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Grupul Financiar Banca Transilvania

Sumarul rezultatelor financiare

BANCA GRUP

Informații Financiare ale Grupului 2017 2016 2017 2016

R  ro t net  media anuală a capitalurilor proprii 18,34% 21,52% 18,42% 21,37%

R A pro t net  media anuală a activelor totale la 
valoare netă 2,21% 2,58% 2,26% 2,62%

Costuri enituri 48,53% 41,05% 49,54% 42,24%

Total venituri nete  mii lei 2.675 2.805 2.917 2.973

rovi ioane pentru riscul de credit  mii lei 1.353

ro t rut  mii lei 1.378.500 999.123 1.442.622 1.058.837

ro t net  mii lei 1.185.979 1.228.440 1.242.468 1.277.013

Re ultat pe acțiune de a ă   0,2870 0,2931
Re ultat pe acțiune diluat   0,2866 0,2925

     
Rata ondurilor proprii de nivel  mil  lei 6.513 5.399 6.682 5.525

aloarea totală a e punerii ponderate la risc  mil  lei 32.338 30.222 33.062 30.699

Total active  mil  lei 59.302 51.770 59.805 51.944

Total capitaluri proprii  mil  lei 6.970 5.984 7.140 6.153

Alte in ormații     

umăr de a enții i sucursale 495 543   

umăr de an a ați activi 7.007 7.014 7.513 7.522

 in cau a rotun irilor  numerele pre entate n acest document este posi il să nu se adune e act la totalul pre entat iar procentele 
este posi il să nu re ecte e act ci rele a solute
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Mesajul directorului general către acționari

2017, top 10 realizări ale Băncii Transilvania

acă ne uităm la ci re   a ost un an plin pentru rupul inanciar Banca Transilvania 
rupul  cu re ultate po itive  cu cre tere or anică  ocus pe e cienti are i proiecte n 

ona de di ital an in

C teva ci re i detalii despre cum a ost anul  dar i ce va  nou n acest an  

•  miliarde lei sunt activele totale  n cre tere cu apro imativ  ro tul net 
al Băncii Transilvania este de  milioane lei  iar cel al rupului inanciar 
Banca Transilvania  de  milioane lei  rupul a nc eiat anul  cu active 
de  miliarde lei  din care Banca Transilvania Banca   deține  miliarde lei  

• este  credite noi acordate n  n valoare totală de peste  miliarde lei  
este  de persoane i au cumpărat anul trecut o locuință prin mprumuturile 

ipotecare imo iliare BT

• BT icro nanțare  A  companie prin care a utăm a acerile mici să crească  susține 
acum apro imativ  de micro ntreprinderi  

• in  clienții no tri pot plăti cu ceasul BT sau cu stic erul BT contactless  
care nlocuiesc la cumpărături cardurile  at t n Rom nia  c t i n străinătate  
Banca are o ntrea ă colecție BT a  care cuprinde accesorii de plată  ceas  
stic er i rățară  iar  din ianuarie  inclusiv aplicația de tip allet BT a  
unică n Rom nia  destinată cumpărăturilor i trans erului de ani cu tele onul  
 

• Tot pentru clienți a ost lansat pro ramul espre credite  cu responsa ilitate  pentru 
a i a uta să tie c t mai ine ce anume implică un credit  pentru a ale e responsa il   

• entru uri am lansat ceva inedit  acilitatea nelimitat n Rețeaua BT  care 
pentru clienții no tri nseamnă un pac et de cont curent cu operațiuni nelimitate 
la Banca Transilvania  ero costuri ancare adiționale pentru tran acțiile 
online i prin instrumente de de it reali ate ntre clienți   
BT  Antreprenorii au primit cu interes noutatea  a a nc t  acum aproape  de 
clienți ene cia ă de pac etul nelimitat

• Ro otul ivia a ost lansat  ca proiect  tot n  ste o alternativă de comunicare cu 
clienții no tri prin ace oo  essen er i pe  n ianuarie i e ruarie  ro otul 
a o erit peste  de răspunsuri despre contul curent  respectiv despre produse i 
servicii atunci c nd clienții BT au avut nevoie  

• este  milioane de persoane olosesc carduri BT  iar ecare secundă nseamnă  tran acții 
reali ate cu cardurile Băncii Transilvania

 
• entru a simpli ca modul n care clienții no tri interacționea ă cu anca  am 

continuat să investim n te nolo ie   parte din aceste investiții s au ndreptat spre 
adău area de noi uncționalități automatelor de plată BT press i ancomatelor 
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multi uncționale BT press lus  Cu a utorul acestora se pot ace depuneri sau retra eri 
de numerar  sc im  valutar  se poate personali a ul  este  de depuneri 
de ani au avut loc n ecare lună  anul trecut  prin intermediul BT press lus  BT 
are aproape  de AT uri  ancomate multi uncționale i automate de plăți   

• Am mers mai departe cu proiectul Bucure tiul ntreprin ător  n cadrul căruia cele rități 
din Rom nia pre intă povestea unor antreprenori din Bucure ti  rin acest pro ram  care 
este o plat ormă online ce pre intă oameni i idei care au contri uit la trans ormarea 
Bucure tiului n cel mai ntreprin ător ora  din Rom nia  dorim să inspirăm

Noutăți aduse de reglementări noi în 2018

Anul  este interesant i cu provocări  cu noutăți privind re lementările scale  care au 
e ecte directe i indirecte asupra clienților no tri i a rupului inanciar Banca Transilvania  

rincipalele su iecte  pentru care ne pre ătim cu a utorul unor reputa ili consultanți 
e terni  au le ătură cu Re ulamentul eneral privind rotecția atelor cu Caracter 

ersonal R  eneral ata rotection Re ulation  i i  țelul Băncii ind acela 
de a asi ura o con ormare ună cu cerințele noilor re lementări  dar ără a a ecta n mod 
ne ativ clienții Băncii  

Alte provocări pe a enda Băncii n anul  le ate de sc im ări le islative au ost 
implementarea prevederilor standardului de conta ilitate nanciară R  nstrumente 

nanciare  precum i a irectivei  care promite să sc im e an in ul tradițional

Ӧmer Tetik
irector eneral  Banca Transilvania
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Structura Comitetului Conducătorilor (CC)

Ömer Tetik
din iunie  

irector eneral C ie  ecutive cer C

Luminița Runcan
din septem rie 

irector eneral Ad unct  eput  C
C ie  Ris  cer CR

Leontin Toderici
din noiem rie  

irector eneral Ad unct  eput  C  
C ie  perations cer C

George Călinescu
din e ruarie 

irector eneral Ad unct  eput  C   
C ie  inancial cer C

Gabriela Nistor
din au ust 

irector eneral Ad unct Retail Ban in   eput  C  
Retail Ban in

Andrei Dudoiu
din ianuarie  pana n decem rie 

irector eneral Ad unct Companii  eput  C  
Corporate
 

Tiberiu Moisă 
din mai 

irector eneral Ad unct Ban in  pentru   eput  C
Ban in  or s

din mai 

irector eneral Ad unct Ban in  pentru   eput  C   Ban in  or s
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Mesajul președintelui Consiliului de Administrație

Ne pregătim pentru  o nouă dimensiune a Băncii Transilvania

timați acționari

n numele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania  sunt onorat să vă transmit 
acest mesa  cu oca ia pu licării Raportului Administratorilor pentru anul  i n 
conte tul apropiatei Adunări enerale a Acționarilor BT
 
ncep cu mulțumiri pentru susținere i pentru ncrederea n Banca Transilvania  n 

planurile noastre am ițioase i n ec ipa care ace a a nc t aceste lucruri să se nt mple   

Re ultatele o ținute de rupul inanciar Banca Transilvania n  pre entate i 
n acest raport  demonstrea ă situația nanciară solidă a Băncii noastre i sunt a a 

planurilor am ițioase pentru acest an  Am o ținut re ultate une din punctul de vedere al 
pro ta ilității  Am continuat să investim n te nolo ie de ultimă enerație i am ăcut un 
prim pas către domeniul ntec  prin investiții ntr un start up rom nesc  e asemenea  
am continuat să simpli căm modelul de usiness pentru cei  milioane de clienți care 
lucrea ă cu noi i am menținut politica prudentă de creditare  A ost un an plin  dar cu 
promisiuni respectate ață de dumneavoastră  acționarii BT  
 
Bunul mers al lucrurilor la BT s a vă ut i n interesul pentru acțiunile BT  T  a ost 
cea mai tran acționată acțiune pe piața principală a Bursei de alori Bucure ti  n  

e ucurăm  de asemenea  de re ultatele evaluării B B privind comunicarea companiilor 
listate cu investitorii  BT a o ținut  puncte din  anul trecut  

Aprecierea ursei  pe ondul a teptărilor pieței de ma orare a do n ilor  a crescut pro lul 
de pro ta ilitate al Băncii  n acest an  ursa rom nească a ost sin ura piață de capital din 

uropa care a ost pe plus n e ruarie  ar B T  principalul indice ursier pentru evoluția 
Bursei de alori Bucure ti  a crescut cu  n primele două luni ale acestui an i a marcat 
cel mai mare ritm de cre tere dintre piețele europene  

 va  un an n care  pe l n ă continuarea cre terii or anice  vom estiona inte rarea 
Bancpost n usinessul nostru i vom ncepe să replicăm modelul de usiness BT peste 

raniță  n Repu lica oldova  la ictoria an  untem pre ătiți pentru noua dimensiune 
pe care Banca o va avea la un moment dat  
 
Am ncredere că urmea ă o nouă etapă n povestea de succes a Băncii  a  o perioadă 
plină i cu provocări  nsă  susținerea acționarilor  clienților i ec ipei ne vom atin e țintele 
am ițioase i vom continua să susținem economia i antreprenorii rom ni  

Horia Ciorcilă 
re edinte  Consiliul de Administrație  Banca Transilvania
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Structura Consiliului de Administrație (CA)

Horia Ciorcilă
re edinte

 

Thomas Grasse
em ru

 
 

Ivo Gueorguiev
em ru

 
 

Costel Ceocea
em ru

 

Vasile Pușcaș
em ru

 

Doru Costel Lionăchescu
em ru

 
 

Mirela Ileana Bordea
em ru
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Comitetele Consiliului de Administrație

Comitetul de Audit

Ivo Gueorguiev
re edinte

Thomas Grasse
em ru

Doru Costel Lionăchescu
em ru

Thomas Grasse
re edinte 

 
Ivo Gueorguiev

em ru

Costel Ceocea
em ru

Horia Ciorcilă
re edinte

Ivo Gueorguiev
em ru

Comitetul de Remunerare și 
Nominalizare

Comitetul de Administrare a 
Riscurilor
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es ă urarea Adunărilor enerale a Acționarilor  precum i re lementările privind 
drepturile i o li ațiile acționarilor  sunt cele re lementate prin e ea nr   a 
societăților comerciale  prin e ea nr   privind piața de capital  precum i prin 
celelalte re lementări le ale n materie  

Banca emite rapoarte in ormative periodice  prin care sunt in ormați acționarii Băncii  
precum i investitorii  

n  au avut loc  telecon erințe cu nvestitorii

atele de contact n ceea ce prive te Relația cu nvestitorii sunt următoarele
• Tel      
• a      
• investor relations trl ro 
• ancatransilvania ro en investor relations 
• ancatransilvania ro 
• ace oo com BancaTransilvania 
• t itter com Transilvania
• lin edin com compan anca transilvania 

Banca Transilvania pre ăte te n ecare an un calendar de comunicare nanciară  pentru 
in ormarea acționarilor săi  acest calendar ind pu licat at t pe site ul 
BT Acționari Calendar nanciar  c t i pe site ul Bursei de alori Bucure ti 

v ro 

Relaţia cu acţionarii/investitorii

http://facebook.com/BancaTransilvania
http://twitter.com/b_Transilvania
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Calendarul pentru anul 2018 este următorul:

Propunere de repartizare profit 

Consiliul de Administrație al Băncii supune spre apro area Adunării enerale a Acționarilor 
propunerea de reparti are a pro tului n sumă de  R  con orm următoarei 
situații

istri uirea dividendelor se ace con orm otăr rii A A  la propunerea Consiliului 
de Administrație i depinde de valoarea pro tului distri ui il i de nevoile viitoare de 
capitali are ale Băncii  
 

ividendele sunt distri uite acționarilor proporțional cu cota lor de participare la capitalul 
social  enitul enerat de dividende este supus impo itării la sursă  lata dividendelor 
se reali ea ă n con ormitate cu prevederile le ale i a otăr rii Adunării enerale a 
Acționarilor privind reparti area pro tului i area dividendului  Banca a ac itat dividend 
acționarilor at t din pro tul anului  c t i din pro tul anului 

