 25.225.614 

Portofoliu Instrumente de datorie şi 

Instrumente de capitaluri proprii nete de 

provizioane 
- - - 12.602.106 - 162.876 -135.342 12.629.640 

Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni 

interbancare 
- - - 8.674.668 43.980 69.321 -93.886 8.694.083 

Valori imobilizate 125.856 64.729 164.071 46.831 70.632 54.619 376 527.114 

Alte active  211.847 48.364 160.376 106.704 24.298 80.451 -129.399 502.641 

Total Active 9.714.532 2.854.636 13.313.602 21.430.309 576.518 426.234 -736.739 47.579.092 

Depozite şi conturi curente  9.873.482 5.235.410 23.286.400 388.425 158 50 -93.759 38.690.166 

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare 

343.304 338.896 23.776 279.166 430.904 91.300 -377.644 1.129.702 

Datorii subordonate - - - 416.352 - - 72 416.424 

Alte pasive 401.295 91.615 303.795 202.127 15.846 102.100 -14.791 1.101.987 

Total Datorii 10.618.081 5.665.921 23.613.971 1.286.070 446.908 193.450 -486.122 41.338.279 

Capitaluri proprii şi asimilate - - - - - 6.240.813 - 6.240.813 

Total Pasive 10.618.081 5.665.921 23.613.971 1.286.070 446.908 6.434.263 -486.122 47.579.092 
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Note la situaţiile financiare individuale şi consolidate  

6. Raportarea pe segmente (continuare)  

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2016 

Grup 2016         

În mii lei Corporaţii IMM Persoane 
Fizice Trezorerie  

Leasing şi 
credite de 

consum 
Altele Grup Eliminări și 

Ajustări Total 

Venituri nete din dobânzi 372.028 203.504 711.967 164.666 49.516 261.391 961 1.764.033 

Venituri nete din comisioane 125.181 203.399 181.862 -979 3.105 36.168 -2.465 546.271 

Venituri nete din tranzacţionare 31.551 46.847 66.303 38.792 6 14.009 -125 197.383 

Câştiguri (pierderi) aferente activelor 

financiare disponbile pentru vânzare 
- - 185.385 110.417 -99 106.719 -731 401.691 

Contribuţia la Fondul de Garantare a 
Depozitelor şi la Fondul de Rezoluţie 

-18.719 -9.926 -44.147 - - - - -72.792 

Alte venituri din exploatare 30.275 3.919 41.116 351 45.805 65.124 -16.539 170.051 

Total Venituri 540.316 447.743 1.142.486 313.247 98.333 483.411 -18.899 3.006.637 

 
        

Salarii şi asimilate  -177.885 -127.419 -294.418 -21.199 -17.288 -27.621 12 -665.818 

Cheltuieli operaţionale -88.893 -62.108 -183.729 -26.241 -29.622 -37.448 13.859 -414.182 

Cheltuieli de publicitate  -6.494 -9.158 -15.225 -885 -435 -695 - -32.892 

Cheltuieli cu amortizarea  -20.351 -10.912 -32.105 -6.794 -19.816 -3.933 - -93.911 

Alte cheltuieli  -16.917 -11.747 -29.841 -3.232 -654 -20.519 - -82.910 

Total Cheltuieli -310.540 -221.344 -555.318 -58.351 -67.815 -90.216 13.871 -1.289.713 

         

Rezultatul operaţional înainte de 
cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
active, alte riscuri şi angajamente 

229.776 226.399 587.168 254.896 30.518 393.195 -5.028 1.716.924 
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Note la situaţiile financiare individuale şi consolidate  

6. Raportarea pe segmente (continuare)  

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2015 

Grup 2015         

În mii lei Corporaţii IMM Persoane 
Fizice Trezorerie  

Leasing şi 
credite de 

consum 
Altele Grup Eliminări și 

Ajustări Total 

Venituri nete din dobânzi 373.111 184.108 937.845 140.038 39.758 276.958 357 1.952.175 

Venituri nete din comisioane 
121.897 178.022 160.730 -1.996 637 28.559 -863 486.986 

Venituri nete din tranzacţionare 25.096 32.003 42.241 80.088 318 399 -268 179.877 

Castiguri (pierderi) aferente activelor 

financiare disponbile pentru vanzare - - - 151.579 - 70.761 -132 222.208 

Contribuţia la Fondul de Garantare a 
Depozitelor şi la Fondul de Rezoluţie -24.250 -12.772 -58.286 - - - - -95.308 

Alte venituri din exploatare(*) 
24.433 605 43.749 - 31.121 1.673.486 -14.582 1.758.812 

Total Venituri 520.287 381.966 1.126.279 369.709 71.834 2.050.163 -15.488 4.504.750 

 
        

Salarii şi asimilate  
-174.113 -130.274 -281.667 -19.025 -15.443 -56.220 - -676.742 

Cheltuieli operaţionale -69.857 -46.021 -85.350 -16.660 -15.338 -235.422 8.706 -459.942 

Cheltuieli de publicitate  -3.655 -4.978 -8.049 -542 -396 -949 - -18.569 

Cheltuieli cu amortizarea  -17.859 -9.909 -42.239 -6.604 -11.977 -3.074 - -91.662 

Alte cheltuieli  -12.451 -13.598 -125.712 -2.951 -1.469 -3.425 - -159.606 

Total Cheltuieli -277.935 -204.780 -543.017 -45.782 -44.623 -299.090 8.706 -1.406.521 
         

Rezultatul operaţional înainte de 
cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
active, alte riscuri şi angajamente 242.352 177.186 583.262 323.927 27.211 1.751.073 -6.782 3.098.229 

(*) Câştigul din achiziţie este prezentat la segementul de activitate “Altele Grup” 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare  

a) Clasificări contabile şi valori juste 

Grup         

În mii lei Nota 

Active financiare 
valoare justă prin 

profit sau 
pierdere(*) 

Active 
financiare 

deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
creanţe şi 

investiţii nete 
de leasing 

Active 
financiare 
disponibile 

pentru vânzare 

Datorii 
financiare 

măsurate la 
cost 

amortizat 

Valoare 
contabilă 

totală 
Valoare justă 

31 decembrie 2016         

Active financiare         

Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 

18 - - 5.293.660 - - 5.293.660 5.293.660 

Plasamente la bănci 19 - - 2.785.505 - - 2.785.505 2.785.505 

Active financiare la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere 

20 163.520 - - - - 163.520 163.520 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 21 - - 26.710.402 - - 26.710.402 26.819.962 

Investiţia netă de leasing 22 - - 523.643 - - 523.643 524.137 

Titluri de valoare disponibile spre vânzare 23 - - - 14.993.828 - 14.993.828 14.993.828 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 23 - 20.691 - - - 20.691 20.864 

Alte active financiare 28 - - 194.151 - - 194.151 194.151 

Total Active financiare   163.520 20.691 35.507.361 14.993.828 - 50.685.400 50.795.627 
Datorii financiare         

Depozite de la bănci 30 - - - - 247.268 247.268 247.268 

Depozite de la clienţi 31 - - - - 41.681.475 41.681.475 41.707.892 

Împrumuturi de la bănci şi de la alte 
instituţii financiare 

32 - - - - 2.304.911 2.304.911 2.304.911 

Datorii subordonate 33 - - - - 424.111 424.111 424.111 

Alte datorii financiare 35 - - - - 469.975 469.975 469.975 

Total datorii financiare  - - - - 45.127.740 45.127.740 45.154.157 
 (*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

a) Clasificări contabile şi valori juste (continuare) 

Grup   

 

     

În mii lei Nota 

Active financiare 
la valoare justă 
prin profit sau 

pierdere(*) 

Active 
financiare 

deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
creanţe şi 

investiţii nete 
de leasing 

Active 
financiare 
disponibile 

pentru vânzare 

Datorii 
financiare 

măsurate la 
cost 

amortizat 

Valoare 
contabilă 

totală 

Valoare 
justă 

31 decembrie 2015         

Active financiare         

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 - - 4.997.930 - - 4.997.930 4.997.930 

Plasamente la bănci 19 - - 3.908.864 - - 3.908.864 3.908.864 

Active financiare la valoare justă prin contul de 
profit sau pierdere 

20 161.028 - - - - 161.028 161.028 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 21 - - 24.894.560 - - 24.894.560 25.280.986 

Investiţia netă de leasing 22 - - 331.054 - - 331.054 331.793 

Titluri de valoare disponibile spre vânzare 23 - - - 12.242.959 - 12.242.959 12.242.959 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 23 - 12.942 - - - 12.942 12.944 

Alte active financiare 28 - - 137.382 - - 137.382 137.382 

Total Active financiare   161.028 12.942 34.269.790 12.242.959 - 46.686.719 47.073.886 

Datorii financiare         

Depozite de la bănci 30 - - - - 388.425 388.425 388.425 

Depozite de la clienţi 31 - - - - 38.301.741 38.301.741 38.339.782 

Împrumuturi de la bănci şi de la alte instituţii 
financiare 

32 - - - - 1.129.702 1.129.702 1.129.702 

Datorii subordonate 33 - - - - 416.424 416.424 416.424 

Alte datorii financiare 35 - - - - 277.032 277.032 277.032 

Total datorii financiare  - - - - 40.513.324 40.513.324 40.551.365 
(*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

a) Clasificări contabile şi valori juste (continuare) 

Banca         

În mii lei Nota 

Active 
financiare la 
valoare justă 

prin profit sau 
pierdere(*) 

Active 
financiare 

deţinute până 
la maturitate 

Credite şi 
creanţe  

Active 
financiare 
disponibile 

pentru vânzare 

Datorii 
financiare 

măsurate la 
cost 

amortizat 

Valoare 
contabilă 

totală 

Valoare 
justă 

31 decembrie 2016         

Active financiare         

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 - - 5.293.635 - - 5.293.635 5.293.635 

Plasamente la bănci 19 - - 2.746.582 - - 2.746.582 2.746.582 

Active financiare la valoare justă prin profit 
sau pierdere 20 59.890 - - - - 59.890 59.890 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 21 - - 27.209.976 - - 27.209.976 27.319.536 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare 23 - - - 15.120.524 - 15.120.524 15.120.524 

Alte active financiare 28 - - 170.153 - - 170.153 170.153 

Total Active financiare   59.890 - 35.420.346 15.120.524 - 50.600.760 50.710.320 
Datorii financiare         

Depozite de la bănci 30 - - - - 247.268 247.268 247.268 

Depozite de la clienţi 31 - - - - 41.851.773 41.851.773 41.878.190 

Împrumuturi de la bănci şi de la alte instituţii 
financiare 32 - - - - 2.246.461 2.246.461 2.246.461 

Datorii subordonate 33 - - - - 424.111 424.111 424.111 

Alte datorii financiare 35 - - - - 441.158 441.158 441.158 

Total datorii financiare  - - - - 45.210.771 45.210.771 45.237.188 
(*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

a) Clasificări contabile şi valori juste (continuare) 

Banca         

În mii lei Nota 

Active financiare 
la valoare justă 
prin profit sau 

pierdere(*) 

Active 
financiare 
deţinute 
până la 

maturitate 

Credite şi 
creanţe  

Active 
financiare 
disponibile 

pentru vânzare 

Datorii 
financiare 
măsurate 

la cost 
amortizat 

Valoare 
contabilă 

totală 

Valoare 
justă 

31 decembrie 2015         

Active financiare         

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 - - 4.997.896 - - 4.997.896 4.997.896 

Plasamente la bănci 19 - - 3.889.483 - - 3.889.483 3.889.483 

Active financiare la valoare justă prin profit 
sau pierdere 20 56.819 - - - - 56.819 56.819 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 21 - - 25.107.527 - - 25.107.527 25.493.953 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare 23 - - - 12.332.576 - 12.332.576 12.332.576 

Alte active financiare 28 - - 128.642 - - 128.642 128.642 

Total Active financiare   56.819 - 34.123.548 12.332.576 - 46.512.943 46.899.369 
Datorii financiare         

Depozite de la bănci 30 - - - - 388.425 388.425 388.425 

Depozite de la clienţi 31 - - - - 38.395.292 38.395.292 38.433.333 

Împrumuturi de la bănci şi de la alte 
instituţii financiare 32 - - - - 985.142 985.142 985.142 

Datorii subordonate 33 - - - - 416.352 416.352 416.352 

Alte datorii financiare 35 - - - - 268.891 268.891 268.891 

Total datorii financiare  - - - - 40.454.102 40.454.102 40.492.143 
(*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

b) Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare 

Grupul şi Banca măsoară valoarea justă a instrumentelor financiare folosind una din următoarele 
metode de ierarhizare: 

Nivelul 1 în ierarhia valorii juste 
Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare alocate pe Nivelul 1 al ierarhiei valorii juste este 
determinată pe baza preţurilor cotate pe pieţele active aferente unor active şi datorii financiare 
identice. Cotaţiile de preţ folosite sunt cu regularitate şi imediat disponibile pe pieţe active/indici 
de schimb şi preţurile care reprezintă tranzacţii de piaţă curente şi regulate conform principiului 
preţului de piaţă. 
Nivelul 2 în ierarhia valorii juste 
Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare alocate pe Nivelul 2 este determinată utilizând 
modele de evaluare care au la bază date de piaţă observabile atunci când nu există preţuri de piaţă 

disponibile. Pentru evaluările nivelului 2 sunt utilizaţi de obicei ca parametri de piaţă observabili, 
rate ale dobânzii şi curbe de randament observabile la intervale cotate în mod obişnuit, marje de 
credit şi volatilităţi implicite. 
Nivelul 3 în ierarhia valorii juste 
Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare alocate pe Nivel 3 este determinată utilizând date 

de intrare care nu sunt bazate pe informaţiile unei pieţe observabile (date de intrare neobservabile 
care trebuie să reflecte ipotezele pe care le-ar folosi participanţii de pe piaţă la stabilirea preţului 
unui activ sau a unei datorii, inclusiv ipotezele referitoare la risc). 

Obiectivul tehnicilor de evaluare este determinarea valorii juste, care să reflecte preţul care s-ar 

obţine în urma unei tranzacţii în condiţii normale de piaţă pentru instrumentul financiar, la data 

întocmirii situaţiilor financiare consolidate. 

 

Disponibilitatea datelor şi modelelor observabile din piaţă reduce necesitatea unor estimări şi 
judecăţi ale Conducerii şi nesiguranţa asociată determinării valorii juste. Disponibilitatea datelor şi 
modelelor observabile din piaţă depinde de produsele din piaţă şi este înclinată să se schimbe pe 
baza unor evenimente specifice şi condiţii generale din piaţa financiară. 

Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă activă sunt 
determinate folosind tehnici de evaluare cu date observabile în piaţă. Conducerea foloseşte judecăţi 
pentru a selecta metoda de evaluare şi emite ipoteze bazate în principal pe condiţiile pieţei 
existente la data întocmirii situaţiei consolidate a poziţiei financiare. 

i) Analiza ierarhică a valorii juste a instrumentelor financiare deţinute la valoare 
justă 
 
La nivelul 1 al ierarhiei valorii juste Grupul şi Banca au clasificat în categoria active: instrumentele 
de capitaluri proprii, şi instrumentele de datorie deţinute la valoarea justă prin contul de profit şi 
pierdere, obligaţiunile încadrate ca disponibile pentru vânzare cu excepţia obIigaţiunilor emise de 
Primării. 

La nivelul 2 al ierarhiei valorii juste Grupul şi Banca au clasificat în categoria active: instrumentele 

derivate deţinute la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere, obligaţiunile încadrate ca 
disponibile pentru vânzare emise de Primării, şi în categoria datorii: instrumentele derivate 
încadrate ca datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării. 