Propuneri privind repartizarea profitului pentru 
exercițiul financiar 2017 și majorarea capitalului social

 re entarea re ultatelor nanciare anuale 
preliminare  e ruarie 

 Telecon erință pentru pre entarea 
re ultatelor  e ruarie 

 Adunarea enerală a Acționarilor de 
apro are a re ultatelor nanciare anuale

 Aprilie prima convocare
 Aprilie a doua convocare

 re entare re ultate nanciare anuale 
 individuale i consolidate  Aprilie   

 re entarea re ultatelor nanciare a erente 
trimestrul   Aprilie 

 Telecon erință  pre entare re ultate 
nanciare trimestrul  Aprilie 

 re entarea re ultatelor nanciare  
semestrul   Au ust 

 Telecon erință  pre entare re ultate 
nanciare semestriale  Au ust 

 re entarea re ultatelor nanciare  
trimestrul   oiem rie 

Telecon erință  pre entare re ultate 
nanciare trimestrul  oiem rie 

Propunere de repartizare profit 2017 SUME LEI
ro t rut 1.378.500.129 

mpo it pe pro t curent am nat  

ro t net 1.185.979.233 

 ond de re ervă le ală din pro t rut  

Re erve din pro t net implementare R   

ro t net de reparti at 1.081.041.660 
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Consiliul de Administrație propune spre apro are reparti area pro tului prin acordare de 
dividende n sumă de  R  ividendul rut pe acțiune este de  

Consiliul de Administrație propune de asemenea spre apro are ma orarea capitalului 
social al ăncii de la  R  la  R  cu suma de  
R  repre ent nd re erve constituite din pro tul net al anului  

Ca urmare a ma orarii capitalului social cu suma de  R  la ecare  acți
uni vor  atri uite  de acțiuni noi respectiv să se atri uie un număr de acți
uni noi corespun ător raportului  R R

Propunere de repartizare profit  2017  SUME (LEI) 
Total re erve disponi ile pentru reparti are 1.081.041.660 

Capitali are re erve pro t net 471.041.660 

Capital social la data de re erintă 4.341.439.404 

Randament acțiune  capitali are 0,1084989600 
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Banca Transilvania A  Banca  este o societate pe acțiuni nre istrată n Rom nia  
Banca i a nceput activitatea ca societate ancară n  ind autori ată de către Banca 

ațională a Rom niei să des ă oare activități n domeniul ancar  Banca i a demarat 
activitatea n  i serviciile des ă urate de aceasta se re eră la activități ancare pentru 
persoane uridice i persoane ice

rupul Banca Transilvania rupul  cuprinde ocietatea mamă  Banca Transilvania A  
i lialele acesteia cu sediul n Rom nia i n Repu lica oldova  ituațiile nanciare 

individuale i consolidate la data de  cuprind Banca Transilvania A  ocietatea 
mamă  sau BT  i su sidiarele sale denumite n continuare rupul

rupul are următoarele domenii de activitate  ancar  care este des ă urat de către Banca 
Transilvania A  Banca  leasin  i credite de consum  care sunt des ă urate n special 
de BT easin  Transilvania  A  BT perațional easin  A  BT irect  A  
BT icro nanțare  A  i BT easin   R  mana ementul activelor  care este 
des ă urată de BT Asset ana ement A  A  e asemenea  Banca deține controlul n  
onduri de investiții pe care le i consolidea ă prin metoda consolidării lo ale

Banca i des ă oară activitatea prin intermediul sediului său social locali at n Clu
apoca   de sucursale   a enții   puncte de lucru   divi ii de medici   a enții 

private an in  n Rom nia i talia i un centru re ional situat n Bucure ti   de 
sucursale   a enții   puncte de lucru   divi ii de medici   a enții private an in  n 
Rom nia i talia i un centru re ional situat n Bucure ti

n anul  Banca a desc is o sucursală n talia  care din punct de vedere operațional i a 
nceput activitatea n anul  n pre ent Banca are  sucursale n talia

umărul an a aților activi ai rupului la  decem rie  era de  an a ați  
 an a ați

umărul an a aților activi ai Băncii la  decem rie  era de  an a ați  
 an a ați

ediul social al Băncii este tr  eor e Barițiu nr   Clu apoca  Rom nia  

a s r itul anilor pentru care pre entăm acum situațiile comparative  capitalul social avea 
următoarea structură

Banca Transilvania S.A.

Scurtă prezentare a grupului

Acţionari 31.12.2017 31.12.2016
Banca uropeană pentru Reconstrucție i 

e voltare BR
8,60% 8,60%

ersoane ice rom ne 19,75% 16,97%
ocietăți comerciale rom ne ti 30,97% 29,32%
ersoane ice străine 1,80% 1,82%
ocietăți comerciale străine 38,88% 43,29%

 Total 100,00% 100,00%
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ilialele rupului sunt ormate din următoarele entități

Filiala Domeniu
de activitate 2017 2016

BT Capital artners A investiții 99,59% 99,59%
BT easin  Transilvania  A leasin 100,00% 100,00%
BT nvestments R investiții 100,00% 100,00%
BT irect  A credite de consum 100,00% 100,00%
BT Buildin  R investiții 100,00% 100,00%
BT Asset ana ement A  A mana ementul activelor 80,00% 80,00%
BT olution A ent de Asi urare 

R
activități au iliare case de 
asi urări i pensii 99,95% 99,95%

BT Asiom A ent de Asi urare 
R

activități au iliare case de 
asi urări i pensii 99,95% 99,95%

BT a e A ent de Asi urare 
R

activități au iliare case de 
asi urări i pensii 99,99% 99,99%

BT ntermedieri A ent de Asi u
rare R

activități au iliare case de 
asi urări i pensii 99,99% 99,99%

BT Compania de actorin  R actorin 100,00%

BT perațional easin  A leasin 94,73% 94,73%

BT easin   R leasin 100,00% 100,00%

BT icro nanțare  A credite de consum 100,00% 100,00%

BT Transilvania ma istică A alte activități re eritoare la 
sănătatea umană 96,64% 89,71%

mprovement Credit Collection 
R

activități ale a ențiilor de
colectare i a irourilor de 
raportare a creditului

100,00% 100,00%

inte a A a ricare alte produse 
c imice or anice de a ă 50,15% 46,98%

C improd R a ricarea produselor 
armaceutice de a ă 50,03% 46,87%

a  decem rie  rupul controlea ă dar nu consolidea ă societatea C  Timesa e 
R  o entitate cu domeniul de activitate activități de servicii n te nolo ia in ormației  

rupul nu a consolidat această societate pe motivul imaterialității totalului activelor sale 
 decem rie   mii lei  a capitalurilor proprii  decem rie   mii lei  

i a pierderii  decem rie    mii lei  n totalul activelor  capitalurilor proprii i 
pro tul rupului
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u sidiarele rupului  la care Banca deține participații directe  sunt următoarele

ituația activelor i pro turilor nete ale su sidiarelor la care Banca deține participații 
directe este pre entată n ta elul de mai os

BT ecurities A  a luat ință n anul  ca urmare a sc im ării denumirii i sediului 
social al societății comerciale Transilvania Capital nvest A  

a nceputul anului  BT ecurities A  compania de ro era  a rupului inanciar al 
Băncii Transilvania  a devenit BT Capital artners A  ca re ultat al preluării activității de 
investment an in  a Capital artners  cea mai importantă rmă rom nească independentă 
de consultanță n domeniul A i Corporate inance  devenind ast el i mem ru e clusiv 
n Rom nia al A nternațional  una dintre cele mai mari alianțe la nivel lo al a rmelor 

independente din domeniul u iunilor i ac i ițiilor

n noua sa ormulă  BT Capital artners A  o eră asistență pentru atra erea de nanțare 
prin intermediul pieței de capital  servicii de ro era  consultanță pentru u iuni i ac i iții  
atra erea i structurarea de nanțări comple e  cercetare de piață i consultanță strate ică

Filiala Domeniu de 
activitate

%
Participaţie 

directă

%
Participaţie

totală
BT Capital artners A  nvestiții ro era 99,59% 99,59%

BT easin  Transilvania  A easin 51,72% 100,00%

BT nvestments R nvestiții 100,00% 100,00%

BT irect  A   Consumer nance 93,70% 100,00%

BT Buildin  R mo iliare 98,94% 100,00%

BT Asset ana ement A  A ana ementul activelor 80,00% 80,00%

BT easin   R easin 100,00% 100,00%

mprovement Credit Collection R Activități ale a enților de 
colectare 99,89% 100,00%

BT icro nanțare  A. Credite de consum 100,00% 100,00%

Filiala* Total active (mii lei) Profit net (mii lei)
2017 2016 2017 2016

BT easin  Transilvania  A 781.908 541.754 20.187 14.099

BT Asset ana ement A  A 41.808 44.546 17.361 12.188

BT nvestments R 56.339 60.395 4.906 422

mprovement Credit Collection 
R

12.911 14.308 3.250 4.558

BT irect  A  138.105 132.760 2.696 3.461

BT easin   R 82.034 57.517 2.075 1.580

BT Capital artners A  62.545 66.868 1.820 377

BT icro nanțare  A 171.277 12.503

BT Buildin  R 79.743 82.788 819

 Ci re pre entate con orm standardelor de conta ilitate rom ne ti RA

BT Capital Partners S.A.
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BT Leasing Transilvania IFN S.A.

BT Direct IFN S.A.

BT Building S.R.L.

BT Asset Management SAI S.A.

BT easin  Transilvania  A  a ost ondată n  ca o societate privată pe acțiuni  
con orm le islației din Rom nia  ocietatea a ost n ințată inițial su  numele de T 

easin  Transilvania A  care a ost sc im at cu numele actual n e ruarie  BT 
easin  Transilvania i des ă oară activitatea prin intermediul sediului său social locali at 

n Clu apoca   a enție i  puncte de v n are   a enție i  puncte de v n are  
n ntrea a țară  ocietatea o eră n leasin  o amă variată de autove icule  ec ipamente de 

producție i alte ec ipamente

umărul an a aților activi la  decem rie  era de  an a ați   an a ați

ediul social al BT easin  Transilvania  A  tr  Constantin Br ncu i nr  et   
Clu apoca  Rom nia

BT irect  A  este o instituție nanciară ne ancară  ondată n  av nd ca o iect 
de activitate nanțarea clienților persoane ice  ce doresc satis acerea nevoilor curente 
prin intermediul creditelor de consum

n anul  BT irect  A  a semnat contracte de credit credite de consum le ate i 
credite de nevoi personale  n valoare totală de  milioane lei  soldul creditelor la s r itul 
anului  ind de  milioane lei  cu  mai mult ață de anul  

umărul an a aților activi la  decem rie  era de    an a ați activi

ocietatea i des ă oară activitatea prin intermediul sediului său social locali at n Clu
apoca  tr  Constantin Br ncu i nr 

BT Buildin  R  este persoană uridică romană  av nd ormă de societate cu răspundere 
limitată i i des ă oară activitatea n con ormitate cu Actul Constitutiv  e ea nr   
privind societățile  repu licată  cu modi cările i completările ulterioare i le islația 
romană n vi oare  ocietatea este nc isa i se autoadministrea ă n sistem unitar  iectul 
principal de activitate este nc irierea i su nc irierea unurilor imo iliare proprii i 
nc iriate

BT Asset ana ement A  A  este o societate de administrare de investiții  mem ră 
a rupului inanciar Banca Transilvania  autori ată de Comisia ațională a alorilor 

o iliare actualmente Autoritatea de uprave ere inanciară  denumită n continuare 
i A  prin deci ia nr   număr de nre istrare n Re istrul u lic A  

R A R  din 

BT Asset ana ement A  administrea ă at t onduri desc ise de investiții  c t i onduri 
nc ise de investiții  a  decem rie  BT Asset ana ement A  administrea ă  

a  decem rie  societatea avea  an a ați activi   an a ați  ocietatea i 
des ă oară activitatea prin intermediul sediului său social locali at n Clu apoca  str  
Constantin Br ncu i nr   parter  ud  Clu  Rom nia  i prin  puncte de lucru  
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onduri de investiții dintre care   onduri desc ise de investiții i  onduri nc ise de 
investiții  av nd peste  de investitori i active n administrare de peste  miliarde 
lei  

BT Asset ana ement A  A  o eră o amă completă de produse de investiții  ncep nd 
cu ondurile de venit  onduri diversi cate  onduri de tip inde  p nă la ondurile de 
acțiuni  esc iderea către piața de capital este asi urată clienților prin investiții at t n 
Rom nia  c t i n statele mem re ale  n special Austria  plasamentele put nd  ăcute 
at t n lei  c t i n euro  

umărul an a aților activi la  decem rie  era de  an a ați   an a ați
ocietatea are sediul social n unicipiul Clu apoca  trada mil Racovița  numărul  

eta    mansardă  udețul Clu

BT icro nanțare  A  este o instituție nanciară ne ancară  ondată n anul  
av nd ca o iect de activitate nanțarea a acerilor mici  ocietatea are sediul social locali at 
n Bucure ti  os  Bucure ti  loie ti nr   

n anul  apro imativ  de micro ntreprinderi au primit nanțări de la BT 
icro nanțare  A  credite pentru susținerea i de voltarea activității de i cu i  

ac i iționarea de mar ă  plata urni orilor  investiții n puncte de lucru i sau desc iderea 
unora noi  ac i iția de ma ini utila e etc  soldul acestor credite la s r itul anului  

ind de  milioane lei   milioane lei  

BT Leasing MD S.R.L.