La nivelul 3 al ierarhiei valorii juste Banca şi Grupul au clasificat în categoria active: instrumentele 
de capitaluri evaluate la cost, imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

b)Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare (continuare) 

i) Analiza ierarhică a valorii juste a instrumentelor financiare deţinute la valoare 
justă (continuare) 
 

Tabelele de mai jos analizează instrumentele financiare evaluate la valoarea justă în situaţia 

poziţiei financiare, la sfârşitul perioadei de raportare, pe nivele ierarhice: 

 Grup - În mii lei Note 

Nivel 1 - 

Preţuri cotate 
pe pieţe active 

Nivel 2 - 

Tehnici de 

evaluare-date 

observabile 

Nivel 3 - 

Tehnici de 

evaluare-date 

neobservabile 

Total 

31 decembrie 2016 
     Active financiare la valoarea justă prin 

profit sau pierdere, din care: 20 155.609 7.911 - 163.520 

 - Instrumente de capitaluri proprii 20 145.156 - - 145.156 
 - Instrumente de datorie 20 10.453 - - 10.453 
 - Instrumente derivate  20 - 7.911 - 7.911 
Titluri disponibile pentru vânzare 23 14.929.689 61.027 3.112 14.993.828 
Total Active financiare evaluate la 
valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare 

 15,085,298  68.938 3.112 15.157.348 

Active nefinaciare la valoarea justă      
 - Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 25 - - 558.734 558.734 
Total Active evaluate la valoarea justă în 
situaţia poziţiei financiare  15.085.298 68.938 561.846 15.716.082 

Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 35 - 10.947 - 10.947 

31 decembrie 2015 
     

Active financiare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere 20 155.386 5.642 - 161.028 

 - Instrumente de capitaluri proprii 20 145.765 - - 145.765 
 - Instrumente de datorie 20 9.621 - - 9.621 
 - Instrumente derivate  20 - 5.642 - 5.642 
Titluri disponibile pentru vânzare 23 11.964.967 274.869 3.123 12.242.959 
Total Active financiare evaluate la 
valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare 

 12,120,353  280.511 3.123 12.403.987 

Active nefinaciare la valoarea justă      

 - Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 25 - - 452.266 452.266 
Total Active evaluate la valoarea justă în 
situaţia poziţiei financiare  12.120.353 280.511 455.389 12.856.253 

Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 35 - 5.627 - 5.627 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

b)Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare (continuare) 

i) Analiza ierarhică a valorii juste a instrumentelor financiare deţinute la valoare 
justă (continuare) 
 

Banca - În mii lei Note 

Nivel 1 - 

Preţuri cotate 
pe pieţe active 

Nivel 2 - 

Tehnici de 

evaluare-date 

observabile 

Nivel 3 - 

Tehnici de 

evaluare-date 

neobservabile 

Total 

31 decembrie 2016 
     Active financiare la valoarea justă 

prin profit sau pierdere, din care: 20 51.979  7.911  - 59.890  

 - Instrumente de capitaluri proprii 20 51.979  -  -  51.979  
 - Instrumente derivate  20 -  7.911  -  7.911  
Titluri disponibile pentru vânzare 23 15.056.405  61.027  3.092  15.120.524  
Total Active financiare evaluate la 
valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare 

 
15.108.384  68.938  3.092  15.180.414  

Active nefinaciare la valoarea justă      
   - Imobilizări corporale şi investiţii 
imobiliare 25 - - 370.305 370.305 

Total Active evaluate la valoarea 
justă în situaţia poziţiei financiare  15.108.384 68.938 373.397 15.550.719 

Datorii financiare deţinute în 
vederea tranzacţionării 35  -  10.947  -  10.947  

31 decembrie 2015 
 

    Active financiare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, din care: 20 51.177 5.642 - 56.819 

 - Instrumente de capitaluri proprii 20 51.177 - - 51.177 
 - Instrumente derivate  20 - 5.642 - 5.642 
Titluri disponibile pentru vânzare 23 12.054.615 274.869 3.092 12.332.576 
Total Active financiare evaluate la 
valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare 

 
12.105.792  280.511 3.092 12.389.395 

Active nefinaciare la valoarea justă      
   - Imobilizări corporale şi investiţii 
imobiliare 25 - - 337.076 337.076 

Total Active evaluate la valoarea 
justă în situaţia poziţiei financiare  12.105.792 280.511 340.168 15.739.148 

Datorii financiare deţinute în 
vederea tranzacţionării 35 - 5.626 - 5.626 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

b)Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare (continuare) 

ii) Instrumente financiare care nu sunt deţinute la valoare justă 
La nivelul 1 al ierarhiei valorii juste Grupul a clasificat titlurile de valoare deţinute până la scadenţă. 
La nivelul 2 al ierarhiei valorii juste Banca şi Grupul au clasificat în categoria activelor: plasamentele la bănci mai puţin titlurile de valoare clasificate în 
categoria credite şi creanţe (care nu au o piaţă activă), creditele şi avansurile şi investiţiile nete de leasing acordate clientelei şi în categoria datoriilor: 

depozitele de la bănci şi de la clienţi. 
La nivelul 3 al ierarhiei valorii juste Banca şi Grupul au clasificat în categoria activelor: tilturile de valoare clasificate în cadrul plasamentelor la bănci în 
categoria credite şi creanţe şi alte active financiare şi în categoria datoriilor: împrumuturile de la bănci şi alte instituţii financiare, datoriile subordonate 
şi alte datorii financiare. 
Următorul tabel prezintă valoarea justă şi ierarhia valorii juste pentru activele şi datoriile care nu sunt măsurate la valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare la 31 decembrie 2016: 

 
 Grup 

 

Banca 

Mii lei Nota Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă  

Ierarhia valorii juste 
 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă  

Ierarhia valorii juste 
  Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

 
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

ACTIVE            

 

          

Plasamente la bănci 19 2.785.505 2.785.505 - 2.563.815 221.690 
 

2.746.582 2.746.582 - 2.524.892 221.690 

Credite şi avansuri acordate clienţilor 21 26.710.402 26.819.962 - 26.819.962 -  27.209.976 27.319.536 - 27.319.536 - 

Investiţia netă de leasing 22 523.643 524.137 - 524.137 -  - - - - - 

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 23 20.691 20.864 20.864 - - 
 

- - - - - 

Alte active financiare 28 194.151 194.151 - - 194.151  170.153 170.153 - - 170.153 

TOTAL ACTIVE  30.234.392 30.344.619 20.864 29.907.914 415.841  30.126.711 30.236.271 - 29.844.428 391.843 
DATORII  

           
Depozite de la bănci 30 247.268 247.268 - 247.268 - 

 
247.268 247.268 - 247.268 - 

Depozite de la clienţi 31 41.681.475 41.707.892 - 41.707.892 -  41.851.773 41.878.190 - 41.878.190 - 

Împrumuturi de la bănci şi de la alte instituţii 
financiare 

32 2.304.911 2.304.911 - - 2.304.911  2.246.461 2.246.461 - - 2.246.461 

Datorii subordonate 33 424.111 424.111 - - 424.111  424.111 424.111 - - 424.111 

Alte datorii financiare 35 459.028 459.028   459.028  430.211 430.211   430.211 

TOTAL DATORII  45.116.793 45.143.210 - 41.955.160 3.188.050  45.199.824 45.226.241 - 42.125.458 3.100.783 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

b)Valoarea justă a activelor şi datoriilor financiare (continuare) 

ii) Instrumente financiare care nu sunt deţinute la valoare justă (continuare) 
 
Următorul tabel prezintă valoarea justă şi ierarhia valorii juste pentru activele şi datoriile care nu sunt măsurate la valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare la 31 decembrie 2015: 

 

 Grup 
 

Banca 

Mii lei Nota 
Valoare 

contabilă 
Valoare 

justă  

Ierarhia valorii juste 
 

Valoare 
contabilă Valoare justă  

Ierarhia valorii juste 

  Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
 

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 
ACTIVE            

 

          

Plasamente la bănci 19 3.908.864 3.908.864 - 3.696.153 212.711 
 

3.889.483 3.889.483 - 3.676.772 212.711 

Credite şi avansuri acordate 
clienţilor 

21 24.894.560 25.280.986 - 25.280.986 -  25.107.527 25.493.953 - 25.493.953 - 

Investiţia netă de leasing 22 331.054 331.793 - 331.793 -  - - - - - 

Titluri de valoare deţinute până la 
scadenţă 

23 12.942 12.944 12.944 - - 
 

- - - - - 

Alte active financiare 28 137.382 137.382 - - 137.382  128.642 128.642   128.642 

TOTAL ACTIVE  29.284.802 29.671.969 12.944 29.308.932 350.093  29.125.652 29.512.078 - 29.170.725 341.353 

DATORII  
           

Depozite de la bănci 30 388.425 388.425 - 388.425 - 
 

388.425 388.425 - 388.425 - 

Depozite de la clienţi 31 38.301.741 38.339.782 - 38.339.782 -  38.395.292 38.433.333 - 38.433.333 - 

Împrumuturi de la bănci şi de la 
alte instituţii financiare 

32 1.129.702 1.129.702 - - 1.129.702  985.142 985.142 - - 985.142 

Datorii subordonate 33 416.424 416.424 - - 416.424  416.352 416.352 - - 416.352 

Alte datorii financiare 35 271.405 271.405 - - 271.405  263.265 263.265 - - 263.265 

TOTAL DATORII  40.507.697 40.545.738 - 38.728.207 1.817.531  40.448.476 40.486.517 - 38.821.758 1.664.759 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
8. Venituri nete din dobânzi 

 

Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Venituri din dobânzi 

    Credite şi avansuri acordate clienţilor (i) 1.595.379 1.592.933 1.586.125 1.583.077 

Conturi curente la bănci 4.501 8.991  4.470 8.982 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare 247.451 219.782 246.572 219.511 

Titluri de valoare reclasificate în linia 

"Plasamente la bănci" 10.876 10.783 10.876 10.783 

Titluri păstrate până la scadenţă 407 121 - - 

Plasamente la bănci 10.071 16.536  9.889 16.372 

Investiţii nete de leasing 45.182 36.684  - - 

Creşterea de valoare recuperabilă privind 
creditele achiziţionate 113.688 531.147 113.286 531.147 

Total venituri din dobânzi  2.027.555 2.416.977 1.971.218 2.369.872  

Cheltuieli cu dobânzile   
 

 

 Depozite de la clienţi 222.340 420.791  222.618 421.304 

Împrumuturi de la bănci şi de la alte 
instituţii financiare 39.977 43.276 36.690 38.116 

Depozite de la bănci 1.176 625  1.176 625 

Investiţii nete din leasing 29 110  - 43 

Total cheltuieli cu dobânzile   263,522 464.802 260.484 460.088 

Venituri nete din dobânzi 1,764,033 1.952.175 1.710.734 1.909.784 

(i) Veniturile din dobânzi pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2016 includ veniturile nete din 

dobânzi aferente activelor financiare depreciate în sumă totală de 148.380 mii lei (2015: 173.654 

mii lei) pentru Grup şi 140.238 mii lei (2015: 166.441 mii lei) pentru Bancă. 

Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile din active şi datorii altele decât cele evaluate la valoarea justă 

prin contul de profit şi pierdere sunt calculate folosind metoda ratei efective a dobânzii. 

9. Venituri nete din speze şi comisioane 
 Grup Banca 
 În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Venituri din speze şi comisioane     
Comisioane operaţiuni de trezorerie şi interbancare 
 

48.370 61.611 48.370 61.611 

Tranzacţii clientelă 555.644 498.346 527.109 477.734 

Activitate de creditare (i) 48.463 42.802 48.504 42.807 

Administrare leasing financiar  293 231 - - 

Alte comisioane şi speze 130 95 131 95 

Total venituri din comisioane şi speze  652.900 603.085 624.114 582.247 
Cheltuieli cu speze şi comisioane     

Comisioane operaţiuni de trezorerie şi interbancare 
 

86.904 94.079 86.693 93.862 

Tranzacţii clientelă 16.727 18.523 14.900 15.784 

Activitate de creditare (i) 2.085 2.894 12.079 14.219 

Alte comisioane şi speze 913 603 979 866 

Total cheltuieli cu comisioanele şi spezele  106.629 116.099 114.651 124.731 
Venituri nete din speze şi comisioane 546.271 486.986 509.463 457.516 
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9.   Venituri nete din comisioane şi speze (continuare) 
(i) Comisioanele din activitatea de creditare includ comisioane de restructurare, rambursări 

anticipate, evaluare şi modificări de garanţii, comisioane de neutilizare, comisioane pentru 

recuperări creanţe executate. 

10. Venit net din tranzacţionare  
 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 

 
    

Venituri nete din tranzacţiile de schimb valutar(i)  172.392 144.314 172.358 143.961 

Venituri/(Cheltuieli) nete din active financiare la 

valoare justă prin profit sau pierdere 
17.566 1.575 3.395 1.140 

Venituri/ (Cheltuieli) nete din reevaluarea 

activelor şi datoriilor în valută străină 

7.425 33.988 7.740 34.327 

     

Venit net de tranzacţionare 197.383 179.877 183.493 179.428 

(i) Veniturile nete din tranzacţiile de schimb valutar includ şi câştiguri şi pierderi realizate şi 

nerealizate din contracte spot şi forward. 

 

11. Câştiguri nete din vânzarea instrumentelor financiare disponibile pentru 
vânzare 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
     
Venituri din vânzarea instrumentelor 

financiare disponibile pentru vânzare  

443.219 368.265 443.336 368.072 

Pierderi din vânzarea instrumentelor 

financiare disponibile pentru vânzare  

-41.528 -146.057 -41.110 -145.986 

     

Total  401.691 222.208 402.226 222.086 

Veniturile din vânzarea instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare încheiate la 31 

decembrie 2016 includ şi câştigul aferent cotei părţi alocate numerar Băncii, aferente tranzacţiei de 

vânzare Visa Europe către VISA Inc., precum şi o contraprestaţie în acţiuni convertibile Visa Inc. şi 
o componentă contigentă de performanţele viitoare ale Visa Inc. 

12. Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor şi la Fondul de Rezoluţie  

Depozitele persoanelor fizice şi a unor tipuri de persoane juridice, incluzând întreprinderile mici şi 

mijlocii, sunt garantate până la un anumit plafon (100.000 EUR) de Fondul de Garantare a 

Depozitelor în Sistemul Bancar (“Fond”) conform legislaţiei în vigoare (Legea nr 311/2015 privind 

Schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor şi Legea nr 312/2015 

privind Redresarea şi rezoluţia instituţiilor bancare şi a firmelor de investiţii). 

Băncile din România sunt obligate să plătească o sumă nerambursabilă către FGDB (“Fondul de 
Garantare a Depozitelor Bancare”), în scopul garantării depozitelor clienţilor în caz de 

insolvabilitate a instituţiei de credit şi o contribuţie anuală la Fondul de Rezoluţie Bancară. 
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12. Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor şi la Fondul de Rezoluţie 
(continuare) 

Impactul separării contribuţiei anuale către cele două Fonduri în situaţia poziţiei financiare 

individuale şi consolidate este următorul:  

 

Grup Banca 

 

    
2016 2015 2016 2015 

Contribuţia la Fondul de 
Garantare Depozite în Sistemul 

Bancar 58.191 81.977 58.191 81.977 

Fondul de Rezoluţie Bancară 14.601 13.331 14.601 13.331 

Total 72.792 95.308 72.792 95.308 

Începând cu 2015 Grupul a aplicat prevederile IFRIC 21 ”Taxe”, prin care această cotizaţie la Fond 
corespunde definiţiei unei taxe care trebuie să fie înregistrată integral în momentul producerii 

evenimentului care generează obligaţia de plată a taxei. 

 

13. Alte venituri din exploatare 
 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
     
Venituri din dividende  7.892 3.258 11.640 9.800 

Venituri din tranzacţii e-commerce 2.459 5.098 2.459 5.098 

Venituri din chirii leasing operaţional 32.250 18.852 - - 

Venituri din intermediere asigurări 26.423  15.449 23.310 14.002 

Venituri din vânzarea bunurilor mobile şi 

imobile preluate din executarea creanţelor 18.943 23.004 18.686 21.333 

Reevaluare investiţii imobiliare 155 - 68 - 

Venituri din vânzarea produselor finite 15.430 - - - 

Venituri din cedarea activelor deţinute în 

vederea vânzării 21.924 - 31 - 

Alte venituri din exploatare (i) 44.575 42.551 34.074 31.646 

Total  170.051 108.212 90.268 81.879 

 
(i) În linia Alte venituri din exploatare sunt cuprinse următoarele tipuri de venituri: recuperări 
debite conturi închise, diferenţe din activitatea de casierie, venituri din recuperări cheltuieli de 
judecată, venituri din servicii VISA, MASTERCARD,WU şi bonusuri acordate pentru activitatea de 
marketing, alte recuperări de cheltuieli din activitatea de exploatare.    
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14. Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere pentru active, provizioane 
pentru alte riscuri şi angajamente de creditare 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
     
Cheltuieli nete cu deprecierea activelor (i)  1.027.514 784.427 1.008.330 776.351 

Credite şi investiţii nete de leasing scoase în extrabilanţier 8.675 27.946 265 22.144 

Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare -217.691 56.351 -217.694 56.949 

Recuperări din credite şi investiţii nete de leasing scoase în 
extrabilanţier -160.411 -71.210 -136.678 -60.490 

Cheltuieli nete cu ajustările pentru active 
financiare, provizioane pentru alte riscuri şi 
angajamente de creditare 658.087 797.514 654.223 794.954 

 

(i)  Cheltuielile nete cu deprecierea activelor cuprind: 

 

  Grup Banca 
În mii lei Nota 2016 2015 2016 2015 
Creanţe şi avansuri acordate clienţilor  21 1.023.342 875.194 1.013.123 874.532 

Investiţii nete de leasing 22 8.231 7.703 - - 

Participaţii 23,24 - -106 - -806 

Alte active financiare 28 -3.313 -3.556 109 -2.323 

Alte active nefinanciare 29 -820 48 -4.902 -211 

Imobilizări corporale şi necorporale 25,25 74 -94.856 - -94.841 

Cheltuieli nete cu deprecierea activelor   1.027.514 784.427 1.008.330 
 

776.351 

15. Cheltuieli cu personalul 
 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Salarii  466.964  486.100 442.355 467.771 

Contribuţia la asigurările sociale 74.767  72.225 70.378 68.933 

Plăţi acţiuni către angajaţi 30.000  80.742 30.000 80.742 

Bonusuri pentru angajaţi 2.053  31.086 - 29.039 

Alte cheltuieli în legătură cu personalul 35.538  23.254 34.362 22.505 

Contribuţia la fondul de sănătate 28.082  30.738 26.637 29.655 

Contribuţia la fondul de şomaj 3.401  3.740 3.264 3.636 

Cheltuieli nete cu provizioanele de concediu neefectuat şi 
alte provizioane 25.013  

-51.143 24.491 -51.957 

Total  665.818  676.742 631.487 650.324 

Numărul mediu de personal angajat în cadrul Grupului şi al Băncii în cursul anului 2016 şi 2015 a 

fost: 

Categorie personal 
Nr. mediu de 

persoane angajate în 
cursul anului 2016 

Nr. mediu de 
persoane angajate în 

cursul anului 2015 

 Grup Banca Grup Banca 
Funcţii de conducere 19,82 0,75 7,09 6,60 

Funcţii operaţionale 274,65 95,16 128,48 110,50 

TOTAL 294,47 95,91 135,57 117,10 
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15. Cheltuieli cu personalul (continuare) 
Cheltuiala angajatorului pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni este inclusă în linia salarii şi 

în 2016 a fost în sumă de 30.000 mii lei (2015: 80.742 mii lei) atât pentru Grup, cât şi pentru 

Bancă. În anul 2016 Banca nu a acordat angajaţilor acţiuni. 

Banca a stabilit un program de tip Stock Option Plan, în care angajaţii Băncii cu performanţe pot să 

îşi exercite dreptul şi opţiunea de achiziţie a unui număr de acţiuni emise de Bancă.  

Condiţii pentru intrare în drepturi SOP pentru 2016: 
- Realizarea unor indicatori de performanţă şi prudenţiali pentru anul 2016; 

- Îndeplinirea unor criterii de performanţă individuală, potrivit politicii de remunerare în 

vigoare, aferente anului pentru care s-au acordat;  

- Finalizarea cu success a implementării unor proiecte speciale (acolo unde este cazul); 

- Îndeplinirea calităţii de angajat la data acordării dreptului de opţiune SOP (01.08.2016) și 
la data exercitării acestuia (02.08.2017); 

- Îndeplinirea condiţiei de minim 6 luni de activitate în anul 2016. 

Perioada contractuală a acţiunilor SOP pentru 2016:  
- Eliberare imediată – după 02.08.2017 dar până maxim în 31.08.2017; 

- Perioada de amânare pentru personal identificat - 3 ani. 

 

Senzitivitatea la o posibilă modificare a valorii acțiunilor, care se vor acorda angajaților conform 
programului de tip Stock Option Plan pentru 2016, cu maxim legal de +/-15,00%, la nivelul 

contului de profit şi pierdere ar fi de +/- 4.500 mii lei. 

 

Mişcarea în tranzacțiile aferente plăților pe baza de acțiuni în cursul anului 2016 şi 2015 este 

prezentată mai jos : 

     2016 2015 
Sold 01 Ianuarie -     25.203  
Drepturi acordate în timpul anului -    55.539  
Exercitate în timpul anului -    -80.742 
Constituire prelevat 30.000   -    
Sold final la sfarsitul perioadei 30.000   -    
 

În anul 2015 au fost acordate angajaţilor şi acţionarilor un număr de 19.956.000 acţiuni, iar in anul 

2016 nu au fost acordate actiuni angajaților: 

Data 
acordării 

Numărul 
instrumentelor  

Perioada contractuală a 
acţiunilor Condiţii pentru intrare în drepturi 

Acţiuni 
acordate 

angajaţilor 
pentru 

2015 

1.310.314 Cu eliberare imediată la 29.12.2015 

Realizarea unor indicatori de performanţă 

prudenţiali pentru anul 2015. 

Îndeplinirea unor condiţii de eligibilitate 

individuală potrivit politicii de remunerare în 

vigoare, aferente anului pentru care s-au acordat 

14.016.161 Cu eliberare la 31.03.2016 

4.587.525 Cu amânare prin fiducie 3 ani şi 3 luni 

42.000 
Cu eliberare la finalizarea proiectului 

special E-Commerce 
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16. Alte cheltuieli operaţionale 

 Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Cheltuieli cu chirii şi leasing operaţional 90.285 103.834 95.463 108.287 

Cheltuieli cu întreţinere, reparaţii şi alte servicii de mentenanţă 77.805 97.102 76.956 96.193 

Cheltuieli cu publicitate, protocol şi sponsorizări 58.105 37.011 56.670 35.739 

Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţiile şi trafic sms 35.976 34.179 34.929 33.240 

Materiale şi consumabile 47.479 39.293 34.454 36.734 

Cheltuieli cu alte servicii de consultanţă şi cu onorarii avocaţi 30.469 67.565 30.238 67.409 

Cheltuieli privind vânzarea bunurilor mobile şi imobile preluate din 
executarea creanţelor 

22.003 25.383 22.003 25.384 

Cheltuieli cu energia electrică şi termică 17.095 20.359 15.076 19.773 

Cheltuieli cu transport, deplasări şi detaşări 15.949 14.992 15.071 14.562 

Cheltuieli cu primele de asigurare 12.030 9.314 11.300 8.774 

Taxe 10.110 18.652 9.151 16.949 

Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale 9.424 94.011 8.977 93.351 

Cheltuieli cu paza şi securitate 6.792 9.618 6.688 9.518 

Cheltuieli cu evaluare garanţii terţi 5.760 382 5.752 382 

Cheltuieli cu servicii de arhivare 5.650 1.836 5.633 1.820 

Cheltuieli cu consultări Registrul Comerţului şi Biroul de Credit 2.802 2.967 2.702 2.900 

Cheltuieli privind bunuri mobile şi imobile dobândite din executări 
creanţe 

2.314 2.363 2.125 2.220 

Cheltuieli cu audit, consultanţă şi alte cheltuieli auditori statutari  2.868 2.380 1.982 2.022 

- din care cheltuieli cu auditul situaţiilor financiare  1.879 1.430 1.339 1.122 
- din care cheltuieli cu consultanţa şi alte servicii decât cele de 
audit 989 950 643 900 
Cheltuieli cu vânzări de bunuri din contracte de leasing 11.891 3.061 - - 

Reevaluare investiţii imobiliare 68 - 68 - 

Cheltuieli cu active imobilizate deţinute în vederea vânzării 15.458 36 9 36 

Alte cheltuieli operaţionale 49.651 53.779 30.954 42.669 

Total  529.984 638.117 466.201 617.962 

17. Cheltuieli cu impozitul pe profit  

 

 

Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Profit brut  1.058.837 2.300.715  999.123  2.265.129  
Impozit la cota statutară (2016: 
16%; 2015: 16%) 169.414  368.114  159.860  362.421  
Efectul fiscal asupra impozitului 
pe profit al elementelor: -36.907 -263.215 -38.494  -262.759 

- Venituri neimpozabile -66.528 -1.856.886  -56.415  -1.852.278  
- Cheltuieli nedeductibile 29.621 1.593.671  17.921   1.589.519  

Impozit pe profit curent din anii 
anteriori - -11  -  -11 
Recunoaşterea pierderilor fiscale 
reportate din anii anteriori -350.683 -143.465 -350.683  -143.465  
Utilizarea pierderilor fiscale 
nerecunoscute şi reportate din anii 
anteriori - -108.725 -  -108.725  
Reversare impozit amânat 
recunoscut în anii anteriori - - -  - 
Cheltuieli cu impozitul pe profit -218.176 -147.302 -229.317 -152.539 
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18. Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 
 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Rezerva minimă obligatorie  4.294.163 4.156.382 4.294.163 4.156.382 

Numerar în casierie şi alte valori 999.497 841.548 999.472 841.514 

Total  5.293.660 4.997.930 5.293.635 4.997.896 

La 31 decembrie 2016, rata rezervei minime obligatorii menţinută la Banca Naţională a României a 

fost stabilită la 8% pentru lei şi 10% pentru soldurile denominate în EUR (31 decembrie 2015: 8% 
pentru lei şi 14% pentru USD sau EUR). Soldul rezervei minime obligatorii poate varia de la o zi la 

alta. Dobânda plătită de Banca Naţională a României pentru rezervele menţinute de bănci a fost de 
0,10% – 0,14% pe an pentru rezervele în lei, 0,05% – 0,09% pe an pentru rezervele denominate în 

EUR şi 0,06% - 0,07% pe an pentru rezervele denominate în USD. Rezerva minimă obligatorie 

poate să fie folosită de către Banca pentru activităţi zilnice atâta timp cât soldul mediu zilnic este 

menţinut în limitele obligatorii. 

Reconcilierea numerarului şi echivalentelor de numerar cu situaţia individuală şi consolidată a 

poziţiei financiare: 

  Grup Banca 

În mii lei Nota 2016 2015  2016  2015 
      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 5.293.660 4.997.930 5.293.636 4.997.896 

Plasamente la alte bănci – mai puţin de 3 luni  1.907.434 3.509.547 1.894.107 3.499.290 

Tranzacţii de tip reverse-repo  440.317 100.400 440.317 100.400 

Titluri cu scadenţa mai mică de 3 luni  - - - - 

Mai puţin dobânda ataşată  -352 -641 -306 -567 

Numerar şi echivalente de numerar în situaţia 
fluxurilor de trezorerie 

 

7.641.059 8.607.236 7.627.754 8.597.019 

 
19. Plasamente la bănci 

 Grup Banca 

 În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Conturi curente la alte bănci 240.191 111.173 232.081 106.975 

Depozite la vedere şi la termen la alte bănci 1.785.872 3.422.498 1.755.059 3.407.315 

Tranzacţii de tip reverse repo  440.317 100.400 440.317 100.400 

Credite şi avansuri la bănci – titluri de valoare 
reclasificate(i) 221.690 212.711 221.690 212.711 

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit 97.435 62.082 97.435 62.082 

Total  2.785.505  3.908.864 2.746.582 3.889.483 

(i) Începând cu anul 2008 Grupul a clasificat din categoria titluri disponibile pentru vânzare în 

categoria „credite şi avansuri” euro-bonduri, operaţiune care s-a făcut în baza amendamentului la 
IAS 39 „Instrumente financiare – recunoaştere şi evaluare” şi IFRS 7 „Instrumente financiare: 
prezentare” (descrise la politica contabilă 3p). Grupul a identificat activele financiare care au 
îndeplinit condiţiile impuse de această categorie (active financiare nederivate cu plăţi fixe sau 
determinabile care nu sunt cotate pe o piaţă activă) precum şi cea de deţinere într-un viitor 

previzibil.  

În cursul anului 2016 Banca a mai achiziţionat şi a clasificat în categoria credite şi creanţe 
obligaţiuni corporative emise de Intesa Sanpaolo, Emerald Capital şi International Personal 

Finance, în valoare de 90.000 lei. 
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19. Plasamente la bănci (continuare) 

Mişcarea titlurilor în categoria „Credite şi avansuri la bănci” în anul 2016 este reflectată în tabelul 
de mai jos: 

 
Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 
La 1 ianuarie  212.711 162.801 212.711 162.801 

Achiziţii 90.000 78.496 90.000 78.496 

Vânzări şi răscumpărări -82.556 -29.321 -82.556 -29.321 

Cupon şi amortizare înregistrate în contul de profit şi 
pierdere în cursul anului (nota 8) 10.876 10.783 10.876 10.783 

Cupon încasat la termen în cursul anului -8.989 -10.789 -8.989 -10.789 

Diferenţe de curs  -352 741 -352 741 

La 31 decembrie 221.690 212.711 221.690 212.711 
 

La data de 31 decembrie 2016 plasamentele la bănci includ titluri de tip reverse-repo şi depozite la 

termen până la 3 luni care sunt incluse şi în situaţia fluxurilor de trezorerie individuale şi 

consolidate, astfel reverse-repo în sumă de 440.317 mii lei şi depozite în sumă de 1.907.434 mii lei 

la Grup, iar la Bancă reverse-repo în sumă de 440.317 mii lei şi depozite în sumă de 1.894.107 mii 

lei (31 decembrie 2015: repo în sumă de 100.400 mii lei şi depozite în sumă de 3.509.547 mii lei la 

Grup, iar la Bancă reverse-repo în sumă de 100.400 mii lei şi depozite în sumă de 3.499.290 mii 

lei). 

 

Cu excepția contractelor de vânzare și reverse repo, sumele datorate de alte bănci nu sunt 
garantate. Analiza prin calitatea plasamentelor la bănci la data de 31 decembrie 2016, respectiv 31 

decembrie 2015, în funcţie de scalele agenţiilor de rating este prezentată mai jos, după cum 
urmează: 
Grup 31.12.2016 31.12.2015 

În mii lei 
Plasamente la 

alte bănci 

Tranzactii de tip 

reverse repo 

Plasamente la 

alte bănci 

Tranzacţii de tip 

reverse repo 

Investment-grade 1.241.007 440.317 2.654.830 - 

Non-investment grade 921.786 - 832.410 100.400 

n/a 182.395 - 321.224 - 

Total 2.345.188 440.317 3.808.464 100.400 
 

Banca 31.12.2016 31.12.2015 

În mii lei 
Plasamente la 

alte bănci 

Tranzacţii de tip 

reverse repo 

Plasamente la 

alte bănci 

Tranzacţii de tip 

reverse repo 

Investment grade 1.222.805 440.317 2.646.932 - 

Non-investment grade 903.202 - 823.032 100.400 

n/a 180.258  - 319.119  - 

Total 2.306.265 440.317 3.789.083 100.400 
 

Ratingurile de credit sunt bazate pe Standard & Poor’s rating în cazul în care sunt disponibile, sau 

de rating Moody convertit la cel mai apropiat echivalent pe scala de rating Standard & Poor’s. 