Improvement Credit Collection S.R.L.

ocietatea BT easin   R  cu sediul n Repu lica oldova  municipiul C i inău  a 
ost n ințată n anul  de către Banca Transilvania  rincipalul o iect de activitate al 

acestei societăți este leasin ul nanciar  
a nele anului  BT easin   R  a nre istrat un pro t de  lei  

 lei

ocietatea Comercială mprovement Credit Collection R  cu sediul n str  eor e Barițiu 
nr   Clu apoca  ud  Clu  Rom nia  are Cod de identi care scală  i codul de 
nre istrare la Re istrul Comerțului nr  nre istrea ă la  decem rie  

un capital social de  lei

mprovement Credit Collection R  a ost n ință n anul  iar capitalul social s a 
mărit  prin cooptarea BT nvestment R  ca nou asociat  iar sediul social s a mutat de la 
Bucure ti la Clu apoca n cursul anului  iectul de activitate pe care l des ă oară 
de nit prin codul de clasi care CA    Activități ale a ențiilor de colectare i ale 

irourilor o ciilor  de raportare a creditului  Activitatea de colectare de ite cate oria late 
collection

n  mprovement Credit Collection R  a nre istrat un pro t rut n sumă de 
 lei ață de  lei n  lei  

n anul  s a luat otăr rea de u ionare a C  Compania de actorin  R  prin 
a sor ția acestei entități ce are acela i o iect de activitate  cu C  mprovement Credit 
Collection  ce devine societate a sor antă  rocesul de u iune s a nc eiat pe data de 
16.01.2017.

BT Microfinanţare IFN S.A.
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Principalele evenimente în 2017
Anul  a ost un an plin de evenimente importante din s era lansărilor de produse 
noi  a di itali ării proceselor dar i a implicării rupului inanciar Banca Transilvania n 
activități cu impact social  cultural i economic  re entăm principalele evenimente ale 
anului

Februarie: 
Banca Transilvania introduce acilități noi si ratuite automatelor de plăți  BT press  
depunere de numerar lei  euro sau dolari  n contul propriu desc is la BT i sc im ul 
valutar  oile opțiuni di itale simpli că accesul clienților la două dintre principalele 
operațiuni ancare

Martie:
Are loc ediția a a a Crosului BT  diția din acest an s a numit Aler area după mBT i 
a ost destinată aler ătorilor amatori i pro esioni ti de toate v rstele  

Aprilie:
BT este artener cial al Campionatelor uropene de imnastică Artistică etrom 

asculin si eminin 

Mai:
remieră n Rom nia  ansarea ro otului ivia  e periență nouă n comunicarea clienților 

cu BT prin ace oo  essen er sau pe  
BT easin  oldova este lider de piață printre companiile de pro l din Repu lica oldova 
n uncție de valoarea nanțărilor de mi loace e acordate n leasin  

Iunie:
Banca Transilvania n top  social rands alături de companii precum amsun  Coca
Cola sau oda one
BT easin  prime te un mprumut de la B R  n valoare de  de milioane de euro pentru 
a contri ui la cre terea accesului la nanțare a urilor din Rom nia
BT Capital artners intermedia ă emisiunea de o li ațiuni de  milioane euro a ondului 
de investiții lo al ort
Banca Transilvania lansea ă n premieră pentru Rom nia ceasul BT contactless  un nou 
instrument de plată care poate nlocui cardul la cumpărături  n țară i străinătate

Iulie:
BT devine artenerul Casei a estății ale Re elui i ai 

August:
BT capitali are ursieră de  miliarde lei  ma im istoric
BT n top  cei mai doriți an a atori din Rom nia pe locul 

remiul Best Ban  n Rom nia i C s Best Ban  or s  din partea pu licației 
ritanice uromone

Redesi n pentru BT  o ile Ban in   nternet Ban in  e periență nouă pentru clienți
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Septembrie: 
Banca Transilvania cel mai valoros rand ancar din Rom nia
Banca Transilvania n Top  cele mai puternice randuri rom ne ti i n 
BT Capital artners a condus consorțiul de intermediere a primei emisiuni de o li ațiuni 
corporative decontate n euro  listate la Bursa de alori Bucure ti

Octombrie:
Are loc cea mai mare acțiune de voluntariat pentru mpădurire din Transilvania  este 

 de voluntari participa la plantarea ădurii Banca Transilvania
Banca Transilvania lider de piață cu  milioane de carduri emise

itc  recon rmă ratin urile Băncii Transilvania
Banca Transilvania locul  n topul celor mai mari ănci din uropa de ud st

rupul inanciar BT intră n domeniul ntec  BT nvestments a devenit acționar al 
companiei Timesa e  de voltatorul aplicației de plăți a o

Noiembrie:
Banca Transilvania a lansat tic erul BT a  care poate nlocui cardul la cumpărăturile 
ăcute la comercianți n țară i străinătate

Banca Transilvania intenționea ă să investească n ictoria an  una dintre ăncile de top 
din Repu lica oldova
Banca Transilvania i uro an  r asias  acord pentru ac i iționarea C  Bancpost A  

RB Retail ervices  A i RB easin   A  
Banca Transilvania  una dintre cele mai valoroase  companii din Rom nia con orm 
anali ei reali ate de iarul inanciar n cola orare cu BT Capital artners i cu rma de 
consultanță i evaluare eridio

Decembrie: 
BT icro nanțare  A  peste  de a aceri mici nanțate n acest an

 de mii de companii susținute de Banca Transilvania
Banca Transilvania n topul celor mai uni an a atori n 
Reali area strate iei n 

Realizarea strategiei în 2017
Ce ne-am propus pentru anul 2017: 

ă continuăm politica prudentă de creditare
ă continuăm investițiile n te nolo ia de ultimă enerație
ă pre ătim noi plat orme online pentru a  oriunde i oric nd pentru clienți  prin rețeaua 

de sedii i acces di ital  
ă continuăm e cienti area usiness ului BT  

Ce am realizat: 

1.Obiective calitative: 
• impli carea i de irocrati area proceselor interne i  implicit  mai mult timp disponi il 

pentru clienții  at t n scopuri de v n ări i pentru menținerea relațiilor e istente
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• Cre terea satis acției clienților Băncii  prin m unătățirea accesului la produsele i 
serviciile Băncii i cre terea calității relației comerciale

• Redisi nul BT  o ile Ban in  i nternet Ban in  pentru a o eri clienților o e periență 
nouă

• Continuarea activității de re randin  la nivel de su unități  consolidarea randului Banca 
Tranilvania ca un rand puternic rom nesc i po iționarea ca ancă a urilor

 
• Cre terea calității porto oliului de credite măsurată prin rata creditelor neper ormante 

con orm BA rata   la s r itul anului  comparativ cu  la s r itul 
anului 

• Atenție acordată se mentelor noi de activitate cum ar  industriile creative i pro esiile 
li erale

• ansarea companiei BT icro nanțare  A dedicată nanțării a acerilor mici i oarte 
mici  este  de a aceri mici nanțate n acest an

 

n anul  Banca a o ținut puncta e peste medie n ceea ce prive te indicatorii de satis acție 
măsurați intern pe a a eed ac urilor colectate de la clienții Băncii Transilvania  
de clienți au transmis eed ac ul prin tele on i  prin e mail  Clienții au ost inclu i 
n surve urile de satis acție după ce au interacționat cu una dintre a ențiile sucursalele 

rețelei BT

Ast el enumeram

 BT radul de recomandare al Băncii   
ndicator mediu calitate servicii o erite de an a ați uman nteraction  
ndicator mediu produse  procese rad de multumire si usurinta in accesare  
ndicator mediu cola orare enerală cu BT  
 corul de recomandare  poate avea valori cuprinse intre  si  
 ndicatorii medii de satis actie pot avea valori cuprinse intre  si 

n anul  a ost reali at un studiu e tern de măsurare a radului de recomandare al 
Băncii studiu de  cu a utorul a enției antar ill ardBro n  in re ultatele acestui 
studiu a reie it aptul că scorul de recomandare o ținut de Banca Transilvania o plasea ă pe 
locul al doilea dintre cele mai importante ănci din Rom nia  atat pe se mentul re idențial  
c t i pe cel al persoanelor uridice  de asemenea a reiețit aptul că scorul de recomandare 
al BT este mai mare dec t media pieței i l depă e te pe cel al ăncilor de o anver ură 
compara ilă cu cea a Băncii Transilvania

2.Performanţe Operaţionale/IT:

• Automati area activităților de rutină  utili area instrumentelor di itale avansate  n 2017 
au ost lansate o serie de instrumente noi precum ro otul ivia  canal nou de interacțiune 
cu clienții prin ace oo  essen er i pe  ceasul BT contactless i tic erul BT a
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n uncție de volumul activelor  cota de piață a crescut la  la s r itul anului  
Banca Transilvania consolid ndu i locul doi n topul ăncilor din sistemul ancar rom
nesc

n anul  Banca Transilvania a ost evaluată de către Brand inance  una dintre cele 
mai mari rme de evaluare i strate ie de rand  ca ind cel mai valoros rand ancar 
rom nesc  Brandul Banca Transilvania a ost lansat la Clu apoca n anul 

Capitali area ursieră a Băncii a ost la  decem rie  de  miliarde lei respectiv  
miliarde euro  decem rie   miliarde lei  respectiv  miliarde euro

voluția cotațiilor acțiunilor Băncii este pre entată n ra cul de mai os

• e nirea unei structuri e i ile de uncționare prin implementarea de soluții moderne 
de or ani are care se aplică n sistemul ancar precum implementarea departamentelor 
de Ar itectură  Business Relations ip ana ement i uvernanță endor ana ament

• Rede nirea unui suport centrali at mult mai e cient n relația cu su sidiarele BT  

• articiparea activă n proiecte de simpli care a modului n care clienții no tri 
interacționea ă cu Banca

• Continuarea proiectelor Ban   t e uture i BT press respectiv BT press lus  

• p radarea in rastructurii sistemului de carduri i cre terea capacității de procesare a 
tran acțiilor e ectuate cu cardul

3.Obiective cantitative:
INDICATOR PROPUNERE REALIZĂRI

Total Active  miliarde lei  cre tere cu  
ață de 

 miliarde lei  cre tere  ață 
de 

ro tul rut  milioane lei  milioane lei  cre tere cu 
 ață de u et 

Resursele atrase de la clienți  miliarde lei  cre tere cu  
ață de 

 miliarde lei  cre tere cu  
ață de 

lasamente clientelă  miliarde lei  cre tere cu  
ață de 

 miliarde lei  cre tere  ață 
de 

Capitaluri proprii  miliarde lei  miliarde lei  cre tere cu  
ață de 

Carduri emise la s r itul 
anului  milioane carduri  milioane carduri

Raport credite depo ite  0,73 0,65
Bu et de investiții  milioane lei T A inclus  milioane lei  T A inclus  

Evoluție pret TLV - ianuarie 2013 - decembrie 2017
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Plan de dezvoltare pentru anul 2018

Obiective calitative: 
• nte rarea Bancpost n usinessul BT  

• tinderea modelului de a aceri BT n Repu lica oldova prin ictoria an  

• Consolidarea cre terii or anice a Băncii  

• Continuarea investițiilor n te nolo ie  di itali are  inovare i simpli carea proceselor  

• ptimi area relației cu clienții pentru a le o eri o e periență c t mai ună cu BT

Obiective cantitative:
• Total active  cre tere de  

• Total credite rute  cre tere de  

• Total resurse de la clienți  cre tere  

• Raportul Cost enit   

• Credite epo ite  

Noi obiective strategice

Bugetul de investiţii pentru 2018:
Clădiri  a enții i sucursale 66.208 

nvestiții T i carduri  din care 173.515 

ard are T 23.901 
o t are T 94.864 

Retail i carduri  din care 54.750 

ard are retail carduri 29.062 

o t are retail carduri 25.688 

ecuritate 27.203 

Altele 17.558 

roiecte speciale 82.113 

Total investiţii mii lei cu TVA inclus 366.597 
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Situaţia Poziţiei Financiare (mil. lei) Buget propunere 
2018

umerar i ec ivalente numerar 10.733 

Titluri de valoare 17.771 

Credite i avansuri acordate clienților rut 33.995 

rovi ioane pentru credite

mo ili ări 694 

nvestiții n participații 1.454 

Alte active 345 

Total active 63.091 
epo ite de la clienți 50.832 

epo ite i mprumuturi de la instituții nanciare 1.619 

atorii su ordonate 2.039 

Alte datorii 1.216 

Total datorii 55.705 
Capitaluri proprii 6.371 

ro t pierdere anuală 1.015 

Total capitaluri proprii 7.386 
Total datorii şi capitaluri proprii 63.091 

Propuneri privind poziţia financiară şi contul de profit şi 
pierdere 2018

n proiectarea indicatorilor pe anul  s a luat n considerare o rată medie a in ației de 
 un curs mediu de  R

e estimea ă o cre tere a activelor cu  mai mare ață de nivelul nre istrat n   
p nă la  milioane lei  n structura activelor s a prevă ut o pondere a creditelor rute 
de  a lic idităților imediate de  i a investițiilor n titluri de 

n ceea ce prive te structura datoriilor i capitalurilor proprii prevă ute pentru  s a 
avut n vedere o cre tere a resurselor atrase de la clientela ne ancară cu  ață de  
nsemn nd o pondere a acesteia n total datorii de 

ndicatorii de u et de venituri si c eltuieli pe anul  care se supun apro ării A A 
sunt sta iliți a a nc t să susțină o iectivele de a aceri propuse i sunt corelați cu normele 
speci ce de prudență i suprave ere ancară

lementele din ituația o iției inanciare i din Contul de ro t i ierdere propuse 
pentru anul  sunt următoarele
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trate ia de cre tere or anică a Băncii Transilvania se va consolida prin ac i iția Bancpost 
i prin participațiile deținute ncep nd cu anul  n ictoria an  nă la primirea 

apro ărilor B R i ale Consiliului Concurenței Bancpost i Banca Transilvania vor uncțio
na independent  

n calitate de acționar n ictoria an  Banca Transilvania i propune  

• ă susțină mediul de a aceri privat din Repu lica oldova  n special sectorul  i 
icro  