În categoria Investment-grade sunt incluse plasamentele Grupului/Băncii la instituţii de credit cu 

următoarele ratinguri: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A-, A, BBB+, BBB, BBB-. În categoria non-

investment grade sunt incluse plasamentele Grupului/Băncii la instituţii de credit cu următoarele 

ratinguri: BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC. În categoria n/a sunt incluse plasamentele 

Grupului/Băncii la instituţii de credit care nu au ratinguri. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
20. Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere 

În mii lei Grup Banca 
2016 2015 2016 2015 

Instrumente de capitaluri proprii 145.156  145.765  51.979  51.177  

Instrumente de datorie 10.453  9.621   -  -  

Instrumente derivate  7.911  5.642  7.911  5.642  

Total 163.520  161.028  59.890  56.819  

 

La 31 decembrie 2016, Grupul deţinea acţiuni cotate la Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi la 

principalele burse din Europa.La 31 decembrie 2016 Grupul deţinea investiţii semnificative în 

sumă de 104.860 mii lei în următoarele companii: SIF Moldova S.A., SIF Muntenia S.A. şi SIF 

Oltenia S.A. (31 decembrie 2015: 110.139 mii lei) 

 

21. Credite şi avansuri acordate clienţilor  

Activitatea de creditare comercială a Grupului şi Băncii se concentrează pe acordarea de credite 

persoanelor fizice şi juridice domiciliate în România. Distribuţia riscului portofoliului de credite pe 

sectoare economice la 31 decembrie 2016 şi la 31 decembrie 2015 era următoarea: 

 Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Persoane fizice 15.252.725 13.758.761 15.086.402 13.633.430 

Producţie 3.198.658 3.391.176 3.198.444 3.372.420 

Comerţ 3.099.957 3.264.798 3.098.455 3.207.234 

Agricultură 1.399.459 1.268.937 1.399.361 1.268.248 

Construcţii 1.142.342 1.127.896 1.142.106 1.127.801 

Servicii 1.139.734 1.115.208 1.138.819 1.114.086 

Transport 720.730 661.549 719.868 661.345 

Imobiliare 690.693 698.339 723.606 739.208 

Persoane fizice autorizate 547.384 538.883 546.418 538.883 

Alţii 526.748 427.297 524.618 378.704 

Industria energetică 502.967 531.070 502.967 531.070 

Telecomunicaţii 273.057 156.468 273.033 156.468 

Instituţii financiare 141.964 162.039 759.762 498.283 

Industria chimică 130.091 314.868 132.914 314.868 

Industria minieră 106.177 164.419 106.177 164.419 

Pescuit 16.175 15.785 16.175 15.785 

Instituţii guvernamentale 10.602 17.761 10.602 17.761 

Total credite şi avansuri acordate clientelei 
înainte de ajustări de depreciere (*) 28.899.463 27.615.254 29.379.727 27.740.013 

Ajustări pentru deprecierea valorii creditelor  -2.189.061 -2.720.694 -2.169.751 -2.632.486 

Total credite şi avansuri acordate 
clienţilor, net de ajustări de depreciere 26.710.402 24.894.560 27.209.976 25.107.527 

(*)Total credite şi avansuri acordate clientelei înainte de ajustări de depreciere este diminuat cu 

soldul ajustărilor de valoare justă pentru portofoliul de credite Volksbank România S.A. 

determinate în baza raportului de evaluare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
21. Credite şi avansuri acordate clienţilor (continuare) 

La 31 decembrie 2016 soldul ajustărilor la valoare justă la nivel de Grup este de 436.153 mii lei (31 

decembrie 2015: 805.524 mii lei) iar la nivel de Banca este de 371.242 mii lei (31 decembrie 2015: 

805.524 mii lei). Reluarea acestor ajustări, ca urmare a revizuirii crescătoare a fluxurilor voluntare 

se înregistrează în poziţia “Venituri din dobânzi”. 

Efectul modificării ajustărilor pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor a fost 

următorul: 

 
Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Sold la 1 ianuarie 2.720.694 2.424.791  2.632.486  2.337.129  

Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere 
(nota 14) 1.023.342 875.194 1.013.123  874.532  

Efectul actualizării 83.904  104.648  83.904  104.648 

Provizioane aferente credite scoase în afara 

bilanţului (utilizări) -1.635.007 -729.798 -1.555.892 -729.682 

Sold provizioane debite preluate prin achiziţie -  5.653  -  5.653  

Cheltuieli nete din diferenţe de curs -3.872 40.206  -3.870  40.206  

Sold la 31 decembrie 2.189.061 2.720.694  2.169.751  2.632.486  

Efectul modificării ajustărilor pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor 

indentificată la nivel individual a fost următorul: 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Sold la 1 ianuarie 1.626.594 1.516.863  1.546.492  1.437.112  

Cheltuieli nete cu provizioanele 527.555 532.104  525.369  531.638  

Efectul actualizării  41.455   51.049  41.455   51.049  

Provizioane aferente credite scoase în afara 

bilanţului -966.275 -483.815 -887.741 -483.699 

Transfer de provizioane din individuale în colective 70.134  -4.629 69.400  -4.629 

Sold provizioane debite preluate prin achiziţie -  5.653  -  5.653  

Cheltuieli nete din diferenţe de curs -15.998 9.369 -15.996  9.368 

Sold la 31 decembrie 1.283.465 1.626.594  1.278.979  1.546.492  

Efectul modificării provizioanelor pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor 

identificată la nivelul grupurilor de active şi pentru pierderi generate dar neidentificate, a fost 

următorul: 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
Sold la 1 ianuarie 1.094.100 907.928  1.085.994  900.017  

Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere 495.787 343.090  487.754  342.894  

Reversarea ajustării de dobândă pentru creditele 
depreciate  42.449  53.599  42.449  53.599 

Provizioane aferente creditelor scoase în afara 

bilanţului -668.732 -245.983 -668.151 -245.983 

Transfer de provizioane din individuale în colective -70.134 4.629  -69.400 4.629 

Cheltuieli nete din diferenţe de curs 12.126  30.837  12.126  30.838 

Sold la 31 decembrie 905.596 1.094.100  890.772  1.085.994  
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 Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

22. Investiţii nete de leasing  

Grupul acţionează în calitate de locator în cadrul contractelor de leasing financiar oferite în 

principal pentru finanţarea autovehiculelor şi echipamentelor. Contractele de leasing sunt în EUR, 
RON şi MDL şi sunt oferite pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani, cu transferarea dreptului de 
proprietate asupra bunurilor finanţate la sfârşitul contractului de leasing. Dobânda este facturată 
pe perioada leasingului prin intermediul ratelor fixe. 

Creanţele din leasing sunt garantate de bunurile care fac obiectul contractelor de leasing şi de alte 

garanţii. Împărţirea investiţiei nete de leasing pe maturităţi este prezentată în tabelul următor:  

 

În mii lei 2016 2015 
   

Creanţe din leasing cu scadenţa sub 1 an, brut 272.573 219.966 

Creanţe din leasing cu scadenţa 1-5 ani, brut 356.984 213.744 

Total creanţe din leasing, brut 629.557 433.710 

   

Dobânda viitoare aferentă contractelor de leasing -51.110 -36.649 

   

Total investiţii de leasing nete de dobânda viitoare 578.447 397.061 

Ajustări de depreciere aferente creanţelor din leasing -54.804 -66.007 

Total Investiţii nete de leasing 523.643 331.054 

Contractele de leasing sunt generate şi administrate prin BT Leasing Transilvania IFN S.A. şi BT 

Leasing Moldova S.R.L.  

Ajustarea de depreciere pentru investiţia netă de leasing este detaliată în continuare: 

 

În mii lei 2016 2015 
   

Sold la începutul anului 66.007 78.699 

Cheltuieli nete cu provizioane (nota 13) 8.231 7.703 

Provizioane aferente investiţiei de leasing scoase în afara bilanţului -19.434 -20.395 

Sold la sfârşitul anului 54.804 66.007 
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Note la situatiile financiare consolidate şi individuale 

23. Titluri de valoare 

a) Titluri de valoare disponibile pentru vânzare 

 Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 

Titluri de valoare disponibile pentru vânzare     
Titluri nelistate şi alte instrumente cu venit fix: 14.734.560  11.915.553 14.709.895 11.895.223 
Certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat emise de 
Guvernul României, din care: 8.670.006  8.413.107 8.645.341 8.392.777 

   - certificate de trezorerie cu discount 354.964  577.853 354.964 577.853 

   - obligaţiuni de stat cu cupon (lei) 28.168 29.323 28.168 29.323 

   - obligaţiuni de stat de tip Benchmark(lei) 7.575.903 7.183.869 7.551.238 7.163.539 
   - obligaţiuni de stat cu cupon denominate în EUR  710.971 622.062 710.971 622.062 
Obligaţiuni EURO emise de Guvernul României pe pieţe 
externe 4.873.574 2.902.986 

4.873.574 
2.902.986 

Obligaţiuni USD emise de Guvernul României pe pieţe 
externe 1.059.144  417.755 1.059.144 417.755 

Obligaţiuni, din care: 131.836  181.705 131.836  181.705 

    - emise de Primăria Bucureşti 60.588  153.234 60.588 153.234 
    - emise de Primăria Alba Iulia  439 491 439 491 

    - emise de Black Sea 9.052 - 9.052 - 

    - emise de International Investment Bank 33.283 - 33.283 - 
    - emise de Transelectrica 28.474 27.980 28.474 27.980 

Acţiuni  48.653 121.229 48.548 121.144 
Unităţi de fond  168.802 164.006 320.288 274.069 
Certificate de participare  38.701 39.048 38.701 39.048 

 

    

Instrumente de capitaluri proprii evaluate la 
cost, din care: 3.112 3.123 3.092 3.092 

   Valoarea brută 3.120 3.131 3.092 3.092 

   Ajustări pentru depreciere  -8 -8 - - 

 Total titluri de valoare disponibile pentru 
vânzare 14.993.828 12.242.959 15.120.524 12.332.576 
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Note la situatiile financiare consolidate şi individuale 

23. Titluri de valoare (continuare) 

a) Titluri de valoare disponibile pentru vânzare (continuare) 

La data de 31 decembrie 2016, în cadrul acestor categorii de titluri, Grupul deţine instrumente de capitaluri evaluate la cost sub formă de participaţii 
deţinute în principal la Transfond, Biroul de Credit, Swift Belgium, Casa Română de Compensaţii, Fondul de Compensare a Investitorilor, care nu au 

putut fi evaluate la valoarea justă, neavând cotaţii recente accesibile publicului. Investiţia realizată la cost la data de 31 decembrie 2016 la nivelul 

Grupului este de 3.112 mii lei ( 2015: 3.123 mii lei), iar la nivelul Băncii este de 3.092 mii lei (2015: 3.092 mii lei). 

Mişcarea în ajustările de depreciere aferente participaţiilor este reflectată mai jos: 

În mii lei 2016 2015 
Sold la 1 ianuarie  8 8 
Ajustări de depreciere preluate prin achiziţie - 106 

Venituri din reluări de provizioane (nota 14) - -106 

Sold la 31 decembrie 8 8 

Mai jos este prezentată o analiză a calităţii obligaţiunilor deţinute de Grup şi Bancă la data de 31 decembrie 2016, încadrate la “Titluri disponibile 
pentru vânzare“, în funcţie de ratingul emitentului: 

Grup Banca 

În mii 
lei 

Obligaţiuni 
emise de 
Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de alte 

instituţii 
financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăţi 

nefinanciare Total 

Obligaţiuni 
emise de 
Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de alte 

instituţii 
financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăti 

nefinanciare Total 
A- -  -  9.052  -  9.052  -  -  9.052   -  9.052  
BB+ - 439  -  28.474  28.913  -  439  -  28.474  28.913  
BBB -   -  33.283  -  33.283  -    33.283   -  33.283  
BBB- 14.602.724  60.588  -  -  14.663.312  14.578.059  60.588  -  -  14.638.647  
Total  14.602.724  61.027  42.335  28.474  14.734.560  14.578.059  61.027  42.335  28.474  14.709.895  
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Note la situatiile financiare consolidate şi individuale 

23. Titluri de valoare (continuare) 

a) Titluri de valoare disponibile pentru vânzare (continuare) 

La data de 31 decembrie 2015 analiza calităţii obligaţiunilor deţinute de Grup şi Bancă încadrate la “Titluri disponibile pentru vânzare“, în funcţie de 

raitingul emitentului este următoarea: 

Grup Banca 

În mii 
lei 

Obligaţiuni 
emise de 
Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de alte 

instituţii 
financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăţi 

nefinanciare Total 

Obligaţiuni 
emise de 
Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de alte 

instituţii 
financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăţi 

nefinanciare Total 
A- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
BB+ -  491  -  27.980  28.471  -  491  -  27.980  28.471  
BBB -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  
BBB- 11.733.848  153.234  -  -  11.887.082  11.713.518  153.234  -  -  11.866.752  
Total  11.733.848  153.725  -  27.980  11.915.553  11.713.518  153.725  -  27.980  11.895.223  

 
La 31 decembrie 2016 şi la 31 decembrie 2015 Grupul şi Banca nu deţine în portofoliu instrumente de datorie clasificate la “Titluri disponibile pentru 

vânzare”, restante sau depreciate. Evoluţia titlurilor încadrate în categoria “Titluri disponibile pentru vânzare” este prezentată în tabelul următor: 

 

Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
La 1 ianuarie  12.242.959 10.771.834 12.332.576 10.852.865 

Achiziţii 26.008.147 38.129.348 26.027.482 38.136.577 

Vânzări şi răscumpărări -22.809.401 -36.574.232 -22.800.362 -36.574.220 

Cupon şi amortizare înregistrate în contul de profit şi pierdere în cursul anului (Nota 8) 247.451 219.782 246.572 219.511 

Cupon încasat, la termen, în cursul anului -567.431 -393.686 -566.565 -393.686 

Câştiguri/pierderi din măsurarea la valoarea justă -219.407 -17.126 -210.878 -15.731 

Diferenţe de curs  91.510 107.039 91.699 107.260 

la 31 decembrie 14.993.828 12.242.959 15.120.524 12.332.576 
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23. Titluri de valoare (continuare) 

a) Titluri de valoare disponibile pentru vânzare (continuare) 

La 31 decembrie 2016, din obligaţiunile de stat deţinute de Grup, suma de 29.000 mii lei (31 
decembrie 2015: 29.000 mii lei) este oferită ca garanţie pentru operaţiunile curente (RoCLEAR, 
SENT, MASTERCARD şi VISA).  
Certificatele de trezorerie şi obligaţiunile emise de Guvernul României au scadenţe între 2017 şi 
2044. 

La 31 decembrie 2016, Banca a intrat în tranzacţii de tip repo cu alte instituţii financiare, având ca 
suport titluri disponibile pentru vânzare, în valoare de 1.483.035 mii lei ( 31 decembrie 2015: 

276.319 mii lei). Titlurile gajate în cadrul contractelor de tip repo pot fi vândute sau regajate de 

către contraparte. Obligaţiunile municipale Alba Iulia poartă o dobândă variabilă (Robid 6M + 
Robor 6M)/2 + 1,5% (31 decembrie 2016: 1,5%; 31 decembrie 2015: 2,5%). Obligaţiunile în Lei 
emise de Municipalitatea Bucureşti au o dobândă fixă de 2,80%, respectiv de 3,58%. Grupul mai 
deţine obligaţiuni în Lei emise de Transelectrica, cu o dobândă fixă de 6,10%, obligaţiuni în USD 

emise de Black Sea Trade and Development, cu o dobândă fixă de 4,87% şi obligaţiuni în Lei emise 

de Internaţional Investments Bank, cu o dobândă fixă de 3,4%. 

Câştigurile realizate la cedarea activelor financiare disponibile pentru vânzare reclasificate din alte 
elemente ale rezultatului global în contul de profit şi pierdere au fost de 401.691 mii lei (2015: 
222.208 mii lei) cu impozit aferent de 64.271 mii lei pentru Grup şi 402.226 mii lei (2015:222.086 
mii lei) cu impozit aferent 64.356 mii lei pentru Bancă. 

b) Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 

În anul 2016 Grupul a achiziţionat şi a încadrat în categoria titluri deţinute până la maturitate, 
obligaţiuni în valoare 20.691 mii lei (2015: 12.942 lei). 

 Grup 
În mii lei 2016 2015 
Titluri deţinute până la maturitate 20.691 12.942 

Total 20.691 12.942 

La data de 31 decembrie 2016 analiza calităţii titlurilor de valoare deţinute până la scadenţă de 

Grup, în funcţie de raitingul emitentului este urmatoarea: 

 Grup 
În mii lei 2016 2015 
A 472  -  

B+ 473   -  

BB 1.224  1.228  

BB- 1.693  -  

BB+ 2.928  652  

BBB 2.773  2.764  

BBB- 10.168  8.298  

BBB+ 960  -  

Total 20.691  12.942  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
24. Investiţii în participaţii 

La data de 31 decembrie 2016 Banca deţinea participaţii directe în filiale în sumă de 136.671 mii lei (2015: 126.186 mii lei), valoarea ajustării pentru 

depreciere fiind de 0 mii lei (2015: 41.300 mii lei). Efectul modificării provizionului pentru deprecierea participaţiilor deţinute de Bancă a fost 
următorul: 

În mii lei 2016 2015 
Sold la 1 ianuarie  41.300 42.000 

Ajustări de depreciere preluate prin achiziţii -  106  

Derecunoaştere ajustare participaţie prin cesiune -41.300 - 

Venituri din reluări de provizioane (nota 14) -  -806 

Sold la 31 decembrie  -  41.300  

La data de 31 decembrie 2016 filialele unde Banca deţine direct şi indirect participații sunt următoarele: 

Denumirea entităţii Sediul social Procent participare Capital social Rezerve Profit/(pierdere) 
la 31.12.2016 

BT Leasing Transilvania IFN S.A.  Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, etj.1 100.00% 45,001 4,428 14,099 

BT Capital Parteners S.A. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, parter 99.59% 15,426 361 377 

BT Direct IFN S.A. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, etj.3 100.00% 26,880 2,130 3,461 

BT Building S.R.L. Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr.8 100.00% 40,448 4,680 819 

BT Investments S.R.L. Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr.36 100.00% 50,940 8,995 422 

BT Asset Management SAI S.A.  Cluj-Napoca, str Emil Racoviţă, nr 22, etj.1 80.00% 7,166 22,076 12,188 

Compania de Factoring S.R.L.  Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.43 100.00% 54,901 225 0 

BT Solution Agent de Asigurare S.R.L.  Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, etj.1 99.95% 20 4 325 

BT Safe Agent de Asigurare S.R.L. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, etj.1 99.99% 77 15 422 

BT Intermedieri Agent de Asigurare S.R.L. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, etj.1 99.99% 507 101 1,750 

BT Operational Leasing S.A. Bucureşti, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr.43 94.73% 3,494 592 4,045 

BT Leasing Moldova S.R.L  Republica Moldova, Chişinău, str. A.Puşkin nr.60 100.00% 4,427 0 1,580 

BT Asiom Agent de Asigurare S.R.L. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr.74-76, etj.1 99.95% 20 4 331 

BT Microfinanţare IFN S.A. Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.43 100.00% 11,760 0 -1,499 

Transilvania Imagistică S.A.  Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.43 90.54% 1,000 0 986 

Improvement Credit Collection S.R.L. Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr.1 100.00% 901 1,792 4,558 

Sinteza S.A. Oradea, Sos.Borsului nr.35 46.98% 9,917 635 2,304 

ChimProd S.R.L. Oradea, Sos.Borsului nr.35 46.87% 90 1,344 94 

Total 
  

272,975 47,382 46,262 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
25. Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 

Grup - În mii lei Investitii 
imobiliare Terenuri şi clădiri Calculatoare şi 

echipamente 
Mijloace de 
transport 

Imobilizări în 
curs Total 

Valoare contabilă brută 

Sold la 1 ianuarie 2015 630 350.079 256.557 82.685 8.796 698.747 

Achiziţii imobilizări corporale  - 107 11.376 28.166 55.112 94.761 

Achiziţii investiţii imobiliare 32.956 - - - - 32.956 

Sold preluat prin fuziune  - 43.839 89.288 9.222 11.909 154.258 

Sold preluat prin fuziune-investiţii imobiliare 3.374 - - - - 3.374 

Reclasificări stocuri în investiţii imobiliare 1.094 - - - - 1.094 

Transferuri de la investiţii în curs/stocuri - 10.054 12.332 16.123 - 38.509 

Transferuri de la investiţii în curs la investiţii imobiliare 745 - - - - 745 

Reevaluare (impact rezervă) - -860 369 1.165 - 674 
Reevaluare (impact în contul de profit şi pierdere) 

- -769 - - - -769 

Ieşiri (inclusiv diferenţe de curs valutar sold inițial) - -33.365 -62.173 -18.001 -44.466 -158.005 

Reclasificări mijloace fixe în stocuri în vederea vânzării - -416 - -111 - -527 

Sold la 31 decembrie 2015 38.799 368.669 307.749 119.249 31.351 865.817 

  
     

Sold la 1 ianuarie 2016 38.799 368.669 307.749 119.249 31.351 865.817 

Achiziţii imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 2 313 17.520 43.549 109.300 170.684 

Sold imobilizări corporale preluate prin achiziţie - 31.169 19.555 386 7.281 58.391 

Reclasificări stocuri în investiţii imobiliare - 
2.086 - 127 - 2.213 

Transferuri de la investiţii în curs - 
20.559 57.335 30.046 -107.940 - 

Transferuri de la investiţii în curs la investiţii imobiliare - 
- - - - - 

Reevaluare (impact rezervă) - 
64 177 1.148 - 1.389 

Reevaluare (impact contul de profit şi pierdere) 87 
-702 - - - -615 

Ieşiri - -13.896 -47.613 -13.097 -2.530 -77.136 

Reclasificări imobilizări corporale în stocuri în vederea vânzării - - - -67 - -67 

Sold la 31 decembrie 2016 38.888 408.262 354.723 181.341 37.462 1.020.676 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
25. Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare (continuare) 

Amortizare şi depreciere  
     

Grup -În mii lei Investiţii 
imobiliare 

Terenuri şi 
clădiri 

Calculatoare şi 
echipamente 

Mijloace de 
transport 

Imobilizări în 
curs Total 

Sold la 1 ianuarie 2015 - 145.267 174.762 38.997 - 359.026 

Cheltuiala în timpul anului - 17.726 29.023 14.960 - 61.709 

Sold amortizare preluat prin achiziţii - 20.384 53.103 6.866 - 80.353 

Amortizarea cumulată a ieşirilor - -23.865 -48.652 -15.188 - -87.705 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact rezervă) - -153 105 322 - 274 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact în contul de 

profit şi pierdere) 
- -91 - - - -91 

Sold provizion preluat prin achiziţii - 9.941 13.936 - 2.906 26.783 

Constituire provision (Nota 14) - - - - 670 670 

Anulare provizion depreciere (Nota 14) - -9.941 -13.936 -15 -3.576 -27.468 

Sold la 31 decembrie 2015  159.268 208.341 45.942 - 413.551 

       
Sold la 1 ianuarie 2016 - 159.268 208.341 45.942 - 413.551 

Cheltuiala în timpul anului - 13.953 29.142 21.939 - 65.034 

Sold amortizare preluat prin achiziţii - 1.635 4.890 227 - 6.752 

Amortizarea cumulată a ieşirilor - -11.919 -39.865 -9.355 - -61.139 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact rezervă) - 33 - - - 33 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact P&L) - -96 - - - -96 

Sold provizion preluat prin achiziţii - 17.265 13.044 143 7.281 37.733 

Constituire provision (Nota 14) - 556 2.246 - - 2.802 

Anulare provizion depreciere (Nota 14) - -13 12 - -2.727 -2.728 

Sold la 31 decembrie 2016 - 180.682 217.810 58.896 4.554 461.942 

       

Valoare netă contabilă       

La 1 ianuarie 2016 38.799 209.401 99.408 73.307 31.351 452.266 

La 31 decembrie 2016 38.888 227.580 136.913 122.445 32.908 558.734 
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 Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
25. Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare (continuare) 

 Banca - În mii lei Investiţii 
imobiliare 

Terenuri şi 
clădiri 

Calculatoare şi 
echipamente 

Mijloace de 
transport 

Imobilizări în 
curs Total 

Valoare contabila bruta      
 

Sold la 1 ianuarie 2015 630 343.327 244.611 29.436 8.607 626.611 

Achiziţii imobilizări corporale - 107 10.578 - 35.941 46.626 

Sold preluat prin achiziţie  - 43.839 89.288 9.222 11.909 154.258 

Sold preluat prin achiziţie investiţii imobiliare 3.374 - - - - 3.374 

Reclasificări stocuri în investiţii imobiliare 952 - - - - 952 

Transferuri de la investiţii în curs - 10.055 12.149 - - 22.204 

Reevaluare (impact rezervă) - -860 369 1.165 - 674 

Reevaluare (impact in Contul de Profit şi Pierdere) - -769 - - - -769 

Ieşiri - -33.365 -61.767 -14.979 -27.059 -137.170 

Reclasificări mijloace fixe în stocuri în vederea vânzării - -416 - -111 - -527 

Sold la 31 decembrie 2015 4.956 361.918 295.228 24.733 29.398 716.233 

 
      

Sold la 1 ianuarie 2016 4.956 361.918 295.228 24.733 29.398 716.233 

Achiziţii imobilizări corporale - - 14.888 9 70.633 85.530 

Reclasificări stocuri în investiţii imobiliare - 1.263 - 127 - 1.390 

Transferuri de la investiţii în curs - 19.942 51.601 - -71.543 - 

Reevaluare(impact rezervă) - 64 177 1.148 - 1.389 

Reevaluare (impact in contul de profit şi pierdere) - -702 0 - - -702 

Ieşiri - -13.294 -42.317 -3.109 -2.530 -61.250 

Reclasificări mijloace fixe în stocuri în vederea vânzării - - - - - - 

Sold la 31 decembrie 2015 4.956 369.191 319.577 22.908 25.958 742.590 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
25. Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare (continuare) 

 Banca - În mii lei Investiţii 
imobiliare 

Terenuri şi 
clădiri 

Calculatoare şi 
echipamente 

Mijloace de 
transport 

Imobilizări în 
curs Total 

Sold la 1 ianuarie 2015 - 144.292 169.515 23.142 - 336.949 
Cheltuiala în timpul anului - 17.655 27.441 3.186 - 48.282 

Sold amortizare preluat prin achiziţie - 20.384 53.103 6.866 - 80.353 

Amortizarea cumulată a ieşirilor - -23.865 -48.318 -14.427 - -86.610 

Amortizarea aferentă reevaluării(impact rezervă) 
- -153 105 322 - 274 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact in contul de profit 

şi pierdere) - -91 - - - -91 

Sold provizion preluat prin achiziţie 
- 9.941 13.936 - 2.906 26.783 

Constituire provizion - - - - 670 670 

Anulare provizion depreciere - -9.941 -13.936 - -3.576 -27.453 

Sold la 31 decembrie 2015 - 158.222 201.846 19.089 - 379.157 
 

      Sold la 1 ianuarie 2016 - 158.222 201.846 19.089 - 379.157 
Cheltuiala în timpul anului - 13.860 27.752 2.711 - 44.323 

Amortizarea cumulată a ieşirilor - -11.659 -36.816 -2.657 - -51.132 

Amortizarea aferentă reevaluării(impact rezervă) 
- 33 - - - 33 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact in contul de 
profit şi pierdere) 

 

-96 - - - -96 

Constituire provizion (Nota 14) - - - - - - 

Anulare provizion depreciere (Nota 14) - - - - - - 

Sold la 31 decembrie 2016 - 160.360 192.782 19.143 - 372.285 

       Valoare netă contabilă 
      La 1 ianuarie 2016 4.956 203.696 93.382 5.644 29.398 337.076 

La 31 decembrie 2016 4.956 208.831 126.795 3.765 25.958 370.305 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
25. Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare (continuare) 
La 31 decembrie 2016 Grupul are inclus în imobilizări corporale construcţii şi echipamente 

achiziţionate prin leasing financiar cu o valoare contabilă netă de 6.131 mii lei (31 decembrie 2015: 

4.733 mii lei) şi imobilizări necorporale achiziţionate în leasing financiar cu o valoare contabilă 

netă de 0 mii lei (31 decembrie 2015: 0 mii lei), iar Banca nu are inclus în imobilizări corporale 

autovehicule achiziţionate prin leasing financiar. La 31 decembrie 2016, Grupul avea imobilizări 

corporale gajate în valoare de 2.204 mii lei (31 decembrie 2015: 2.014 mii lei) iar Banca nu avea 

imobilizări corporale sau necorporale gajate. Imobilizările corporale şi necorporale în sold la data 

de 31 decembrie 2016 au fost supuse reevaluării efectuată de un evaluator independent. Dacă 

activele Grupului ar fi fost înregistrate conform modelului bazat pe cost, valoarea contabilă 

recunoscută ar fi fost: terenuri şi clădiri 196.268 mii lei (2015: 177.000 mii lei), investitii imobiliare 

39.458 mii lei (2015: 39.456 mii lei), calculatoare şi echipamente 136.592 mii lei (2015: 99.017 mii 

lei), mijloace de transport 121.287 mii lei (2015: 72.464 mii lei), imobilizări corporale în curs 

32.908 mii lei (2015: 31.351 mii lei) 

Dacă activele Băncii ar fi fost înregistrate conform modelului bazat pe cost, valoarea contabilă 

recunoscută ar fi fost: terenuri şi clădiri 181.787 mii lei (31 decembrie 2015: 175.617 mii lei), 

investiţii imobiliare 5.613 mii lei (31 decembrie 2015: 5.613 mii lei) calculatoare şi echipamente 

126.474 mii lei (31 decembrie 2015: 92.991 mii lei), mijloace de transport 2.607 mii lei (31 

decembrie 2015: 4.801 mii lei), imobilizări în curs 25.958 mii lei (31 decembrie 2015: 29.398 mii 

lei). 

 

26. Imobilizări necorporale (inclusiv fondul comercial) 
În mii lei Grup Banca 

Valoare contabilă brută Fondul 
comercial 

Aplicaţii 
informatice  

Aplicaţii 
informatice 

Sold la 1 ianuarie 2015 376 146,724 142,028 
Intrări - 31.296 30.402 

Sold preluat prin achiziţii - 116.504 116.504 
Reevaluare( impact în rezervă) - 682 682 
Ieşiri - -122.361 -122.320 

Sold la 31 decembrie 2015 376 172.845 167.296 
Sold la 1 ianuarie 2016 376 172.845 167.296 
Intrări - 42.469 36.108 

Sold preluat prin achiziţii 2.398 638 - 

Reevaluare(impact în rezervă) - 427 427 

Reevaluare (impact în cont de profit şi pierdere) - - - 

Ieşiri - -6.896  -6.553 

Sold la 31 decembrie 2016  2.774 209.483  197.278 
Amortizare cumulată     Sold la 1 ianuarie 2015 - 74.484 71.562 
Sold amortizare preluat prin achiziţii - 37.561 37.561 

Cheltuiala în timpul anului - 29.953 29.334 

Ieşiri - -43.625 -43.586 

Sold provizion preluat prin achiziţii - 68.058 68.058 

Constituire provizion - 4.824 4.824 

Anulare provizion depreciere - -72.882 -72.882 

Sold la 31 decembrie 2015 - 98.373 94.871 
Sold la 1 ianuarie 2016 - 98.373 94.871 
Cheltuiala în timpul anului - 28.877 28.035 

Ieşiri - -4.367 -4.024 

Sold la 31 decembrie 2016  -  122.883  118.882 
Valoarea netă contabilă 

   La 1 ianuarie 2016 376 74.472 72.425 
La 31 decembrie 2016 2.774 86.600 78.396 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

26. Imobilizări necorporale (inclusiv fondul comercial) (continuare) 

Testarea deprecierii unităţilor generatoare de numerar incluse în fondul 
comercial  
 

Pentru a testa deprecierea, fondul comercial este alocat pe diviziile operaţionale ale Grupului, care 

reprezintă nivelul cel mai de jos al Grupului la care fondul comercial este monitorizat în scopuri de 

management. 

Grupul are înregistrat la 31 decembrie 2016 fondul comercial alocat BT Leasing Transilvania IFN 

S.A. în sumă de 376 mii lei (31 decembrie 2015: 376 mii lei). 

În urma tranzacţiei de preluare a activităţii de investment banking de la Capital Partners S.A din 

data de 30 martie 2016, la nivel de BT Capital Partners, s-a înregistrat un fond comercial pozitiv de 

2.398 mii lei. La data de 31 decembrie 2016 fondul comercial a fost testat pentru depreciere în 

conformitate cu IFRS 3 nefiind necesare ajustări pentru depreciere.  