• ă de volte o paletă c t mai variată de produse i servicii pentru persoanele ice   

• ă alinie e cultura or ani ațională i uvernanța corporativă ale ictoria an  la cele ale 
rupului inanciar Banca Transilvania  

• ă investească n de voltarea personală i pro esională a persoanelor cu spirit 
ntreprin ător din Repu lica oldova

Contul de Profit şi Pierdere (mil. lei) Buget propunere 
2018

enituri din do n i 2.523 

C eltuieli cu do n ile

enituri nete din do n i 2.023 

enituri nete din comisioane 655 

enit net din tran acționare 264 

Contri uția la ondul de arantare

Alte venituri 143 

TOTAL VENITURI 3.027 
C eltuieli cu personalul

Alte c eltuieli operaționale

C eltuieli cu amorti area

Alte c eltuieli 

TOTAL CHELTUIELI (1.421)
C eltuieli nete cu a ustările pentru depreciere

PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE 1.208 
impo itul pe pro t

PROFITUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 1.015 
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Raportul Managementului

Climatul macroeconomic
Climatul macroeconomic mondial s a ameliorat n  pe ondul dinami ării investițiilor 
productive n statele de voltate  cu e ecte de propa are n s era țărilor emer ente i n 
de voltare  a orarea u urilor investiționale n ultimele trimestre a ost susținută de 
o serie de actori  printre care menționăm nivelul redus al costurilor reale de nanțare  
perspectiva re ormei scale n tatele nite  accelerarea comerțului internațional i 
continuarea Revoluției i itale  

rimele estimări ale ondului onetar nternațional indică cre terea B ului lo al cu un 
ritm  an an n  cea mai ună dinamică din  n accelerare de la  an an 
n  

in perspectiva o ertei a re ate se evidenția ă accelerarea industriei prelucrătoare  pe 
ondul redinami ării comerțului internațional  indicatorul  din această ramură a 
nre istrat n  ma imul din  Totodată  serviciile au consemnat anul trecut cea mai 
ună dinamică din  con orm indicatorului  su  in uența intensi cării procesului 

de di itali are  

conomia tatelor nite a accelerat n   an an  evoluție susținută de 
redinami area investițiilor productive  an an  pe ondul nivelul redus al ratelor reale 
de do ndă i perspectivei de re ormă a scalității semnată de re edintele Trump n 
decem rie  

e evidenția ă cre terea economică din ona uro  an an  cel mai un ritm din  
la care au contri uit politica monetară rela ată implementată de Banca Centrală uropeană 
i accelerarea economiei mondiale  

Totodată  B ul C inei a doua economie a lumii  a accelerat n  ritm anual de  
pe ondul ameliorării cererii e terne nete  

n s era economiei nanciare ratele de do ndă la titlurile de stat au crescut n principalele 
locuri economice ale lumii n  n conte tul ameliorării indicatorilor din economia 

reală i a recali rării a teptărilor privind evoluția in ației pe termen mediu

Dinamica PIB (%, an/an)

Source: Fondul Monetar Internațional (FMI)
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e o servă nsă continuarea undei de optimism pe piețele de acțiuni indicele C  lo al 
nre istr nd valori record  iar indicele o  ones din A do or nd peste  de niveluri 

record  determinată de perspectivele de politică economică din principalele locuri ale 
lumii  e cesul de lic iditate  nivelul scă ut al ratelor reale de do ndă  in ormațiile po itive 
din s era companiilor  cre terea cotațiilor internaționale la țiței i sta ili area percepției de 
risc eo politic  

Con orm primelor estimări pu licate de nstitutul ațional de tatistică  economia 
Rom niei a crescut cu  an an n  n accelerare de la  an an n  cea mai 

ună dinamică din  

in perspectiva ritmului de cre tere economică Rom nia a ost lider n re iune i s a 
numărat printre primele țări din uropa i din plan lo al n anul 

Această evoluție a ost determinată de contri uția cererii interne  n conte tul implementării 
unui mi  rela at ără precedent  de politici economice  e de o parte  Banca ațională a 
Rom niei B R  a menținut rata de do ndă de politică monetară la nivelul minim istoric 
de  

e de altă parte  Administrația a implementat politici scal u etare i de venituri rela ate  
care au condus la ma orarea c eltuielilor pu lice cu  an an la  miliarde lei i 
intensi carea ponderii de citului u etar n B la  n  de la  n 

Consumul privat principala componentă a B  a accelerat n  consemn nd cel mai 
un ritm de cre tere din  pe ondul ma orării venitului real disponi il al populației  

accelerării pieței creditului dat ind i nivelul redus al ratelor reale de do ndă  i e ectului 
de avuție n conte tul cre terii prețurilor activelor imo iliare i nanciare  

e evidenția ă nsă reluarea u urilor investiționale de anul trecut  determinată de 
impulsul e porturilor i de accelerarea consumului intern  ntr un conte t caracteri at prin 
nivelul redus al costurilor reale de nanțare  Totodată  consumul pu lic a avut o contri uție 
po itivă la evoluția economiei n  pe ondul implementării de politici scal u etare 
i de venituri rela ate

Evoluţia principalilor indicatori 
financiari macroeconomici 2013 2014 2015 2016 2017

B real  an la an 3,50 3 ,10 4,00 4,80 7,00

Rata in ației C  an an  medie anuală 4,01 1,07 1,34

Rata oma ului medie  7,10 6,80 6,80 5,90 4,93

Rata do n ii de politică monetară  s  de an 4,00 2,75 1,75 1,75 1,75

R B R   medie anuală 4,22 2,54 1,33 0,78 1,15
R B R   medie anuală 4,60 2,84 1,58 1,03 1,33

R B R   medie anuală 0,22 0,21

EURIBOR (6L) (%, medie anuală) 0,34 0,31 0,05 -0,17 -0,26
R ei  s r itul anului 4,4847 4,4821 4,5245 4,5411 4,6597

ei  s r itul anului 3,2551 3,6868 4,1477 4,3033 3,8915

R  s r itul anului 1,3791 1,2141 1,0887 1,0541 1,1993

 nstitutul ațional de tatistică  Banca ațională a Rom niei  Banca Centrală uropeană  urostat
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e de altă parte  cererea e ternă netă a avut o contri uție ne avora ilă la dinamica anuală a 
B din  dat ind că importurile au crescut cu un ritm mai puternic ață de e porturi

in perspectiva o ertei a re ate se o servă accelerarea producției industriale  an
an n  determinată de impulsul e porturilor i de dinamică consumului intern  e 
asemenea  volumul v n ărilor din comerțul cu amănuntul a crescut cu  an an n 

 evoluție susținută de mi ul rela at de politici economice  

u n ultimul r nd  sectorul primar a nre istrat un ritm anual de cre tere de două ci re n 
 pe ondul climatului meteorolo ic avora il i investițiilor derulate n ultimii ani n 

această ramură a economiei  

e de altă parte  sectorul de construcții intensiv n capital i orță de muncă  a scă ut 
pentru al doilea an consecutiv n  cu  an an  date ind structura de ec ili rată 
a investițiilor pu lice i nivelul ridicat al percepției de risc pentru proiectele investiționale 
pe termen mediu  

Redinami area investițiilor productive i mi rația populației active au contri uit la 
continuarea procesului de ameliorare a climatul din piața orței de muncă  numărul de 
omeri i rata oma ului scă nd n  spre valorile minime din anii 

Cu toate acestea  n  se o servă intensi carea provocărilor la adresa sta ilității macro
nanciare pe termen mediu  e de o parte  dinamica prețurilor de consum a revenit n 

teritoriu po itiv  după disiparea impactului determinat de implementarea măsurilor din 
oul Cod iscal  e de altă parte  mi ul rela at i pro ciclic de politici economice a contri uit 

la intensi carea de citelor emene  nivelul a re at al de ec ili rului macroeconomic 
revenind la ma imul din  ponderea de citului u etar n B s a apropiat de  iar 
de citul de cont curent s a situat la peste  din B n  

ntensi carea presiunilor in aționiste n a doua umătate a anului trecut a determinat 
B R să lanse e ciclul monetar post cri ă prin n ustarea coridorului ormat din ratele de 
do ndă la acilitățile permanente n urul ratei de do ndă de re erință

Sectoarele economiei (MA12, %, an/an)

Sursă: Institutul Național de Statistică (INS), prelucrări BT
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Recali rarea a teptărilor in aționiste i acumularea de riscuri la adresa sta ilității 
nanciare pe termen mediu pe plan intern coro orate cu evoluțiile i perspectivele macro
nanciare lo ale i europene au condus la ma orarea costurilor de nanțare ncep nd cu 

toamna anului 

Ast el  R B R la trei luni i R B R la ase luni s au situat la  respectiv  la 
nalul anului trecut  n cre tere semni cativă comparativ cu nivelurile de la s r it de  

 respectiv  

e asemenea  cur a randamentelor s a deplasat n sus n  ma orarea ratelor de do ndă 
ind mai pronunțată pe scadențele scurte i medii  n ceea ce prive te rata medie anuală 

de do ndă la titlurile de stat la  ani arometru pentru costul de nanțare n economie  
s a nre istrat un nivel mediu de  n  n urcare cu  an an  Această evoluție 
a ost conver entă cu cele din piețele lo ale n A indicatorul a urcat cu  an an la 

 iar n ermania acest indicator a crescut cu  an an la  n  ind 
in uențată i de actori interni  evoluția economiei la un ritm peste potențial  accelerarea 
a teptărilor privind in ația  acumularea de tensiuni i riscuri la adresa sta ilității macro

nanciare pe termen mediu  

a nal de  rata de do ndă la o li ațiunile suverane pe scadența  ani s a situat la 
 cu  puncte procentuale peste nivelul consemnat n tatele nite

 
n ceea ce prive te piața valutară cursul R ei a uctuat n intervalul  

 n  nre istr nd o valoare medie anuală de  nivel record  n cre tere 
cu  ață de  Această evoluție a ost in uențată  n principal  de actori interni  
inclusiv tensiunile din spațiul pu lic  acumularea de provocări la adresa sta ilității macro

nanciare pe termen mediu i semnalele B R n direcția acordării de prioritate ratelor de 
do ndă i de e i ilitate mai ridicată cursului de sc im

EUR /RON vs. USD/RON

Sursa: BNR

u n ultimul r nd  piața de acțiuni a continuat să crească n  dat ind că eu oria 
din piețele internaționale i tirile din s era companiilor interne inclusiv acordarea de 
dividende suplimentare de către companiile de stat  au contra alansat intensi carea 
percepției de risc investițional  Ast el  indicele B T a nc eiat  cu un avans de  
ritm in erior celui nre istrat de indicele   din tatele nite 
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n  creditarea a accelerat  evoluție determinată de o serie de actori  dinamica 
economiei la un ritm peste potențial  cu impact po itiv pentru cererea de credite  
ameliorarea per ormanței nanciare i intensi carea concurenței n sectorul ancar  
cu implicații po itive pentru calitatea o ertei de credite  ro ramul rima Casă care a 
contri uit la cre terea creditării ipotecare spre valori record  nivelul redus al costurilor 
reale de nanțare  

Ast el  con orm statisticilor B R soldul creditului ne uvernamental a consemnat o cre tere 
cu un ritm mediu de  an an n  e evidenția ă ma orarea creditului denominat 
n moneda națională cu  an an  componentele persoane ice i persoane uridice au 

crescut cu  an an  respectiv  an an

e de altă parte  soldul mediu al creditului ne uvernamental denominat n valută s a 
a ustat cu  an an n  se mentele populației i companii au scă ut cu  an
an  respectiv cu  an an  
 

oldul creditului ne uvernamental total s a situat la  miliarde lei la nal de  n 
urcare cu  comparativ cu nivelul de la s r it de  

Totodată  depo itele ne uvernamentale au continuat să crească n  spre 
noi ma ime istorice  miliarde lei la nal de an  evoluție la care i
au adus contri uția deci iile de politică monetară din Rom nia i nivelul 
ridicat al economisirii  in uențat de tensiunile i provocările din economie   

Ast el  soldul mediu al depo itelor ne uvernamentale a crescut cu  an an n  
componentele persoane ice i persoane uridice urc nd cu dinamici anuale de  
respectiv  rin urmare  raportul credite depo ite a continuat tendința descendentă n 

 spre valori minime istorice  la nal de an  

Credite vs. depozite (neguvernamentale)

Sursa: BNR
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er ormanța nanciară a sectorului ancar intern s a ameliorat n  evoluție in uențată 
de accelerarea economiei  nivelul accesi il al costurilor reale de nanțare  perspectivele de 
politică monetară i procesul de a ustare a activelor neper ormante