Dacă activele necorporale ale Grupului ar fi fost înregistrate conform modelului bazat pe cost, 

valoarea contabilă recunoscută ar fi fost 85.874 mii lei (2015: 73.762 mii lei), iar ale Băncii, 77.760 

mii lei (31 decembrie 2015: 71.715 mii lei). 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

27. Creanţe şi datorii din impozitul amânat  

La 31 decembrie 2016 mişcarea în creanţe şi datorii din impozit amânat la nivelul Grupului este prezentată mai jos : 

 

În mii lei 
01 

Ianuarie 
2016 

Combinări 
de 

întreprinderi 

Trasfer la active 
noncurente 

deţinute spre 
vânzare 

Recunoscut 
în profit şi 
pierdere 

Recunoscut în 
alte elemente 

ale rezultatului 
global 

Recunoscut 
direct în 

capitaluri 
proprii 

31 
decembrie 

2016 

Efectul fiscal al diferenţelor temporare deductibile/impozabile(inclusiv pierderi fiscale reportate), provenite din: 
Active corporale şi necorporale  -4.417 -  -  250  -287  -  -4.454  

Active financiare la valoare justă prin contul de 

profit şi pierdere 64  -  -  -  -  -  64  

Active financiare disponibile pentru vânzare  -33.392  -  -  101  35.127  -  1.836  

Alte active 120  -  -  99  6  -  225  

Credite şi creanţe -14  -  -  590  -  -  576  

Provizioane şi datorii 7.920  -  -  4.092  -  -  12.012  

Pierderi fiscale reportate 143.465  -  -  224.880  -  -  368.345  

Altele 160  -  -  -  -48  -  112  

Creanţa de impozit amânat / (datorie) 113.906  -  -  230.012  34.798  -  378.716  
                

Recunoaştere creanţă de impozit amânat  154.132  -  -  229.701  1.392  -  385.225  

Recunoaştere datorie de impozit amânat  -40.226  -  -  311  33.406  -  -6.509  

Creanţa de impozit amânat /(datorie) 113.906  -  -  230.012  34.798  -  378.716  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

27. Creanţe şi datorii din impozitul amânat (continuare) 

La 31 decembrie 2015 mişcarea în creanţe şi datorii din impozit amânat la nivelul Grupului este prezentată mai jos : 

 

În mii lei 
01 

Ianuarie 
2015 

Combinări 
de 

întreprinderi 

Trasfer la active 
noncurente 

deţinute spre 
vânzare 

Recunoscut 
în profit şi 
pierdere 

Recunoscut 
în alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

Recunoscut 
direct în 

capitaluri 
proprii 

31 
decembrie 

2015 

Efectul fiscal al diferenţelor temporare deductibile/(impozabile) (inclusiv pierderi fiscale reportate), provenite din: 

Active corporale şi necorporale -4.482 -  - 238  -173  -  -4.417  

Active financiare la valoare justă prin contul de 

profit şi pierdere 
77  -  -  -13  -  -  64  

Active financiare disponibile pentru vânzare  -36.188  -  -  66  2.730  -  -33.392  

Alte active -  -  -  114  6  -  120  

Credite şi creanţe  -4.640 -  -  4.626  -  -  -14  

Provizioane şi datorii 4.112  -  -  3.728  80  -  7.920  

Pierderi fiscale reportate -  -  -  143.465  -  -  143.465  

Altele 81  -  -  -  79  -  160  

Creanţa de impozit amânat / (datorie) -41.040  -  -  152.224  2.722  -  113.906  
                

Recunoaştere creanţă de impozit amânat  6.788  -  -  146.965  379  -  154.132  

Recunoaştere datorie de impozit amânat  -47.828  -  -  5.259  2.343  -  -40.226  

Creanţa de impozit amânat /(datorie) -41.040  -  -  152.224  2.722  -  113.906  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

27. Creanţe şi datorii din impozitul amânat (continuare) 

La 31 decembrie 2016 mişcarea în creanţe şi datorii din impozit amânat la nivelul Băncii este prezentată mai jos: 

 

În mii lei 
01 

Ianuarie 
2016 

Combinări 
de 

întreprinderi 

Trasfer la active 
noncurente 

deţinute spre 
vânzare 

Recunoscut 
în profit şi 
pierdere 

Recunoscut 
în alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

Recunoscut 
direct în 

capitaluri 
proprii 

31 
Decembrie 

2016 

Efectul fiscal al diferenţelor temporare deductibile/(impozabile) (inclusiv pierderi fiscale reportate), provenite din: 

Active corporale şi necorporale -4.417 -  -  285  -286 -  -4.418 

Active financiare la valoare justă prin contul de 

profit ş pierdere 
-  -  -  -  -  -  -  

Active financiare disponibile pentru vânzare  -35.796 - -  -  33.741  -  -2.055 

Alte active 114  -  -  105  6  -  225  

Credite şi creanţe -  -  -  -  -  -  -  

Provizioane şi datorii 7.796  -  -  4.047  -  -  11.843  

Pierderi fiscale reportate 143.465  - -  224.880  -  -  368.345  

Altele -  -  -  -  -  -  -  

Creanţa de impozit amânat / (datorie) 111.162  -  -  229.317  33.461  -  373.940  
  -  -  -  -  -  -  -  

Recunoaştere creanţă de impozit amânat  151.375  -  -  229.032  6  -  380.413  

Recunoaştere datorie de impozit amânat  -40.213 -  -  285  33.455  -  -6.473 

Creanţa de impozit amânat /(datorie) 111.162  -  -  229.317  33.461  -  373.940  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

27. Creanţe şi datorii din impozitul amânat (continuare) 

La 31 decembrie 2015 mişcarea în creanţe şi datorii din impozit amânat la nivelul Băncii este prezentată mai jos: 

 

În mii lei 
01 

Ianuarie 
2015 

Combinări 
de 

întreprinderi 

Trasfer la active 
noncurente 

deţinute spre 
vânzare 

Recunoscut 
în profit şi 
pierdere 

Recunoscut 
în alte 

elemente ale 
rezultatului 

global 

Recunoscut 
direct în 

capitaluri 
proprii 

31 
Decembrie 

2015 

Efectul fiscal al diferenţelor temporare deductibile/impozabile (inclusiv pierderi fiscale reportate), provenite din:  
Active corporale şi necorporale -4.482 -  -  238  -173 -  -4.417 

Active financiare la valoare justă prin contul de 

profit şi pierdere 
- -  -  -  -  -  -  

Active financiare disponibile pentru vânzare  -38.312 -  -  -  2.516  -  -35.796 

Alte active -  -  -  108  6  -  114  

Credite şi creante -5.034 - -  5.034  -  -  -  

Provizioane şi datorii 4.112  -  -  3.684  -  -  7.796  

Pierderi fiscale reportate -  -  -  143.465  -  -  143.465  

Altele -  -  -  -  -  -  -  

Creanţa de impozit amânat / (datorie) -43.716 -  -  152.529  2.349  -  111.162  
         

Recunoaştere creanţă de impozit amânat  4.112  -  -  147.257  6  -  151.375  

Recunoaştere datorie de impozit amânat  -47.828 -  -  5.272  2.343  -  -40.213 

Creanţa de impozit amânat /(datorie) -43.716 -  -  152.529  2.349  -  111.162  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

27. Creanţe şi datorii din impozitul amânat (continuare) 

Cota de impozit pe profit utilizată la calculul impozitului curent şi amânat a fost la 31 decembrie 2016 de 16% (31 decembrie 2015: 16%). 

Impozitul amânat este determinat folosind metoda pasivului bilanţier pentru diferenţe temporare ce apar între baza fiscală de calcul a impozitului 
pentru active şi datorii şi valoarea contabilă a acestora. 
Aşa cum este prevăzut în Nota 5, Banca a depuns declaraţia fiscală anuală rectificativă pentru anul 2015. În această declaraţie fiscală Banca a 

reconsiderat venitul din câştigul din achiziţie drept venit neimpozabil, rezultând o datorie de impozit amânat mai mică în valoare de 264.096 mii lei şi 

ca rezultat o pierdere fiscală neutilizată la 31 decembrie 2016 în valoare de 1.650.600 mii lei. 

Banca a recunoscut creanţa de impozit amânat în sumă totală de 368.345 mii lei (2015: 143.465 mii lei) bazată pe proiecţiile viitoare de profit.  

Managementul Băncii estimează că va realiza suficient profit impozabil din operaţiuni financiar-bancare curente pentru a recupera pierderile fiscale 

reportate şi că va recupera creanţa de impozit pe profit până aproximativ în anul 2019. 

 

Pierderile fiscale neutilizate expiră astfel: 

 
În mii lei 2016 2015 
Pierdere fiscală reportată  3.088.424 3.767.958 

Utilizarea pierderii fiscale în anul curent 786.265 679.534 

Pierdere fiscală reportată care expiră astfel: 2.302.159 3.088.424 
31 Decembrie 2015 - - 

31 Decembrie 2016 - 705.044 

31 Decembrie 2017 - - 

31 Decembrie 2018 206.189 287.410 

31 Decembrie 2019 576.989 576.989 

31 Decembrie 2020 348.555 348.555 

31 Decembrie 2021 155.706 155.706 

31 Decembrie 2022 1.014.720 1.014.720 
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28. Alte active financiare 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     

Sume în curs de decontare 75.646 37.616 75.623 37.602 

Debitori diverşi şi avansuri imobilizări 73.877 69.829 51.109 55.081 

Valori primite la încasare 41.394 39.107 41.394 39.107 

Alte active financiare 9.722 1.042 5.406 628 

Ajustare de depreciere alte active financiare -6.488 -10.212 -3.379 -3.776 

Total 194,151 137.382 170,153 128.642 

Evoluţia ajustării pentru deprecierea altor active pe parcursul anului a fost următoarea: 

29. Alte active nefinanciare 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     

Stocuri şi asimilate 105.503 112.861 77,905 95,495 

Cheltuieli în avans 28.690 21.016 26,091 19,335 

Taxa pe valoarea adaugată şi alte impozite de recuperat 9.188 15.738 796 826 

Alte active nefinanciare 206 776 84 231 

Ajustare de depreciere alte active nefinanciare -30.690 -31.689 -20,402 -25,483 

Total 112.897 118.702 84,474 90,404 

 

Evoluţia ajustării pentru deprecierea altor active pe parcursul anului a fost următoarea: 

 

În mii lei Grup Banca 

 2016 2015 2016 2015 
     
Sold la 1 ianuarie  31.689 7.438 25.483 1.654 
Cheltuiala netă cu ajustarea de depreciere (Nota 14) -820 48 -4.902 -211 

Ajustări de depreciere preluate prin achiziţie - 24.309 - 24.309 

Provizioane aferente debitelor radiate (write-off) - -106 - -269 

Reclasificare în investiţii imobiliare -179 - -179 - 

Diferenţe de curs valutar - - - - 

Sold la 31 decembrie 30.690 31.689 20.402 25.483 
 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 

Sold la 1 ianuarie  10.212 9.149 3.776 1.480 

Cheltuiala netă cu ajustarea de depreciere (Nota 14) -3.313 -3.556 109 -2.323 

Ajustări de depreciere preluate prin achiziţie 94 4.707 - 4.707 

Provizioane aferente debitelor radiate (write-off) - -90 - -90 

Transfer la provizioane credite -507 - -507 - 

Diferenţe de curs valutar 2 2 1 2 

Sold la 31 decembrie 6.488 10.212 3.379 3.776 
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29. Alte active nefinanciare (continuare) 

În categoria stocuri şi asimilate din cadrul Băncii sunt cuprinse bunurile cumpărate şi deţinute în 
vederea revânzării în sumă de 51.338 mii lei cu următoarea structură: clădiri 25.666 mii lei, terenuri 

25.654 mii lei, echipamente 0 mii lei, auto 13 mii lei şi mobilier 5 mii lei (2015: 65.052 mii lei cu 

următoarea structură: clădiri 36.359 mii lei, terenuri 26.726 mii lei, echipamente 851 mii lei, auto 
1.107 mii lei şi mobilier 9 mii lei). 
În categoria stocuri şi asimilate din cadrul Grupului sunt cuprinse bunurile cumpărate şi deţinute în 
vederea revânzării în sumă de 57.909 mii lei cu următoarea structură: clădiri 27.073 mii lei, terenuri 

26.407 mii lei, echipamente 2.652 mii lei, auto 1.773 mii lei şi mobilier 5 mii lei (2015: 76.177 mii lei 

cu următoarea structură: clădiri 37.829 mii lei, terenuri 27.622 mii lei, echipamente 7.503 mii lei, 
auto 3.209 mii lei şi mobilier 14 mii lei). 
 

30. Depozite de la bănci  

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     
Depozite la vedere 152.118 342.765 152.118 342.765 

Depozite la termen 95.150 45.660 95.150 45.660 

Total  247.268 388.425 247.268 388.425 

31. Depozite de la clienţi 
 Grup Banca 
 În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     
Conturi curente 14.996.775 11.666.350 15.071.687 11.714.624 

Depozite la vedere 504.227 561.097 504.227 561.097 

Depozite la termen 25.688.116 25.521.282 25.786.124 25.566.720 

Depozite colaterale 492.357 553.012 489.735 552.851 

Total 41.681.475 38.301.741 41.851.773 38.395.292 

 

Depozitele atrase de la clienţi pot fi analizate, de asemenea, după cum urmează: 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     
Persoane fizice 26.358.368 23.286.325 26.355.402 23.286.251 

Persoane juridice  15.323.107 15.015.416 15.496.371 15.109.041 

Total  41.681.475 38.301.741 41.851.773 38.395.292 
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31. Depozite de la clienţi (continuare) 

În tabelul de mai jos sunt prezentate concentrările pe sectoare economice ale depozitelor atrase de 

la clienți: 

 

 Grup Banca 
Sector 2016 2015 2016 2015 
Clienți persoane fizice 63,24% 60,80% 62,97% 60,65% 

Activități financiare şi de asigurare 7,60% 7,19% 7,87% 7,40% 

Servicii 5,11% 5,37% 5,20% 5,37% 

Comerț 4,29% 5,37% 4,27% 5,36% 

Producție 3,45% 4,11% 3,43% 4,10% 

Industria energetică 2,91% 2,33% 2,90% 2,33% 

Construcții 2,91% 3,56% 2,89% 3,55% 

Transport 2,49% 3,31% 2,48% 3,30% 

Telecomunicații 1,76% 2,24% 1,75% 2,24% 

Agricultură 1,64% 1,30% 1,63% 1,30% 

Industria minieră 1,32% 1,63% 1,31% 1,63% 

Educație 0,94% 0,81% 0,94% 0,81% 

Imobiliare 0,84% 0,75% 0,84% 0,75% 

Sănătate 0,71% 0,60% 0,71% 0,60% 

Altele 0,49% 0,26% 0,48% 0,25% 

Instituții guvernamentale 0,31% 0,34% 0,31% 0,34% 

Persoane fizice autorizate 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 Grup Banca 
Sector 2016 2015 2016 2015 
Clienți persoane fizice 26.358.368 23.286.325 26.355.402 23.286.251 

Activități financiare şi de asigurare 3.165.752 2.754.913 3.293.675 2.840.713 

Servicii 2.129.238 2.055.235 2.174.670 2.063.194 

Comerț 1.787.005 2.057.485 1.786.959 2.057.485 

Producție 1.436.117 1.576.024 1.436.117 1.576.024 

Industria energetică 1.212.400 893.636 1.212.400 893.636 

Construcții 1.211.067 1.362.578 1.211.067 1.362.578 

Transport 1.036.991 1.268.830 1.036.969 1.268.830 

Telecomunicații 732.920 858.563 732.920 858.563 

Agricultură 684.220 498.259 684.220 498.259 

Industria minieră 548.312 626.160 548.312 626.160 

Educație 391.410 309.824 391.410 309.824 

Imobiliare 351.264 287.799 351.264 287.799 

Sănătate 295.161 229.338 295.154 229.338 

Altele 202.272 97.713 202.256 97.579 

Instituții guvernamentale 128.938 130.391 128.938 130.391 

Persoane fizice autorizate 10.040 8.668 10.040 8.668 

Total mii lei 41.681.475 38.301.741 41.851.773 38.395.292 
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32. Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 
 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     

Împrumuturi de la bănci comerciale 39.535 88.823 - - 

Bănci româneşti 39.535 61.996 - - 
Bănci străine - 26.827 - - 

Împrumuturi de la bănci de dezvoltare  672.837  629.035 653.922 573.298 

Datorii din tranzacții repo 1.483.035  276.319 1.483.035 276.319 

Alte fonduri de la instituţii financiare 109.504  135.525 109.504 135.525 

Total  2.304.911 1.129.702 2.246.461 985.142 

 

Ratele dobânzilor pentru împrumuturile de la bănci şi instituţii financiare s-au situat în intervalele 

de dobândă prezentate, după cum urmează: 

 

La 31 decembrie 2016 şi 2015 Grupul şi Banca respectă indicatorii financiari impuşi prin 
contractele de împrumut cu finanțatorii. 

33. Datorii subordonate 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
     

Împrumuturi de la bănci de dezvoltare şi 

instituţii financiare  
377.852  370.176 377.852 370.176 

Obligaţiuni convertibile  46.259  46.248 46.259 46.176 

Total  424.111  416.424 424.111 416.352 
 

Datoriile subordonate includ împrumuturi subordonate de la bănci de dezvoltare şi instituţii 
financiare, precum şi obligaţiuni convertibile. 

În cadrul împrumuturilor subordonate sunt incluse următoarele:  

- împrumut în sumă de 15 milioane EUR, echivalent a 68.117 mii lei ( 2015: 67.868 mii lei) 

contractat în 2013, la Euribor 6m +6,2%, scadent în 2018; 

- împrumut în sumă de 25 milioane EUR, echivalent a 113.528 mii lei (2015: 113.113 mii lei) 

contractat în 2013, la Euribor 6m+6,2%, scadent în 2023; 

- împrumut în sumă de 5 milioane EUR, echivalent a 22.706 mii lei (2015: 22.622 mii lei) 

contractat în 2012 la Euribor 6m+6,50%, scadent în 2018; 

- împrumut în sumă de 40 milioane USD, echivalent a 172.132 mii lei (2015: 165.908 mii lei) 
contractat în anul 2014 la Libor 6m+5,80%, scadent în 2023. 

 

 

 2016 2015 
 Minim Maxim Minim Maxim 

EUR Euribor 3m+1,90% 0,818% 0,50% Euribor 3m+5,50% 

LEI 0,00% 0,60% 0,00% Robor 3m+ 1,45% 

USD Libor 6m+0,51% 0,40% Libor 6m+0,51% Libor 6m+4,50% 
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33. Datorii subordonate (continuare) 

Banca Transilvania S.A. a emis în 2013 obligaţiuni convertibile în acţiuni în valoare de 30 milioane 

EUR, echivalent a 134.541 mii lei la EURIBOR6M+6,25%, scadent în 2020. Obligaţiunile neajunse 

la scadenţă vor putea fi convertite în acţiuni, la alegerea deţinătorului de obligaţiuni. În anul 2014 

Banca a convertit obligaţiuni în valoare totală de 20.072.238 EUR, echivalent a 88.318.847 lei, 

sumă care a fost utilizată astfel: 49.444.546 lei pentru majorarea capitalului social şi 38.873.301 lei 

pentru constituirea primelor de capital. În anul 2015, Banca nu a convertit obligaţiuni. 

În anul 2016 Banca a convertit obligaţiuni în valoare totală de 23.004 EUR, echivalent a 101.962 

lei, sumă care a fost utilizată astfel: 44.113 lei pentru majorarea capitalului social şi 57.849 lei 

pentru constituirea primelor de capital. 

 La 31.12.2016 valoarea obligaţiunilor convertibile era de 9.904.758 EUR, echivalent a 44.979 mii 

lei (la 31.12.2015 9.927.762 EUR, echivalent a 44.918 mii lei). 

Dobânda acumulată la datoriile subordonate este în valoare de 1.280 mii lei (2015: 1.257 mii lei). 

34. Provizioane pentru litigii, alte riscuri şi angajamente de creditare 

Provizioanele pentru alte riscuri şi angajamente de creditare sunt prezentate astfel: 

 Grup Banca 

În mii lei 2016 2015  2016 2015 
Provizioane angajamente de creditare 45.230  52.127 45.242 52.135 

Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub 
forma absenţelor compensate 6.497  5.934 5.000 5.000 

Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor 25.989  1.538 24.491 - 

Provizioane pentru litigii, riscuri şi cheltuieli (*) 436.866  648.600 432.222 648.461 

Total 514.582  708.199 506.955 705.596 

(*) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli cuprind în principal provizioane pentru litigii şi pentru alte 
riscuri preluate în urma fuziunii cu Volksbank Romania S.A. 
 

35. Alte datorii financiare 

 

 Grup Banca 
 În mii lei 2016 2015  2016  2015 

     
Sume în curs de decontare 366.267  204.610  362.833 201.997 

Creditori diverşi  55.205  36.421  31.262 25.836 

Datorii legate de leasing (i) 1.651  1.311  - - 

Datorii financiare deţinute în vederea 

tranzacţionării 10.947  5.627 10.947 5.626 

Alte datorii financiare 35.905  29.063  36.116 35.432 

Total 469.975   277.032  441.158 268.891 
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35. Alte datorii financiare (continuare) 

 (i) Sumele viitoare minime de plată corespunzătoare contractelor de leasing financiar şi 
valoarea prezentă a plăţilor minime de leasing sunt următoarele: 

În mii lei 2016 2015 
 Plăţile minime de leasing   

2016 - 523 

2017 393 124 

2018 698 729 

2019 298 - 

2020 298 - 

2021 83  

Total plăţi minime de leasing 1.770 1.376 

   

Minus dobânda viitoare -119 -65 

   

Valoarea prezentă a plăţilor minime de leasing 1.651 1.311 

36. Alte datorii nefinanciare 
 Grup Banca 

 În mii lei 2016 2015  2016  2015 
     
Sume în curs de decontare 41.288   14.967  412 104 

Alte impozite de plătit 22.911   44.868  20,687 42,747 

Alte datorii nefinanciare 47.670  23.273  46,688 22,355 

Total 111.869   83.108  67,787 65,206 

37. Capitalul social 

Capitalul social nominal al Băncii înregistrat la Registrul Comerţului la 31 decembrie 2016 era 

format din 3.646.047.792 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 1 leu fiecare (la 31 decembrie 

2015: 3.026.003.679 acţiuni la valoarea nominală de 1 leu fiecare). Structura acţionariatului este 

prezentată în Nota 1. 

Majorarea capitalului s-a făcut prin încorporarea rezervelor constituite din profitul statutar în 

valoare de 620.000.000 lei şi din conversia obligaţiunilor în acţiuni în valoare de 44.113 lei care a 

fost înregistrată la Registrul Comerţului în anul 2016. Conversia obligaţiunilor în acţiuni s-a 

realizat astfel: în luna februarie 2016 au fost convertite un număr de 29.163 obligaţiuni în valoare 

de 77.386 lei, la un preţ de conversie de 2,2785 rezultând un număr de 33.962 acţiuni. Diferenţa de 

43.424 lei s-a înregistrat pe prime de emisiune. 

În luna noiembrie 2016 au fost convertite un număr de 9.177 obligaţiuni în valoare de 24.576 lei, la 

un preţ de conversie de 2,4208 rezultând un număr de 10.151 acţiuni, valoarea primelor de 

emisiune fiind de 14.425 lei.  

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 

        
Capital social vărsat înscris la Registrul 
Comerţului 3.646.048 3.026.004 3.646.048 3.026.004 

Ajustarea la inflaţie a capitalului social 89.899 89.899 89.899 89.899 

Ajustarea capitalului social cu rezervele din 

reevaluarea imobilizărilor corporale al căror 
surplus nu s-a realizat -3.398 -3.398 -3.398 -3.398 

Total  3.732.549 3.112.505 3.732.549 3.112.505 
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38. Acţiuni proprii 

La 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 acţiunile proprii răscumpărate erau formate din: 

 

În mii lei Grup Banca 

 

2016 2015 2016 2015 
La 1 ianuarie -11.806 -21.253 - -10.468 

Achiziţii de acţiuni proprii -16.546 -65.857 -16.546 -65.857 

Reevaluare acţiuni - -3.601 - -3.601 

Plăţi pe bază de acţiuni -  79.926  -  79.926 

Vânzare acţiuni subsidiare -  84  - - 

Acţiuni primite cu titlu gratuit -1.641 -1.105 - - 

Total Acţiuni Proprii  -29.993 -11.806 -16.546 -  

39. Rezultat reportat 

La 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 rezultatul reportat era format din: 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 

La 1 ianuarie 2.523.109 597.213 2.389.102 490.160 

Profitul anului 2016 1.272.422 2.446.129 1.228.440 2.417.668 

Repartizarea profitului la rezerve legale -51.473 -114.347 -49.956 -113.256 

Majorarea capitalului social din profitul anului 

precedent 
-620.000 -406.823 -620.000 -406.823 

Utilizarea profitului pentru plata dividendelor -1.200.000 - -1.200.000 - 

Realizarea surplusului din reevaluare  1.741 1.439 1.687 1.384 

Constituirea fondului pentru plata acţiunilor către 

salariaţi 30.000 - 30.000 - 

Conversia rezultatului reportat  231 -753 -29 -336 

Alte mişcări (Intrare în consolidare, corecţii rezultat 

reportat, modificare procent fonduri) 
-1.957 251 - 305 

Total Rezultat Reportat 1.954.073 2.523.109 1.779.244 2.389.102 

40. Rezerva din reevaluare 
 

La 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 rezervele din reevaluare erau formate din: 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
La 1 ianuarie 26.470 27.000 27.377 27.852 

Creşteri din reevaluare imobilizări  1.783 1.082 1.783 1.082 

Impozit amânat reevaluare -285 -173 -285 -173 

Rezultatul reportat din realizarea rezervelor din reevaluare -1.741 -1.439 -1.687 -1.384 

Total Rezerva din Reevaluare 26.227 26.470 27.188 27.377 
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41. Rezerve privind activele disponibile pentru vânzare 
 

La 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 rezervele privind activele disponibile pentru vânzare 

erau formate din:  

 

 Grup Banca 

În mii lei 2016 2015 2016 2015 
La 1 ianuarie 175.511 189.896 187.928 201.142 

Câştiguri/Pierderi din valoarea justă recunoscute în 
capitaluri proprii (nete de impozit), aferente 

instrumentelor financiare disponibile spre vânzare  

-219.403 -17.125 -210.878 -15.731 

Impozit 35.101 2.740 33.740 2.517 

Total Rezerve privind activele disponibile 
pentru vânzare -8.791 175.511 10.790 187.928 

 
42. Alte rezerve  

La 31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 Alte rezerve erau formate din:  

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 

     
Riscuri bancare generale (i) 77.893 77.893 77.893 77.893 

Rezerva legală (ii) 354.168 302.695 344.596 294.640 

     
Total 432.061 380.588 422.489 372.533 

 

Rezerve statutare (ii) Grup Banca 
În mii lei 2016 2015 2016 2015 
La 1 ianuarie 302.696 188.348 294.640 181.384 

Distribuţia profitului 51.472 114.347 49.956 113.256 

Total 354.168 302.695 344.596 294.640 

 

(i) Rezerva pentru riscurile bancare generale este formată din sume constituite ca rezerve din 

profitul anului pentru pierderile viitoare şi alte riscuri şi contingente imprevizibile, în 

conformitate cu legea bancară locală. Rezerva pentru riscuri bancare generale a fost 

reţinută din profitul brut statutar şi a fost calculată aplicând 1% la soldul activelor 

purtătoare de riscuri bancare specifice. Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare 

generale s-a constituit, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004 până la sfârşitul 

exerciţiului financiar al anului 2006. 

 

(ii) Rezervele legale reprezintă transferuri acumulate din rezultatul reportat, în conformitate 
cu reglementările bancare locale care specifică faptul că 5% din profitul net al Băncii şi al 
filialelor trebuie să fie transferat într-un cont de rezervă nedistribuibilă până în momentul 
în care rezerva atinge nivelul de 20% din capitalul social al Băncii şi respectiv al filialelor. 

Rezervele legale nu sunt distribuibile acţionarilor. 
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43. Tranzacţii cu părţi afiliate  

Entităţile se consideră a fi în relaţii speciale dacă una dintre acestea are capacitatea de a o controla pe cealaltă sau de a exercita o influenţă 

semnificativă asupra celeilalte entităţi la luarea deciziilor financiare sau operaţionale. 

Grupul şi Banca se angajează în operaţiuni cu societăţile sale afiliate, acţionarii şi personalul cheie din conducere. Toate aceste operaţiuni au fost 

derulate în condiţii similare, inclusiv cele privind ratele dobânzii şi condiţiile privind garanţiile, cu termenii pentru operaţiuni similare cu terţi. La 

consolidare tranzacţiile / soldurile cu subsidiarele au fost eliminate. 

Tranzacțiile cu alte părți afiliate cuprind tranzacții cu cei mai importanţi acționari, membrii familiilor personalului cheie din conducere şi companiile 

unde aceştia sunt acționari şi care desfăşoară o relație cu Banca. 

Tranzacţiile /soldurile cu părţile afiliate sunt prezentate mai jos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2015 

GRUP – mii lei Personal cheie 

din conducere 

Alte părţi 

afiliate 

Total Personal cheie 

din conducere 

Alte părţi 

afiliate 

Total 

Active       

Credite acordate 17.958 16.471 34.429 18.260 18.227 36.487 

Datorii       

Depozite atrase 26.243 152.097 178.340 14.486 134.402 148.888 

Împrumuturi de la instituţiile de credit - 159.225 159.225 - 286.893 286.893 

Împrumuturi subordonate - 172.989 172.989 - 166.353 166.353 

Titluri de datorie - 20.474 20.474 - 20.422 20.422 

Angajamente       

Angajamente de creditare şi garanţii financiare date 2.473 10.646 13.119 1.947 12.531 14.478 

Valoarea noţionalului operaţiunilor de schimb 20.011 25.909 45.920 12.142 87.481 99.623 

Contul de profit şi pierdere       

Venituri din dobânzi 547 939 1.486 843 741 1.584 

Cheltuieli cu dobânzi 121 19.876 19.997 162 21.785 21.947 

Venituri din taxe şi comisioane 9 265 274 10 473 483 

Cheltuieli cu taxe şi comisioane - - - - - - 
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43. Tranzacţii cu părţi afiliate (continuare) 

 

Banca – mii lei 2016 2015 

 Filiale Personal cheie 

din conducere 

Alte părţi 

afiliate 

Total Filiale Personal cheie 

din conducere 

Alte părţi 

afiliate 

Total 

Active         

Credite acordate 649.758 15.742 16.356 681.856 372.834 16.045 17.834 406.713 

Investiţii în participaţii 311.980 - - 311.980 219.459 - - 219.459 

Alte active 2.543 - - 2.543 337 - - 337 

Datorii         

Depozite atrase 173.400 21.067 147.529 341.996 88.494 12.082 131.694 232.270 

Împrumuturi de la instituţiile de credit - - 140.316 140.316 - - 231.156 231.156 

Împrumuturi subordonate - - 172.989 172.989 - - 166.353 166.353 

Titluri de datorie - - 20.474 20.474 - - 20.350 20.350 

Alte datorii 1.380 - - 1.380 6.999 - - 6.999 

Angajamente         

Angajamente de creditare şi garanţii financiare date 182.612 2.159 10.578 195.349 105.201 1.681 12.447 119.329 

Angajamente de creditare şi garanţii financiare primite 28.231 - - 28.231 18.328 - - 18.328 

Valoarea noţionalului operaţiunilor de schimb 124.382 17.460 25.301 167.143 220.466 10.369 86.628 317.463 

Contul de profit şi pierdere         

Venituri din dobânzi 12.387 489 919 13.795 8.070 776 718 9.564 

Cheltuieli cu dobânzi 278 100 18.725 19.103 514 128 20.226 20.868 

Venituri din taxe şi comisioane 3.316 6 257 3.579 2.586 8 332 2.926 

Cheltuieli cu taxe şi comisioane 10.180 - - 10.180 11.959 - - 11.959 

Cheltuieli sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu 

sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 622 - - 622 36 - - 36 

Venit din dividende 5.466 - - 5.466 7.950 - - 7.950 

Alte venituri 5.441 - - 5.441 1.983 - - 1.983 

Alte cheltuieli 8.180 - - 8.180 5.966 - - 5.966 
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43. Tranzacţii cu părţi afiliate (continuare) 

 

Tranzacţii cu personalul cheie din conducere 

În timpul anului 2016, cheltuielile cu salariile membrilor Consiliului de Administraţie şi Conducerii 

Executive a Grupului au însumat 14.321 mii lei (la 2015: 11.405 mii lei), iar ale Băncii au însumat 

9,246 mii lei (31 decembrie 2015: 7.957 mii lei). 

 
Compensarea personalului cu funcţie cheie: 

 
Grup Banca 

 2016 2015 2016 2015 

Mii RON  Total Total Total 

din care 

contributii 

CAS 

din care 

contributii 

angajator la 

Pilonul III 

TOTAL 

din care 

contributii 

CAS 

din care 

contributii 

angajator la 

Pilonul III 

Beneficii pe 

termen scurt ale 

angajatilor 

26.693 26.450 22.481 875 37 23.083 938 - 

Beneficii 

postangajare 
- - - 

- - - - - 

Alte beneficii pe 

termen lung 

- - - - - - - - 

Beneficii pentru 

terminarea 

contractului de 

munca 

- - - - - - - - 

Plata pe baza de 

acțiuni - 23.299 - - - 20.783 - - 

Total 
compensaţii 26.693 49.749 22.481 875 37 43.866 938 - 

 

44. Angajamente şi contingente  

În orice moment, Grupul şi Banca au în sold angajamente de a extinde creditele. Aceste 

angajamente sunt sub formă de limite aprobate pentru cardurile de credit şi facilităţi de 

descoperire de cont. Angajamentele de credit în sold sunt făcute pentru o perioadă care nu 

depăşeşte perioada normală de subscriere şi decontare de o lună până la un an. 