Con orm statisticilor B R volumul mediu al activelor totale din sectorul ancar s a situat 
la  miliarde lei n  n urcare cu  comparativ cu nivelul din 

ectorul ancar a nre istrat un pro t net a re at de  miliarde lei anul trecut  n cre tere 
cu peste  an an indicatorii renta ilitatea activelor i renta ilitatea capitalurilor proprii 
s au situat la  respectiv  

n ceea ce prive te rata creditelor neper ormante se o servă continuarea tendinței 
descendente n  spre un nivel de  la nal de an minimul din  Anul trecut 
acest indicator a nre istrat un nivel mediu de  n atenuare de la  n  

e de altă parte  soldul mediu al creditului ne uvernamental denominat n valută s a 
a ustat cu  an an n  se mentele populației i companii au scă ut cu  an
an  respectiv cu  an an  

oldul creditului ne uvernamental total s a situat la  miliarde lei la nal de  n 
urcare cu  comparativ cu nivelul de la s r it de  

Totodată  depo itele ne uvernamentale au continuat să crească n  spre noi ma ime 
istorice  miliarde lei la nal de an  evoluție la care i au adus contri uția deci iile 
de politică monetară din Rom nia i nivelul ridicat al economisirii  in uențat de tensiunile 
i provocările din economie  

Ast el  soldul mediu al depo itelor ne uvernamentale a crescut cu  an an n  
componentele persoane ice i persoane uridice urc nd cu dinamici anuale de  
respectiv  rin urmare  raportul credite depo ite a continuat tendința descendentă n 

 spre valori minime istorice  la nal de an  

Sistemul bancar în România

ciența operațională a Băncii a continuat trendul po itiv  n condițiile cre terii volumului 
de operațiuni i reducerii costurilor pentru clienți

ituațiile nanciare individuale i consolidate sunt ela orate n con ormitate cu tandardele 
nternaționale de Raportare inanciară adoptate de niunea uropeană rdinul B R nr  

 cu modi cările i completările ulterioare

Situaţia poziţiei financiare a Băncii şi a Grupului

Banca Transilvania a nc eiat anul  cu active totale n sumă de  milioane lei  
n cre tere cu  ață de s r itul anului  lasamentele rute n credite au crescut 

cu  n comparație cu  n timp ce resursele atrase de la clientelă au crescut cu  
Banca a depă it activele u etate cu  a nivel consolidat totalul activelor au ost de 

 milioane lei

Performanţa Grupului Financiar Banca 
Transilvania
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Raportul credite depo ite a ost de  la s r itul anului  volumul creditelor rute 
la s r itul anului  ind de  milioane lei n timp ce resursele atrase de la clientelă 
au ost de  milioane lei

Acest indicator este n scădere ață de  c nd a nre istrat valoarea de  trend 
ce se poate o serva la nivelul ntre ului sistem ancar  dar este n continuare su  valoarea 
nre istrată la nivel de sistem ancar  oile valori minime istorice nre istrate 

con rmă e cesul de lic iditate din economia internă i trans ormările structurale din 
sectorul ancar

Portofoliul de credite: a s r itul anului  soldul creditelor rute a Băncii 
Transilvania este cu  mai mare dec t soldul de la nalul anului  de i n anul  
s au scos n a ara ilanțului credite n sumă de  milioane lei  n privința domeniilor 
n care s au creat noile e puneri acestea au rămas diverse  at t la nivel de sectoare de 

activitate  c t i privind rupurile de de itori

Creditele neper ormante  cu restanțe mai mari de  de ile  repre intă  din totalul 
porto oliului de credite al Băncii  o m unătățire semni cativă ață de  la s r itul 
anului  iar rata creditelor neper ormante con orm BA  este de  la decem rie 
2017.

o iția nanciară la s r itul anului  se pre intă ast el  
BANCA GRUP

milioane Lei Realizări 
2017

Buget 
2017

Realizări 
2016

Δ2017/
2016

Realizări 
2017

Realizări 
2016

Δ2017/
2016

lasamente n credite 31.693 31.367 29.380 8% 32.121 29.478 9%

rovi ioane

ic idități imediate 11.940 7.075 8.040 49% 11.986 8.079 48%
Titluri 16.116 15.982 15.180 6% 16.096 15.178 6%

alori imo ili ate 690 775 585 18% 770 648 19%

 mo ili ări corporale i 
necorporale 533 629 449 19% 770 648 19%

 Titluri de participare 157 147 137 15% 0 0  

Alte active 642 765 754 704 805

Total Active 59.302 54.113 51.770 15% 59.805 51.944 15%

        

Capitaluri proprii 6.970 6.634 5.984 16% 7.140 6.153 16%

mprumut su ordonat 415 424 424 415 424

Resurse atrase de la 
clientelă 49.099 43.781 41.852 17% 48.932 41.681 17%

Resurse atrase de la ănci 1.228 2.071 2.494 1.615 2.552

Alte datorii 1.590 1.203 1.016 57% 1.703 1.134 50%

Total Datorii şi 
Capitaluri Proprii 59.302 54.113 51.770 15% 59.805 51.944 15%
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Soldul provizioanelor: Banca Transilvania a nre istrat n anul  venit net cu 
a ustările pentru active nanciare  provi ioane pentru alte riscuri i an a amente de 
creditare n sumă de  milioane lei inclu nd recuperările din credite scoase n a ara 

ilanțului

rovi ioanele nre istrate n  sunt n linie cu a ordarea prudentă a Băncii n ceea ce 
prive te estionarea riscului de credit  Acoperirea creditelor neper ormante cu provi ioane 
speci ce i aranții ipotecare este n continuare la un nivel con orta il  de  
n con ormitate cu apetitul de risc al Băncii  oldul total al provi ioanelor este de  

milioane lei la data de  n scădere cu  ață de anul precedent  rovi ioanele 
pentru riscuri i c eltuieli cuprind n principal provi ioane pentru liti ii i pentru alte 
riscuri preluate prin u iunea cu ol s an  Rom nia i sunt n sumă de  milioane lei

Lichidităţile imediate: a s r itul anului  indicatorul de lic iditate este de  
ic iditățile imediate sunt n sumă de  milioane lei n cre tere cu apro   ață de 

anul precedent  peste nivelul minim considerat accepta il de către Banca din perspectiva 
riscului de lic iditate  ic iditățile imediate cuprind n principal casa  disponi ilități la 

ănci centrale i instituții de credit  apro imativ  din sumele din această rupă  
milioane lei  ind repre entate de re erva minimă o li atorie a ată n cont la B R

Titlurile: orto oliul de titluri nre istrea ă o cre tere de  ață de anul trecut  a un nd 
la  milioane lei la nivel de Bancă  onderea principală n această rupă o repre intă 
titlurile emise de uvernul Rom niei  n valoare de  milioane lei

Valorile imobilizate: Au crescut cu  ață de anul  la  milioane lei  n principal 
datorită cre terii volumului investițiilor in ormatice n scopul di itali ării i optimi ării 
proceselor ancare  mo ili ările corporale repre intă  milioane lei terenuri i clădiri  

 milioane lei  imo ili ările necorporale au crescut la  milioane lei i imo ili ările 
nanciare  milioane lei

Resurse de la clienţi: epo itele atrase de la clientelă au avut o cre tere spectaculoasă 
de  ață de anul anterior  ritmul ind superior cre terii enerale de  nre istrată 
la nivelul sistemului ancar  a  decem rie   din depo itele atrase sunt de la 
persoane ice i  sunt atrase de la persoane uridice  

Plasamente clientela / Resurse  clientela  2013 - 2017
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Cota de piață a Băncii la  după active totale este de  in punctul de vedere 
al activelor totale  al plasamentelor n credite i a resurselor atrase  po iția Băncii n cadrul 
sistemului ancar  este următoarea

Capitalurile proprii ale Băncii Transilvania au ost la  de  lei  din 
care

• Capitalul social nre istrat la Re istrul Comerțului este repre entat de  
acțiuni cu o valoare nominală de  leu acțiune  la care se adau ă  lei a ustarea 
n uncție de in ație a capitalului social i surplus din reevaluarea mi loacelor e utili at 

la ma orarea capitalului social  dar care nu a ost reali at p nă la data trecerii la aplicarea 
tandardelor nternaționale de Raportare inanciară adoptate de niunea uropeană  

• rime de conversie a o li ațiunilor n acțiuni   lei

• Re erve le ale   lei

• Re erve pentru riscuri ancare   lei

• Re erve din reevaluarea titlurilor disponi ile pentru v n are   lei  

• Re erve din reevaluare imo ili ări corporale i necorporale   lei  

• Re ultat reportat ără pro t curent i reparti area pro tului   lei  

• Acțiuni proprii   lei

• ro t   lei

• Reparti are pro t   lei

 a  rupul are in sold suma de  mii lei repre ent nd acțiuni proprii  
milioane uc  n timp ce Banca Transilvania are n sold suma de  mii lei repre ent nd 
acțiuni proprii  milioane uc  Banca Transilvania a răscumpărat acțiunile cu scopul de 
a  acordate salariaților ca i remunerație  

n decursul anului  Banca nu a ac i iționat n scopul instrăinării cu titlu oneros acțiuni 
proprii  

Evolutia cotei de piata a BT
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*Faţă de bugetul 2017 aprobat de AGA, auditorii externi au recomandat, conform bunei practici de prezentare a informaţiilor în 
situaţiile financiare, reclasificarea veniturilor bugetate din cesiunea de credite neperformante din venituri operaţionale în venituri 
din recuperarea creanţelor (pe poziţia de provizioane nete). Reclasificarea bugetară în valoare de 112,5 milioane lei a avut impact 
asupra veniturilor operaţionale totale bugetate şi asupra provizioanelor constituite nete bugetate, dar nu şi asupra profitului brut.

Situaţia contului de profit și pierdere

ro tul rut al Băncii Transilvania la s r itul anului  este de  milioane lei  iar 
al rupului este de  milioane lei  n cre tere cu  respectiv cu  ață de anul 
precedent  ro tul net al Băncii Transilvania este de  milioane lei  iar cel al rupului 

inanciar Banca Transilvania este de  milioane lei  

Raportul cost venit a atins nivelul de  n  pe ondul c eltuielilor operaționale 
enerate de proiectele de ac i iții Banc ost  ictoria an  etc  n care a ost implicată 

Banca Transilvania  Acest raport este su  atenta monitori are  iar Banca i propune pentru 
 o e ciență operațională sporită

Veniturile operaţionale sunt de  milioane lei n  cu  mai puțin dec t n 
anul precedent  n care a avut loc tran acția isa urope n valoare de  milioane lei  ață 
de nivelul u etat  Banca a avut venituri operaționale cu  mai mici

Cate oriile mai importante de venituri sunt următoarele
  
• enituri nete din do n i   milioane lei n  sumă mai mare cu  ață de 

anul precedent  in aceste venituri o pondere semni cativă de  o au veniturile din 
titluri n sumă de  milioane lei  a nivel de rup s a menținut acela i trend ca i la 
nivel individual  

BANCA GRUP

milioane Lei Realizări
2017

Buget 
2017

Realizări
2016

Δ 2017/
2016

Realizări
2017

Realizări
2016

Δ 2017/
2016

Venituri 
operaţionale 
totale*

2.675,46 2.812,11 2.804,71 -5% 2.916,88 2.972,50 -2%

 din care        

 venituri nete din 
do n i 1.808,45 1.857,31 1.710,73 6% 1.890,82 1.764,03 7%

venituri nete din 
comisioane 580,95 583,56 509,46 14,0% 626,80 546,27 15%

Cheltuieli 
operaţionale (1.298,32) (1.245,10) (1.151,36) 13% (1.445,03) (1.255,58) 15%

Rezultat 
operaţional 1.377,15 1.567,01 –1.653,35 -17% 1.471,84 1.716,92 -14%

rovi ioane 
constituite  net 1,35

Profit brut 1.378,50 1.014,26 999,12 38% 1.442,62 1.058,84 36%

lementele componente ale contului de pro t i pierdere la  decem rie  comparativ 
cu anul  i cu prevederile u etate
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• enituri din comisioane  Ritmul de cre tere al veniturilor nete din comisioane este de 
 a un nd la  milioane lei  aproape de nivelul u etat  umărul de operațiuni 

derulate prin conturi BT a crescut cu  ață de anul precedent  n conte tul n care 
anca a o erit servicii la costuri mai reduse dec t n 

• enit net din tran acționare  Acest venit a crescut cu  la nivel de Bancă i cu  la 
nivel de rup  n conte tul n care veniturile nete din tran acțiile de sc im  valutar au 
crescut cu  at t la nivel de Bancă  c t i la nivel de rup  a nivel de rup  a e istat o 
cre tere consistență i la nivelul veniturilor nete din active nanciare la valoare ustă prin 
pro t sau pierdere

• C ti ul net pierderea netă din v n area instrumentelor nanciare disponi ile spre 
v n are a nre istrat o valoare de  milioane lei  n scădere ață de   milioane 
lei  an n care s a nre istrat i c ti ul a erent tran acției isa urope n valoare de  
milioane lei

Cheltuielile operaţionale nainte de c eltuielile nete cu a ustări de depreciere i 
provi ioane pentru alte riscuri i an a amente de creditare au ost  la nalul anului trecut  
de  milioane lei  ață de  milioane lei  nre istrate n anul  Cre terea 
c eltuielilor operaționale a apărut at t pe ondul anali ei de către Bancă a proiectelor de 
ac i iție din  c t i pe ondul e orturilor de di itali are i optimi are a proceselor 

ancare  a nivelul rupului BT evoluția c eltuielilor operaționale a ost in uențată n 
principal de evoluția c eltuielilor Băncii  

Cheltuieli cu personalul: At t la nivelul rupului  c t i la nivelul Băncii  c eltuielile 
cu personalul au crescut  cu  respectiv  ață de anul precedent  Cre terile apar 
n conte tul noii politici salariale inițiate n  a ate pe ec itate internă i aliniată cu 

tendințele pieței

e asemenea  Banca a continuat pro ramul de recompensare a per ormanței de tip toc  
ption lan  n care an a ații cu per ormanțe pot să i e ercite dreptul i opțiunea de 

ac i iție a unui număr de acțiuni emise de Bancă  Termenii i condițiile de acordare sunt  
reali area unor indicatori de per ormanță i prudențiali n anul  reali area unor 
o iective privind nali area implementării noilor re lementări conta ile i de raportare  

ro ramul a enerat at t pentru rup c t i pentru Bancă c eltuieli de  milioane lei 
ec ivalentul a  mii de acțiuni

Rezultatul operaţional este cu  su  cel din anul precedent  a un nd la  
milioane lei

Cheltuielile nete cu provizioane: nre istrea ă o valoare netă po itivă de  milioane 
lei  n comparație cu c eltuiala netă de  milioane lei nre istrată n anul 

Profitul brut reali at n  este de  milioane lei  ață de  milioane lei  c t 
a ost nre istrat n anul precedent la nivel de Bancă  a nivel de rup pro tul rut este de 

 milioane lei  ață de  milioane lei
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Notă: *Indicatorul de solvabilitate a fost determinat luând în calcul profitul net la 31.12.2017 (fără profit, indicatorul este 17,43%).

ndicatorul de solva ilitate este la un nivel con orta il de  cu pro tul anual inclus  a 
păstrat un nivel adecvat al capitalului i al indicatorilor nanciari enerali  n con ormitate 
cu practicile de prudență ancară

Performanţa segmentelor
n anul  Banca Transilvania a continuat susținerea antreprenorilor rom ni i a 

economiei locale  cre nd valoare adău ată pentru acționari i pentru clienți   a ost 
anul n care Banca i rupul i au modi cat se mentele operaționale pentru a putea o eri 
n mod e cient servicii dedicate clienților persoane uridice  Ast el  s au ra nat modelele 

de usiness pentru se mentele de clienți corporativi mari peste  milioane lei ci ră 
de a aceri anuală  i clienți corporativi medii ntre  i  milioane lei ci ră de a aceri 
anuală  e asemenea  speciali area n raport cu nevoile de usiness ale antreprenorilor 

 se concreti ea ă ntr o a ordare di erențiată  pe se mentele icro Business rmele 
cu ci ră de a aceri de p nă la  milioane lei anual  i  rmele cu o ci ră de a aceri 
anuală ntre  i  milioane lei  odi carea se mentelor a nsemnat ec ipe speciali ate  
produse recomandate i modele de interacțiune dedicate  

Evoluţia bazei de clienţi
 

umărul clienților activi pe linii de a aceri  pentru care Banca Transilvania repre intă anca 
principală  a crescut n anul  cu  ață de anul precedent  structura ind următoarea  

*Încadrarea persoanelor juridice în cadrul segmentelor este reglementată prin norme interne care stabilesc condiţiile de clasificare a 
clienţilor pe segmente de afaceri.

Indicator Nivel Nivel BT 31.12.17 Nivel BT 31.12.16

ndicator de lic iditate in 

ndicatorul de 
solva ilitate  

> 8% 21,10% 19,02%

Clienţi activi BT* 31.12.2017 31.12.2016 2017/2016
Clienți Corporativi ari 1.315 1.305 0,8%
Clienți Corporativi edii 7.349 7.072 3,9%
Clienți 14.231 12.463 14,2%

Clienți icro Business 221.849 198.406 11,8%
Clienți ersoane i ice Retail 2.183.335 2.048.573 6,6%
TOTAL 2.428.079 2.267.819 7,1%

Indicatori de prudenţă bancară 

intre indicatorii monitori ați de Banca ațională a Rom niei prin sistemul de suprave ere 
prudențială  cei mai semni cativi pentru caracteri area evoluției Băncii sunt pre entați 
mai os
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 este anul n care s a depă it pra ul de  milioane de carduri emise de Banca Transilvania 
i n care numărul de tran acții derulate prin Bancă a crescut cu  n condițiile n care 

 din companiile nou n ințate n Rom nia ale  să lucre e cu Banca Transilvania

e l n ă utili area serviciilor pe care Banca le pune la dispo iția clienților săi prin rețeaua 
de unități  peste  mii de clienți olosesc internet an in  de la Banca Transilvania i 
peste  mii de clienți olosesc plat orma de mo ile an in  o erită de Bancă

Clienţi Corporativi Mari (Large Corporate)
 
n cadrul acestei structuri  peste  clienți cu un usiness mare i so sticat sunt 

asistați de o ec ipă centrali ată de mana eri relații clienți i e perți pentru structurarea 
nanțărilor  Această or ani are permite o speciali are pe industrii i o a ordare individuală 

pro esionistă  

Re ultatele po itive ale primului an de aplicare a modelului se traduc ntr o producție de 
 miliarde lei credite noi  o cre tere de  a veniturilor din comisioane ață de anul 

precedent i o cre tere cu  a soldului de depo ite  oldul creditelor liniei de usiness 
a atins  miliarde lei la nalul anului 

Clienţi Corporativi Medii (Mid Corporate)
 

este  clienți corporativi medii sunt asistați de către cele  de sucursale ale Băncii 
prin ec ipele locale  ntr un model apropiat de usiness ul clientului  

n  producția de credite noi a ost de  miliarde lei  oldul creditelor a crescut cu 
 atin nd  miliarde lei  oldul depo itelor a crescut cu  cumul nd la nal de 

an  miliarde lei  Cre terea de venituri a ost de  comparativ cu anul precedent  BT 
ltra e  BT ltra R  BT ltra o ile  BT li erare de nstrumente de e it nline  

semnătura di itală sunt c teva din soluțiile electronice i de automati are lansate n  
cu e ect n e cienti area relației companiilor cu Banca i cu partenerii de a aceri

Clienţi Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM)
 
Acest se ment de usiness cuprinde o a ă de peste  de clienți activi  odelul de 

usiness a ost m unătățit prin de voltarea sistemelor de anali ă a creditelor  cu re ultate 
remarca ile n diminuarea timpilor de soluționare a solicitărilor clienților  Ca e ect  anul 
trecut s au acordat aproape  credite noi  n valoare de  miliard lei  

e a a acestui re ultat  soldul creditelor a crescut cu  ață de anul precedent  la  
miliarde lei  Ca per ormanțe nota ile n  mai notăm o cre tere a veniturilor cu  ață 
de anul precedent i cre terea soldului de depo ite cu  sold  miliarde lei la nal 
de an  Banca Transilvania are un sistem diversi cat de susținere a urilor   din  

uri din Rom nia lucrea ă cu Banca Transilvania  

Clienţi Micro Business
 
n ona de icro Business sunt estionați aproape  clienți activi  odelul de 
nanțare a at pe plat orma rapidă susține o per ormanță superioară n creditare  soldul 

acilităților de credit cresc nd n anul de re erință cu  p nă la nivelul de  miliarde 
lei
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BT nu putea lipsi din pro ramul uvernamental tart p ation  n această calitate devine 
partenerul a  de rme de tip start up participante n pro ram i acordă  de 
credite punte

e ona de operațiuni  a ost lansat pac etul de cont curent elimitat  ste primul pac et 
operațional care include un număr nelimitat de tran acții online ordonate ntre companii 
clienți BT  

Alte ci re c eie de per ormanță  soldul depo itelor a crescut ață de anul trecut cu  
cumul nd la nal de an  miliarde lei  iar cre terea de venituri a ost de  comparativ 

cu anul precedent  

Clienţi Persoane Fizice (Retail)
 
Anul  a nsemnat pentru usiness ul de carduri anul cu cea mai ună cre tere a 
volumelor tran acționate  olumele n valoare a solută au crescut n  ață  cu 

 miliarde lei adică cu 

Resursele atrase de la clienții retail n  sunt de  miliarde lei  n cre tere cu  
ață de nivelul nre istrat n   miliarde lei

Banca Transilvania  liderul pieței cardurilor  are la  decem rie  un porto oliu de 
 milioane carduri  care a enerat tran acții cu aproape  mai mari ață de  

Cota de piață a Băncii privind volumul tran acțiilor cu carduri este de peste  Banca 
Transilvania are un porto oliu de  de carduri de credit

Banca deține un număr de  de terminale  din care  sunt ma ini multi uncționale i 
 sunt AT uri   uri i cola orea ă cu peste  de comercianți utili atori 

de e commerce
 

a s r itul anului  e istau peste  de clienți BT  nternet Ban in  cu circa 
 mai mulți dec t n  n acela i timp  numărul clienților BT  o ile Ban in  este 

de  cu  mai mulți dec t anul precedent

Anul  a nsemnat un an al premierelor pe partea de carduri  n  am lansat  mpreună 
cu ondaine  T orp o i astercard  ceasul BT contactless  un nou instrument de plată 
care poate nlocui cardul la cumpărături  n țară i n străinătate  Ceasul uncționea ă pe 

a a te nolo iei contactless  care le permite utili atorilor să plătească mai repede i mai 
si ur

inalul anului  a marcat o nouă premieră  i anume lansarea stic er ului de 
plată BT a  rice o iect pe care este aplicat stic erul devine ast el un mi loc de 
plată a cumpărăturilor la comercianți  tic erul  Brățara de plată lansată n  
i Ceasul BT sunt accesoriile de plată contactless din Colecția BT a  colecție pe 

care clienții Băncii o au la dispo iție pentru cumpărături n țară i n străinătate  

Tot n  am lansat i aplicația de s oppin  TAR card pentru clienții care au card de 
cumpărături TAR emis de BT  Aplicația o eră in ormații despre o ertele celor peste  
de comercianți care ac parte din pro ramul de loialitate TAR al Băncii  dar i e clusivități  
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in punct de vedere al interacțiunii cu clienții  n  am lansat un nou canal de interacțiune 
cu clienții  prin ace oo  essen er i pe  ro otul ivia  cu a utorul căruia clienții pot 
a a in ormații despre conturile  produsele i serviciile pe care le au la BT

nic n Rom nia  c at ot ul o eră non stop i ratuit in ormații care p nă acum puteau  
o ținute doar prin intermediul ec ipelor BT din sucursale  a enții i call center  BA ul 
i soldul conturilor curente n lei  euro sau dolari  sumele de plată a erente cardurilor de 

credit  numărul punctelor de loialitate acumulate pe cardul de cumpărături TAR  detalii 
despre rate  do n i  comisioane la credite sau popriri  respectiv cursul valutar

n  plat orma de BT  o ile Ban in  a ost m unătățită prin de voltarea unor 
opțiuni noi  accesarea rapidă a istoricului tran acțiilor i a detaliilor conturilor BT  respectiv 
posi ilitatea personali ării undalului  Toate acestea nseamnă un pas nainte privind 
e periența clienților c nd ac an in  pe tele on

 Anul  a nsemnat i un an al premiilor n ceea ce prive te activitatea de carduri
Banca Transilvania a ost desemnată pentru a a oară n ultimii  ani  Banca Anului  n 
activitatea de carduri  a at pe indicatori ca  număr de carduri emise  volum al tran acțiilor 

enerate de porto oliul BT  produse noi  contracte cu comercianții pe partea de acceptare 
plăti cu cardul  etc  remiul a ost acordat pentru re ultatele din  n cardul alei oCas  
cel mai important eveniment anual din industria plăților electronice  n cadrul aceluia i 
eveniment  Banca Transilvania a ost recunoscută ca lider i la următoarele cate orii  

• mitentul cu cele mai active carduri de credit

• Cardul de cumpărături al anului   isa lectron BT
 
Creditele destinate acestui se ment de clienți au crescut cu  ață de anul precedent  
a un nd la  miliarde lei  eniturile Retail au nre istrat o scădere de  ață de  
dar e clu nd c ti ul din tran acția isa urope  variația ață de  po itivă  de 

Trezorerie
 
Activitățile de tre orerie din Banca Transilvania sunt complementare celorlalte produse i 
servicii o erite clienților celor cinci linii de a aceri ale Băncii  

rincipiile i o iectivele strate ice le ate de activitatea de tre orerie sunt  
 
• rincipiul precauției  care se re eră la estionarea e cedentului de lic iditate al 

Băncii  scadența activelor i datoriilor  structura ratei do n ii i riscurile de piață la 
care este e pusă Banca  n con ormitate cu pra urile de risc sta ilite n trate ia de 
risc ale Băncii i sau cu re lementările care uvernea ă sistemul ancar rom nesc  

• rincipiul dispersiei  se re eră la limitele de e puneri ață de contraparte  care re ultă 
din toate tipurile de operațiuni speci ce de tre orerie

• a imi area veniturilor  n condiții prudente i lu nd n considerare evoluția estimată 
multianuală a diver ilor indicatori macroeconomici de natură ciclică