Grupul şi Banca furnizează şi emit garanţii financiare şi acreditive pentru a garanta performanţa 

clienţilor în relaţii cu alte părţi. Aceste acorduri au limite fixate şi se întind, în general, pe o 

perioadă mai mică de un an. Maturităţile nu sunt concentrate pe o perioadă anume. 

Sumele contractuale ale angajamentelor şi contingentelor sunt prezentate în următorul tabel, pe 

categorii. Sumele reflectate în tabelul de angajamente sunt prezentate pornind de la presupunerea 

că au fost în totalitate acordate. 

Sumele reflectate în tabelul cu garanţii şi acreditive reprezintă pierderea contabilă maximă care     

s-ar fi recunoscut la data raportării în cazul în care toate contrapartidele nu şi-ar fi respectat 

termenele contractuale.  
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44. Angajamente şi contingente (continuare) 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2016 2015  2016  2015 

     

Garanţii emise  1.750.899 1.756.296 1.758.712 1.761.395 

Angajamente de credit 5.235.076 4.453.841 5.376.770 4.526.418 

Total 6.985.975 6.210.137 7.135.482 6.287.813 

 

Pentru angajamentele în favoarea clientelei, la nivel de Grup au fost constituite provizioane în 

sumă de 45.230 mii lei (2015: 52.127 mii lei) iar la Bancă în sumă de 45.242 mii lei (2015: 52.135 

mii lei). 

Contractele forward reprezintă înţelegeri contractuale de a cumpăra sau de a vinde un anumit 

instrument financiar, la un anumit preţ şi la o anumită dată viitoare.  
 

La data de 31 decembrie 2016 tranzacţiile în devize la termen neajunse la scadenţă au fost: 

 

Operaţiuni 
forward      

Operaţiuni cu clienţii persoane juridice: 
    

Cumpărări 10.893.184 RON echivalent 2.405.294 EUR 

Cumpărări 2.172.308 RON echivalent 500.000 USD 

Cumpărări 150.000 USD echivalent 603.803 RON 

Operaţiuni cu băncile: 
  

  
  Cumpărări 25.400.000 USD echivalent 109.842.850 RON 

Cumpărări 492.414.412 RON echivalent 109.000.000 EUR 

Cumpărări 7.174.459 RON echivalent 1.350.000 GBP 

Cumpărări 43.844.936 RON echivalent 10.100.000 USD 

Cumpărări 2.400.000 EUR echivalent 10.854.036 RON 

Cumpărări 49.500.000 EUR echivalent 53.266.330 CHF 

Cumpărări 20.000.000 EUR echivalent 90.570.888 RON 

Cumpărări 110.300.000 RON echivalent 24.971.700 EUR 

Cumpărări 24.971.700 EUR echivalent 110.300.000 RON 

 

În contractele de leasing operaţional, Grupul şi Banca au închiriat atât clădiri, cât şi bunuri mobile 

către terţi.  
Sumele minime de încasat pentru Grup şi Bancă, ca şi locator, aferente contractelor de leasing 

operaţional fără clauze de reziliere sunt următoarele: 

 

Grup Banca 

 

2016 2015 2016 2015 
 < 1 an 37.913 19.655 1.767 834 

 1 - 5 ani 76.918 35.181 4.411 3.415 

 > 5 ani - - 261 1.170 

Total 114.831 54.836 6.439 5.419 
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44. Angajamente şi contingente (continuare) 
 

Sumele minime de plată pentru Grup şi Bancă pentru contractele de leasing operaţional fără clauze 

de reziliere, ca şi locatar sunt următoarele: 

 

 

Grup Banca 

 

2016 2015 2016 2015 
 < 1 an 78.223 84.848 83.774 89.815 

 1 - 5 ani 183.673 226.618 189.285 236.451 

 > 5 ani 32.777 55.850 30.990 54.275 

Total  294.673  367.316  304.049  380.541 

 
45. Rezultatul pe acţiune  

 

Modul de calcul al câştigului pe acţiune de bază se bazează pe profitul net consolidat atribuibil 

acţionarilor ordinari ai societăţii mamă de 1.272.422 mii lei (la 31 decembrie 2015: 2.446.129 mii 

lei) şi numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în timpul anului.  

Câştigul pe acţiune diluat se bazează pe profitul net consolidat ajustat de 1.275.217 mii lei (la 31 

decembrie 2015: 2.448.530 mii lei) atribuibil acţionarilor ordinari ai societăţii mamă şi numărul 

mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în timpul anului plus numărul ponderat al 

acţiunilor ordinare care ar fi fost emise cu ocazia conversiei tuturor acţiunilor potenţiale diluante, 

în acţiuni ordinare. Banca a calculat media ponderată a acţiunilor în circulaţie diluate prin convesia 
obligaţiunilor în sumă de 44.978.496.56 lei la preţul de conversie de 2,4208 rezultând un număr de 
18.580.013 acţiuni. 
 

  Grup 
  2016 2015 
Acţiuni ordinare emise la 1 ianuarie  3.026.003.679  2.608.623.861 

Efectul acţiunilor emise la 1decembrie  619.134.218  1.037.379.818 

Numărul mediu ponderat al acţiunilor la data de 31 decembrie 3.645.137.897  3.646.003.679 

Numărul acţiunilor în circulaţie diluate la 31 decembrie  3.663.717.910  3.665.717.596 
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46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2015  
 

În conformitate cu IAS 1 „Prezentarea Situațiilor financiare”, în cazul în care o entitate a făcut o retratare există o cerință de a prezenta reclasificarea 
valorilor comparative ale anului precedent. 

Conducerea Băncii a luat în considerare natura retratărilor menționate mai sus, și, în special, faptul că aceasta este limitată la reclasificare între linii ale 
situației poziției financiare fără nici un impact asupra activelor totale, total datorii și capitaluri proprii, precum între linii ale situației fluxurilor de 

trezorerie şi situației fondurilor proprii. 

Atunci când este cazul, cifrele comparative au fost reclasificate pentru a fi în conformitate cu schimbările din prezentarea perioadei actuale. Aceste 
schimbări au fost realizate pentru ca Grupul şi Banca să-şi prezinte situația consolidată şi individuală a poziției financiare într-o manieră cât mai justă.  
Pentru a facilita înțelegerea acestor situații financiare, mai jos sunt prezentate  cifrele raportate, reclasificările şi valorile ajustate în situația consolidată 
şi individuală a poziției financiare, în situația consolidată şi individuală a fluxurilor de trezorerie şi în fondurile proprii consolidate  şi individuale. 

i) Retratarea cifrelor comparative ale Situației consolidate şi individuale a poziției financiare este prezentată mai jos: 

mii lei- 31 decembrie 2015 Grup Banca 

Descriere Situația poziției 
financiare raportată Reclasificare Situația poziției 

financiare ajustată 
Situația poziției 

financiare raportată Reclasificare Situația poziției 
financiare ajustată 

Active:       
(a) Numerar si disponibilități la Banca 

Centrală 5.109.102 -111.172 4.997.930 5.104.871 -106.975 4.997.896 

(b) Plasamente la banci 3.797.692 111.172 3.908.864 3.782.508 106.975 3.889.483 

(c) Creante privind impozitul curent - 132.651 132.651 - 133.769 133.769 

(d) Alte active    388.735 -388.735 - 352.815 -352.815 - 

(e) Alte active financiare - 137.382 137.382 - 128.642 128.642 

(f) Alte active nefinanciare - 118.702 118.702 - 90.404 90.404 

TOTAL ACTIVE 47.579.092 - 47.579.092 47.342.665 - 47.342.665 

Datorii: 
      (g) Alte datorii 360.140 -360.140 - 334.097 -334.097 - 

(h) Alte datorii financiare - 277.032 277.032 - 268.891 268.891 

(i) Alte datorii nefinanciare - 83.108 83.108 - 65.206 65.206 

TOTAL DATORII 41.338.279 - 41.338.279 41.224.904 - 41.224.904 
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46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2015 (continuare) 
In anul 2016 Grupul şi Banca au făcut următoarele reclasificări cu impact în cifrele comparative ale poziției financiare ale anului 2015: 

1. In categoria Active: 

- S-au reclasificat conturile de corespondent la instituții de credit de la poziția Numerar şi disponibilități(a), la poziția Plasamente la bănci(b) ; 
- S-au prezentat detaliat în linii separate din poziția” Alte active”(d) următoarele: - “Creanțe privind impozitul curent” (c ), “Alte active 

financiare” (e) şi “Alte active nefinanciare” (f) 

2. In categoria Datorii: 

- S-au prezentat detaliat în linii separate  din poziția” Alte datorii”(g), următoarele: - “Alte datorii financiare” (h) şi “Alte datorii nefinanciare” (i) 

ii) Retratarea cifrelor comparative ale Situației consolidate şi individuale a fluxurilor de trezorerie este prezentată mai jos: 

mii lei - 31 decembrie 2015 Grup Banca 

Descriere Situatia fluxurilor de 
trezorerie raportata 

Reclasificari / 
Ajustari 

Situatia 
fluxurilor de 

trezorerie 
ajustate 

Situatia fluxurilor 
de trezorerie 

raportata 

Reclasificari / 
Ajustari 

Situatia fluxurilor 
de trezorerie 

ajustate 

Profitul exerciţiului financiar 2.448.017 - 2.448.017 2.417.668 - 2.417.668 

Venituri din creşterea de valoare recuperabilă credite achiziționate -531.147 531.147 - -531.147 531.147 - 

Venituri din dobânzi - -2.416.977 -2.416.977 - -2.369.872 -2.369.872 

Cheltuieli cu dobânzile - 464.802 464.802 - 460.088 460.088 

Impozit pe profit plătit/incasat - -203.552 -203.552 - -196.400 -196.400 

Alte ajustări 27.691 120.473 148.164 48.684 124.874 173.558 

Profitul net ajustat cu elemente nemonetare 1.098.779 -1.504.107 -405.328 1.067.557 -1.450.163 -382.606 
Modificari in activele si pasivele din exploatare 

      Modificarea altor active -147.945 147.945 - -141.402 141.402 - 

Modificarea altor active financiare - -54.541 -54.541 - 67.769 67.769 

Modificarea altor active nefinanciare - -93.404 -93.404 - -12.760 -12.760 

Modificarea altor pasive -74.472 74.472 - -114.987 114.987 - 

Modificarea altor datorii financiare - 71.335 71.335 - 79.270 79.270 

Modificarea altor datorii nefinanciare - -145.805 -145.805 - -390.668 -390.668 

Impozit pe profit plătit -203.552 203.552 - -196.400 196.400 - 

Dobânzi incasate - 1.823.071 1.823.071 - 1.774.258 1.774.258 

Dobânzi plătite - -491.858 -491.858 - -487.251 -487.251 

Numerar net din / (folosit în) activităţi de exploatare 2.547.752 30.660 2.578.412 2.504.466 33.244 2.537.710 
Flux de numerar din/(folosit în) activitatea de investiţii 

     Achiziţii de imobilizări corporale  -137.510 32.185 -105.325 -58.059 31.293 -26.766 

Achiziţii de imobilizări necorporale  - -32.185 -32.185 - -31.293 -31.293 

Incasări din vanzarea de active corporale  - 6.620 6.620 - 4.570 4.570 

Achiziţii titluri deţinute până la scadenţă - -12.942 -12.942 - - - 

Numerar net folosit în activitatea de investiţii -345.594 -6.322 -351.916 -269.631 4.570 -265.061 
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46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2015 (continuare) 
 

ii) Retratarea cifrelor comparative ale Situației consolidate şi individuale a fluxurilor de trezorerie este prezentată mai jos: 

mii lei - 31 decembrie 2015 Grup Banca 

Descriere 
Situaţia fluxurilor 

de trezorerie 
raportată 

Reclasificări 
/ Ajustări 

Situaţia 
fluxurilor de 

trezorerie 
ajustate 

Situația 
fluxurilor de 

trezorerie 
raportată 

Reclasificari / 
Ajustari 

Situația 
fluxurilor de 

trezorerie 
ajustate 

Flux de numerar din / (folosit în) activitatea de finanţare 

     Incasari / (plati) nete din imprumuturi de la banci si alte institutii 

financiare, datorii subordonate si obligatiuni emise, nete de plati 85.697 -85.697 - 46.225 -46.225 - 

* Incasari brute din imprumturi de la banci si institutii financiare - 15.067.470 15.067.470 - 14.992.983 14.992.983 

*Plati brute din imprumturi de la banci si institutii 

 financiare - -14.988.780 -14.988.780 - -14.954.299 -14.954.299 

*Plati brute din datorii subordoante - -30.273 -30.273 - -30.273 -30.273 

Achiziţii titluri deţinute până la scadenţă -12.942 12.942 - - - - 

Numerar net folosit în activitatea de finanţare 6.898 -24.338 -17.440 -19.632 -37.814 -57.446 
 

In anul 2016 Grupul şi Banca a facut următoarele reclasificări/ajustări cu impact în cifrele comparative ale fluxurilor de trezorerie ale anului 2015: 

- Prezentarea dobânzilor incasate şi plătite la  fluxurile de numerar ale activității din exploatare precum şi a veniturilor şi cheltuielilor cu dobânzile 

- Separarea fluxurilor de numerar pentru activele financiare şi nefinanciare  din alte active în conformitate cu modificările din situația poziției financiare; 
- Separarea fluxurilor de numerar pentru datoriile financiare şi nefinanciare din alte pasive în conformitate cu modificările din situaţia poziţiei financiare; 

- Prezentarea separată a numerarului pentru achiziţia imobilizărilor corporale şi necorporale; 

- Prezentarea separată a venitului din vânzarea imobilizarilor corporale în activităţi de investiții din alte ajustari ale activității de exploatare; 
- Prezentarea incasărilor şi plătilor brute pentru imprumuturile de la banci si alte instituţii financiare; 

- Prezentarea incasărilor şi plăţilor brute pentru datorii subordonate; 

- Reclasificarea achiziției titlurilor deţinute pâna la scadență din activități de finanţare în activități de investiții; 
iii) Retratarea cifrelor comparative ale Fondurilor proprii ale Grupului si Băncii este prezentata mai jos: 

mii lei - 31 decembrie 2015 Grup Banca 

Descriere Situația fondurilor 
proprii raportate Ajustări Situația fondurilor 

proprii ajustate 
Situația fondurilor 
proprii raportate Ajustări Situația fondurilor 

proprii ajustate 
Capital de rang 1 5.808.329 -1.199.975 4.608.354 5.655.552 -1.199.975 4.455.577 

Capital de rang 2 376.497 - 376.497 376.497 - 376.497 

Total fonduri proprii 6.184.826 -1.199.975 4.984.851 6.032.049 -1.199.975 4.832.074 
 

Ca urmarea a aprobarii Situațiilor financiare ale anului 2015 in Adunarea Generala a Acționarilor din 27 aprilie 2016, a fost aprobată distribuirea de 

dividende cash către actionari a sumei de 1.200.000 mii lei. Această sumă a generat ajustarea fondurile proprii ale anului 2015, atat la nivel individual 

cât si la nivel consolidat, in conformitate cu prevederile legale, ulterior publicării Situaţiilor financiare consolidate şi individuale aferente anului 2015. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
 

47. Evenimente ulterioare datei situaţiei consolidate a poziţiei financiare 
 
Nu au existat evenimente ulterioare datei situaţiilor financiare individuale şi consolidate a poziţiei financiare 
care să fie semnificative pentru Bancă şi Grup şi pentru exerciţiul financiar al anului 2016. 
 

 

 

 
Horia Ciorcilă      George Călinescu  

Preşedinte      Director General Adjunct 
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DECLARAȚIE 

 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile articolului nr.30 din Legea Contabilității nr.82/1991 
republicată, declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare 
aferente exercițiului 2016 şi confirmăm că : 
 

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale, 
consolidate şi individuale, sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”), în vigoare la 
data de raportare 31.12.2016; 
 

b) Situațiile financiare consolidate şi individuale, întocmite la 31.12.2016, oferă o 
imagine fidelă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit şi 
pierdere a Băncii Transilvania; 

 
c) Banca Transilvania işi desfaşoară activitatea în condiții de continuitate; 

 
d) Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr.1/2006 şi prezintă corect şi complet informațiile la data de raportare. 
 

 
 
 
 
 
 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 

GEORGE CALINESCU 
 
  
 22.03.2017 


