• n linie cu cre terea numărului de operațiuni la nivelul ntre ii Bănci a ost stimulată i 
activitatea de sc im  valutar unde veniturile nete au crescut cu aproape  ață de anul 
anterior  a un nd la un nivel de  milioane lei n anul 
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Managementul Riscului
iectivul rupului inanciar Banca Transilvania n ceea ce prive te administrarea 

riscurilor este inte rarea apetitului la risc mediu asumat n cadrul procesului deci ional 
prin promovarea unei alinieri adecvate a riscurilor asumate  capitalului disponi il i 
țintelor de per ormanță țin nd cont n acela i timp de toleranța at t la riscurile nanciare 
c t i la cele non nanciare  n determinarea apetitului i toleranței la risc rupul ține 
cont de toate riscurile materiale la care este e pus datorită speci cului activității sale ind 
in uențat preponderent de riscul de credit

n cadrul rupului inanciar Banca Transilvania  mana ementul riscului este parte 
inte rantă a tuturor proceselor deci ionale i de a aceri  n acest sens conducerea  

• valuea ă n mod continuu riscurile la care este sau poate  e pusă activitatea 
rupului  care pot a ecta atin erea o iectivelor sale i ia măsuri cu privire 

la orice modi care a condițiilor n care aceasta i des ă oară activitatea  

• Asi ură e istența unui cadru adecvat de administrare a activității n cadrul rupului  
lu nd n considerare at t actorii interni comple itatea structurii or ani atorice  natura 
activităților des ă urate  calitatea personalului i nivelul uctuației personalului  c t 
i actorii e terni actori macro economici  sc im ări le islative  sc im ări le ate de 

mediul concurențial n sectorul ancar  pro rese te nolo ice  Cadrul de administrare a 
riscurilor include re lementări interne aplica ile at t ntre ului rup n ansam lul său 
c t i distinct Băncii i ecărei su sidiare  limite i controale care asi ură identi carea  
evaluarea  monitori area  diminuarea i raportarea riscurilor a erente activităților 
des ă urate la nivel de ansam lu i acolo unde este preta il la nivel de linii de usiness  

• denti că riscurile  punerea la riscurile inerente a acerii prin operațiunile 
i tran acțiile ilnice inclusiv operațiuni de creditare  dealin  activitate pe 

piața de capital  administrare active i alte activități speci ce  este identi cată 
i a re ată prin in rastructura de mana ement al riscului implementată  

 
• valuea ă măsoară riscurile  ste reali ată o evaluare a riscurilor identi cate 

prin modele i metode de calcul speci ce precum un sistem de indicatori i 
limite a erente  o metodolo ie de evaluare a evenimentelor de risc posi il a 

 eneratoare de pierderi  o metodolo ie de provi ionare a erentă riscului 
de credit  calcule estimative privind evoluțiile viitoare a valorii activelor etc  
 

• onitori ea ă i controlea ă riscurile  olitica i procedurile implementate pentru un 
mana ement e ectiv al riscului au capacitatea de a tempera riscurile inerente a acerii  

istă implementate proceduri de supervi are i apro are a limitelor de deci ie i 
tran acționare pe persoană unitate produs etc  Aceste limite sunt monitori ate ilnic
săptăm nal lunar  n uncție de speci cul i derularea operațiunilor  

• Raportea ă riscurile  entru cate oriile de riscuri speci ce  au ost sta ilite mecanisme 
de raportare periodică i transparentă  ast el nc t or anul de conducere i toate unitățile 
relevante să ene cie e de rapoarte la timp  precise  concise  inteli i ile i semni cative 
i să poată să acă sc im  de in ormații relevante privind identi carea  măsurarea sau 

evaluarea i monitori area riscurilor
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• Calculea ă i evaluea ă capitalul intern i necesitățile de capital intern  entru 
evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri  Banca identi că i evaluea ă 
toate riscurile semni cative la care este sau poate  e pusă  Banca Transilvania 
calculea ă i evaluea ă n mod continuu capitalul intern i necesitățile de capital 
intern  pentru acoperirea nevoilor de activitate ale Băncii i a riscurilor a erente   

rincipalele cate orii de risc la care rupul este e pus sunt  n uncție de speci cul activității

• Riscul de credit

• Riscul de lic iditate

• Riscul operațional

• Riscul de piață

• Riscul de rata a do n ii din activități n a ara porto oliului de tran acționare

• Riscul reputațional

• Riscul asociat olosirii e cesive a e ectului de levier

• Riscul strate ic

• Riscul de con ormitate

Riscul de credit
 
Cadrul administrării riscului de credit este actuali at i m unătățit periodic  Acesta este 
conceput pentru a acoperi toate e punerile de credit n activitatea ancară i cuprinde 
următoarele componente de a ă

• etodolo ie de acordare a creditelor care să asi ure crearea unui porto oliu de credite 
sănătos

• isteme in ormatice inte rate de estiune a relației cu clienții i ori inare credite  at t 
pentru creditele acordate persoanelor uridice  c t i pentru creditele acordate persoanelor 

ice

• n sistem de ratin  al contrapartidei individuale  

• n sistem de evaluare la risc al tran acțiilor

• n proces de validare a modelelor

• n sistem de evaluare a riscurilor pentru produse noi de creditare modi cări semni cative 
a unor produse e istente

• ana ement activ al porto oliului de credite  



Raportul Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania 2017

44

• imite de concentrare pe client rup de clienți pe produse re ionale sectoriale urni ori 
de aranții tipuri de aranții  

• etodolo ie de sta ilire a prețurilor n uncție de risc  

• etodolo ie de monitori are revi ie a creditelor post acordare  

• etodolo ie de provi ionare a erentă riscului de credit

• etodolo ie de calcul a a ustărilor prudențiale de valoare

• etodolo ie de depistare timpurie a cre terilor reale sau potențiale ale riscului de credit 
semnale timpurii de averti are

• etodolo ie de determinare i estionare a activelor pro lemă

• ecanism proactiv de administrare a riscului de raudă

• m unătățirea continuă a proceselor de colectare a creditelor restante  

• etodolo ie de ac testin  a provi ioanelor alocate porto oliului de credite al Băncii 
privind adecvarea parametrului pro a ilității de de ault  stării de neram ursare i 
nivelului provi ioanelor

Administrarea riscului de credit se reali ea ă prin

• r ani area unui sistem propriu de norme i proceduri n domeniu  capa il să cree e 
cadrul normativ care aplicat n procesul de creditare permite evitarea sau minimi area 
declan ării riscurilor  de voltarea m unătățirea cadrului procedural de mana ement 
al riscului de creditare strate ia  politicile  normele privind administrarea riscului 
de credit  m unătățirea permanentă a activității de apro are acordare a creditelor  

• enținerea unui proces adecvat de administrare  control i monitori are a creditelor

• n structura or ani atorică a Băncii  e istă departamente i comitete cu rol n 
suprave erea i administrarea riscului de credit  

Apetitul la riscul credit sta ilit apriori pentru anul  a ost mediu  

Riscul de lichiditate
 
Apetitul la riscul de lic iditate pentru anul  a ost adoptat mediu scă ut  datorită 
corelației structurale corespun ătoare a activelor  respectiv datoriilor Băncii  anume 
mi ului de instrumente de ructi care a e cedentelor temporare de lic idității  dar i a 
ponderii resurselor sta ile  atrase de la clienți n totalul resurselor atrase  n mod con tient 
i adaptat condițiilor de piață  internă i internațională  dar i de de voltare a instituției 

pe a e solide n conte tul cadrului le islativ actual  av nd ca scop m inarea cerințelor 
prudențiale cu cerințele de pro ta ilitate  Banca estionea ă lic iditatea la nivel centrali at
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n sta ilirea tipurilor de instrumente olosite de tre orerie pentru ructi carea e cedentelor 
temporare de lic iditate  principiile undamentale sunt  deținerea unui porto oliu 
diversi cat de plasamente peste  tipuri clase  av nd n vedere corelația inversă intre 

rad de risc i radul de lic iditate  sta ilindu se nivele minime i sau ma ime acceptate 
pentru cate oriile semni cative de plasamente  acord nd o atenție deose ită activelor 
lic ide  u or lic idi a ile sau care ndeplinesc calitatea de active eli i ile pentru arantare  
ără a ectarea importanta a randamentului inițial al investiției  respectiv pro ta ilitatea 

acestora  

n vederea estiunii sănătoase a riscului de lic iditate  Banca urmăre te permanent 
atra erea de lic idități prin operațiunile de tre orerie  nanțări e terne  piețe de capital 
etc  țin nd cont de diver i actori precum ratin ul emitentului  maturitatea i dimensiunea 
emisiunii  piețele pe care se tran acționea ă  

ana ementul operativ al lic idității se reali ea ă i intrada  ast el nc t să se asi ure 
toate decontările plățile asumate de Bancă  n nume propriu sau n numele clienților  n 
lei sau valută  pe cont sau n numerar n limitele interne  le ale  o li atorii  e asemenea  
Banca ține cont de o re ervă de lic iditate cu scopul de acoperire a nevoii suplimentare de 
lic iditate care poate apărea pe o perioadă scurtă de timp  n condiții de stres

e parcursul anului  Banca a nre istrat nivele ale indicatorilor de lic iditate de 
ratin   demonstr nd ast el o po iție solidă  ucur ndu se de o lic iditate mai mult dec t 
con orta ilă  ntr un conte t economic eneral ra il  

e asemenea  se urmăre te  

• Corelarea ritmurilor de cre tere resurse plasamente  

• iversi carea amei de instrumente utili ate  corelat cu apetitul la risc al instituției  

• rmărirea indicatorului de acoperire a necesarului de lic iditate CR

• Alocarea adecvată a capitalului  
 
Riscul operaţional
 
Riscul operațional repre intă riscul de pierderi re ultate din derularea eronată a unor 
procese  erori enerate de sistemele interne  pierderi re ultate din activitatea inadecvată a 
an a aților i alte evenimente e terne  

n scopul identi cării  evaluării  monitori ării i diminuării riscului operațional Bancar

• evaluea ă permanent e punerile la riscul operațional  pe a a datelor istorice

• evaluea ă produsele  procesele i sistemele n vederea determinării nivelelor de risc 
asociate i a măsurilor de eliminare diminuare a acestora la nivelele acceptate

n vederea reducerii riscurilor inerente activității operaționale a Băncii  este necesară 
monitori area permanentă a controalelor implementate la di erite nivele  evaluarea 
e cienței acestora  precum i introducerea de metode de reducere a e ectelor evenimentelor 
de risc operațional
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trate ia rupului pentru diminuarea e punerii la riscuri operaționale se a ea ă n 
principal pe con ormarea permanentă a documentelor normative la re lementările le ale i 
condițiile pieței  pre ătirea personalului  e ciența sistemelor de control intern or ani are 
i e ercitare  m unătățirea continuă a soluțiilor in ormatice i consolidarea sistemelor de 

securitate in ormațională ale Băncii  utili area unor mi loace complementare de reducere 
a riscurilor nc eierea de polițe de asi urare speci ce mpotriva riscurilor aplicarea 
de măsuri pentru limitarea i reducerea e ectelor incidențelor de riscuri operaționale 
identi cate precum standardi area activității curente  automati area unui număr c t mai 
mare de procese cu puncte de control monitori ate permanent  reducerea volumului de 
date redundante care sunt colectate la nivelul di eritelor entități ale Băncii  evaluarea 
produselor  proceselor i sistemelor n vederea determinării acelora semni cative n ceea 
ce prive te riscul operațional inerent  valori carea recomandărilor i conclu iilor re ultate 
ca urmare a controalelor e ectuate de or anisme interne i e terne de control n domeniul 
riscurilor operaționale  actuali area planurilor de continuitate precum i evaluarea i 
testarea acestora cu re ularitate  

rocesul de evaluare a riscurilor operaționale este str ns corelat cu procesul lo al 
de mana ement al riscurilor re ultatul acestuia este parte inte rantă a proceselor de 
monitori are i control a riscurilor operaționale i este permanent comparat cu apetitul la 
risc sta ilit prin strate ia de administrare a riscurilor  

Apetitul la risc a erent riscului operațional n Banca Transilvania sta ilit a priori pentru 
anul  a ost mediu scă ut
 
Riscul de piaţă
 
Apetitul la de riscul de piață n Banca Transilvania a ost sta ilit n  ca ind de tip mediu 
scă ut  datorită structurii i mărimii porto oliului de tran acționare  a a ordării prudente 
a tuturor operațiunilor care intră su  incidența acestui risc  precum i a numeroaselor 
tipuri de limite care sunt implementate i monitori ate periodic n activitatea curentă a 
Băncii  n vederea diminuării riscurilor de piață inerente derulării operațiunilor  Banca a 
adoptat o a ordare prudențială n scopul de a prote a pro tul Băncii de variațiile de piață 
ale prețurilor  a ratelor de do ndă  a cursurilor valutare  care sunt toți actori e o eni  
e terni  independenți  Banca aplică o serie de principii care privesc calitatea  maturitatea  
diversitatea i radul de risc al elementelor componente  

Banca Transilvania reali ea ă evaluarea ilnică a tuturor po ițiilor Băncii  marcarea la 
piață a porto oliului de tran acționare tradin  oo  a po ițiilor la prețuri de nc idere 
direct disponi ile  care provin din surse independente  ca de e emplu  prețuri de pe ursă  
cotații electronice  cotații provenite de la mai mulți ro eri independenți  care se ucură 
de o lar ă recunoa tere  n con ormitate cu re lementările interne incidente  i urmăre te 
nivelele de nite ca ind de averti are  sau de alertă  av nd planuri adecvate posi il de 
implementat imediat n condițiile n care piața ar  a ectată de tur ulențe

Anali a riscului de piață se reali ea ă pornind de la cele  su cate orii de risc menționate 
mai os  av nd ca scop m inarea cerințelor prudențiale cu cerințele de pro ta ilitate
Riscul de rata a dobânzii şi de preţ. ana ementul acestui risc este adaptat i 
permanent a ustat condițiilor pieței nanciar ancare rom ne ti i internaționale precum 
i conte tului economic eneral  Riscul de rata a do n ii este anali at n cadrul testelor de 

stres e ectuate pentru porto oliul de titluri deținut de Banca iar riscul de preț este anali at 
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n cadrul testelor de stres a erente porto oliilor de acțiuni i de unități de ond deținute de 
Bancă

Riscul valutar. Banca aplică o serie de re uli care privesc operațiunile sensi ile la uc
tuațiile cursurilor de sc im  modul de reali are  nre istrare i marcare la piață a acesto
ra precum i impactul ratelor de sc im  asupra activelor  datoriilor i ilanțului Băncii

Riscul de decontare. Repre intă o posi ilă pierdere care poate să apară ca urmare a 
e ectuării de ectuoase a decontărilor operațiunilor de tre orerie o iectivul mana ementului 
acestui risc ind adoptarea unei politici prudente privind selectarea contrapartidelor  
custo ilor  estionarea operațiunilor des ă urate cu contrapartidele i a scadențelor 
operațiunilor a erente

Riscul de rata a dobânzii din activităţi în afara 
portofoliului de tranzacţionare
 
Apetitul la riscul al ratei do n ii din activități n a ara porto oliului de tran acționare n 
Banca Transilvania a ost sta ilit n  ca ind de tip scă ut  Banca av nd sta ilit un set 
de principii stricte de estiune i monitori are a acestui tip de risc sta ilind un proces de 
administrare a riscului care menține ratele do n ii n limite prudențiale  ana ementului 
riscului de rata a do n ii este acela de a minimi a posi ilul impact ne ativ asupra 
veniturilor nete precum i a valorii economice a capitalului n condițiile mi cărilor adverse 
ale ratelor de do ndă

Banca utili ea ă instrumente de estiune de tipul anali ei A  static  precum i aceea a 
valorii economice a activelor  pro no e privind evoluția ratelor de do ndă  tipurile i 
nivelurile do n ilor produselor Băncii n uncție de moneda i de maturitate  volumele 
diverselor elemente ilanțiere sensi ile la rata do n ii  comisioane i ta e direct sau indirect 
in uențate de modi cările ratelor de do ndă  limite recomandate n mana ementul ap
ului de rata a do n ii  anali ă detaliată a riscurilor de credit  lic iditate  piață i rată 
a do n ii este disponi ilă n situațiile nanciare consolidate ale rupului  rupul s a 
ncadrat n limitele de risc asumate n cadrul procesului deci ional al Băncii promov nd 

o aliniere adecvată a riscurilor asumate  capitalului disponi il i țintelor de per ormanță 
țin nd cont n acela i timp de toleranța at t la riscurile nanciare c t i la cele non

nanciare

Riscul reputațional
 
Riscul reputațional repre intă posi ile pierderi ale rupului sau nereali area pro turilor 
estimate ca urmare a lipsei de ncredere a pu licului n rup  Apetitul la riscul reputațional a 
ost sta ilit n  ca ind scă ut  pe a a menținerii ncrederii pu licului i partenerilor 

de a aceri n inte ritatea Băncii Transilvania i n po iția economico nanciară a acesteia  
Administrarea riscului reputațional se reali ea ă prin e ectuarea demersurilor pentru 
atra erea celor mai uni parteneri  at t n ceea ce prive te clienții  c t i urni orii  
recrutarea i păstrarea celor mai uni an a ați  minimi area liti iilor  re lementarea 
ri uroasă a activității  prevenirea situațiilor de cri ă  respectiv consolidarea permanentă 
a credi ilității Băncii i ncrederii acționarilor  per ecționarea permanentă a relațiilor 
cu acționarii  crearea unui mediu c t mai avora il pentru investiții i pentru accesul la 
capital  comunicare continuă i desc isă cu sta e olderii acționari  mass media  clienți  
parteneri  an a ați  autorități etc  
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Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier
 
Conceptul e ect de levier  nseamnă dimensiunea relativă a activelor unei instituții  a 
o li ațiilor e tra ilanțiere i o li ațiilor contin ente de a plăti  de a urni a o prestație sau 
de a o eri aranții reale  inclusiv o li ațiile ce decur  din nanțări primite  an a amente 
asumate  instrumente nanciare derivate sau acorduri repo  cu e cepția o li ațiilor care 
pot  e ecutate numai n timpul lic idării unei instituții  n raport cu ondurile proprii ale 
instituției respective

Banca Transilvania tratea ă cu precauție pro lema riscului asociat olosirii e cesive a 
e ectului de levier  țin nd cont de cre terile potențiale ale riscului asociat olosirii e cesive a 
e ectului de levier cau ate de reducerea ondurilor proprii ale Băncii prin pierderi a teptate 
sau reali ate  con orm re lementărilor conta ile aplica ile  Apetitul la risc a erent riscului 
asociat olosirii e cesive a e ectului de levier n Banca Transilvania sta ilit a priori a ost 
scă ut  n  prin utili area unor metode cantitative de evaluare i diminuare

Riscul strategic
 
Riscul strate ic este riscul actual său viitor de a ectare a pro turilor i capitalului 
determinat de sc im ări n mediul de a aceri sau de deci ii de a aceri de avora ile  de 
implementarea inadecvată a deci iilor sau de lipsa de reacție la sc im ările din mediul de 
a aceri  Apetitul la riscul strate ic al Băncii Transilvania a ost sta ilit scă ut  n  pe 

a a următoarelor aspecte  practicile de mana ementul riscului sunt parte a plani cării 
strate ice din cadrul BT  e punerea la riscul strate ic re ectă o iective strate ice care nu 
sunt e cesiv de a resive  i sunt compati ile cu strate iile de a aceri de voltate respectiv 
inițiativele de a aceri sunt ine concepute i susținute de canale de comunicare  sisteme de 
operare i rețele de livrare adecvate
 
Riscul de conformitate
 
n con ormitate cu cerințele Re ulamentului B R nr  privind cerințele prudențiale 

pentru instituții de credit  rupul asi ură desc iderea spre o de voltare continuă a uncției 
de con ormitate  prin această p r ie asi ur nd o estionare permanentă  e cientă a 
riscului de con ormitate

n acest sens uncția de con ormitate  ca parte inte rantă a uncțiilor de control ale 
rupului  a acordat consultanță or anului de conducere asupra modului de implementare 

a cadrului le al i de re lementare i asupra standardelor pe care rupul a ost o li at 
să le ndeplinească  rin implicarea i suportul acestei uncții a ost evaluat n mod 
continuu posi ilul impact al oricăror sc im ări ale cadrului le al i de re lementare asupra 
activităților rupului

rincipalele p r ii prin care se asi ură o estiune e cientă a riscului de con ormitate sunt

 a rearea  ca proces continuu  a unor limite de e punere i monitori area indicatorilor 
care re ectă n mod operativ procesele din cadrul rupului e puse riscului de con ormitate

 urmărirea continuă a utili ării unor aplicații in ormatice per ormante care să răspundă 
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strate iei de de voltare a rupului precum i noilor cerințe le islative

 con tienti area an a aților prin acțiuni de tranin  asupra evenimentelor care intră n 
aria riscului de con ormitate ast el nc t e ectul nivelului acestui tip de risc să e diminuat

 auditarea periodică internă i e ternă a uncției de con ormitate  prin acest demers asi ur ndu
se controlul asupra modului de implementare a cerințelor le islative

 implementarea sau i preluarea n estiunea con ormității a unor procese care să ducă la 
e cienti area estionării cerințelor privind con ictul de interese

ndicatorii relevanți prin care s au estionat cerințele uncției de con ormitate se adresea ă i 
domeniului de cunoa tere a clientelei n scopul prevenirii i com aterii spălării anilor nanțării 
terorismului precum i ariei privind sancțiunile internaționale  

rintr o strate ie de a ordare unitară privind estiunea riscului de con ormitate  procesul 
de estionare a riscului de con ormitate este aplica il la nivelul ntre ului rup BT

Adecvarea capitalului

rocesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri n cadrul Băncii Transilvania 
este o componentă a procesului de administrare i de conducere al instituției de credit  
a culturii deci ionale a acesteia  care vi ea ă ca or anul de conducere să asi ure 
identi icarea  măsurarea  a re area i monitori area n mod adecvat a riscurilor 
instituției de credit  deținerea unui capital intern adecvat la pro ilul de risc i utili area 
i de voltarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor

entru alocarea necesarului de capital Banca i rupul olosesc următoarele metode de 
calcul

• Riscul de credit  metoda de calcul a activelor ponderate la risc este metoda standard

• Riscul de piață  pentru calculul necesarului de capital a erent riscului valutar i 
pentru porto oliu de tran acționare este utili ată metoda standard

• Riscul operațional  pentru calculul necesarului de capital pentru acoperirea riscului 
operațional este utili ată metoda indicatorului de a ă

rupul estionea ă n mod dinamic a a sa de capital prin monitori area ratelor de 
capital re lementate anticip nd modi icările corespun ătoare necesare pentru atin erea 
o iectivelor sale  precum i optimi area componenței activelor i a capitalurilor proprii  

lani icarea i monitori area au n vedere  pe de o parte  totalul ondurilor proprii 
onduri proprii de nivel  de a ă  onduri proprii de nivel  suplimentar i onduri 

proprii de nivel  i  pe de altă parte  e punerile ponderate la risc R A
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Auditul intern şi extern
iectivele enerale ale auditului pe  au ost a ate ndeose i pe mana ementul riscurilor  

precum i pe evaluarea sistemului eneral de controale implementate pe tran acții i sau 
procese u uri  acoperind ntrea a arie de riscuri  valuarea sistemului de control a ost 
reali ată con orm metodolo iei de audit intern  unul din o iectivele principale ind cel de a 
asi ura a ilitatea i inte ritatea in ormațiilor nanciare i operaționale ca re ultat al unei 
evaluări independente i o iective a sistemului de control intern i a sistemelor de estionare a 
riscurilor n relație cu procesul de raportare nanciară

Cadrul de control intern al rupului este structurat pe trei niveluri respectiv uncțiile care dețin 
i estionea ă riscurile unitățile operaționale  uncțiile de suprave ere a riscurile uncția 

de administrare a riscurilor i uncția de con ormitate  i uncția care asi ură o e aminare 
independenta respectiv uncția de audit intern

Ast el  primul nivel de control este reali at de unitățile operaționale care sunt responsa ile 
să se asi ure că la nivelul ecărei structuri activități este constituit un mediu de control i de 
prevenire a riscului ca parte din operațiunile ilnice iar nivelurile doi i trei de control sunt 
e ectuate prin intermediul celor trei uncții independente de control după cum urmea ă

• uncția de administrare a riscurilor asi ură estionarea i controlul riscurilor identi cate 
prin procese de evaluare speci ce

• uncția de con ormitate asi ură administrarea riscurilor de con ormitate  operațional i 
de credit

• uncția de audit intern asi ură e aminarea o iectivă a ansam lului activităților Băncii 
n scopul unei evaluări independente a mana ementului riscului  a sistemului de 

control intern  a proceselor de mana ement i de e ecuție  pentru spri inirea reali ării 
o iectivelor propuse i emite recomandări pentru m unătățirea e cienței acestor activități  

Auditorul e tern al Băncii  rice ater ouseCoopers Audit R  a e ectuat auditul anual 
al situațiilor nanciare individuale i consolidate pentru e ercițiul nanciar nc eiat la  
decem rie  

pinia de audit e primă aptul că situațiile nanciare individuale i consolidate redau o ima ine 
delă  n toate aspectele semni cative  a po iției nanciare individuale i consolidate  precum 
i a re ultatului individual i consolidat i a u urilor de numerar individuale i consolidate 
n con ormitate cu tandardele nternaționale de Raportare inanciară adoptate de niunea 
uropeană
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umărul total de an a ați ai Băncii Transilvania la  decem rie  a ost de  
persoane  decem rie   persoane

umărul mediu de an a ați ai Băncii Transilvania n anul  a ost de  persoane n 
anul   persoane

umărul an a aților activi ai Băncii Transilvania la  decem rie  era de  an a ați 
  an a ați

rsta medie a an a aților n  a ost de  ani n    ani  istri uția pe 
enuri   emei i  ăr ați n    emei i  ăr ați

n  prioritățile activităților de resurse umane au ost  valori carea relațiilor interumane 
i spiritual ntreprin ător al cole ilor  de voltarea pro esională i ell ein ul ecărui 

cole  susținerea per ormanței i pro ta ilității i m unătățirea climatului or ani ațional

Recrutare
ată ind nevoia de a an a a cole i noi n domenii speci ce n Banca  du lată de o nevoie 

continuă de a lansa n piață oportunitățile pe care le avem n Banca  s a decis ncă din 
 or ani area de interns ip uri n acest domeniu  pentru a asi ura o pepinieră  de 

talente  atent selectată i pre atită  nainte de a des ă ura proiectul au ost derulate ocus 
rupuri cu studenții repre entanți din acultățile clu ene sau cu pre edinții or ani ațiilor 

studențe ti pentru a sta ili nevoia reală de nvățare a acestora i perioada optimă de a 
or ani a ast el de sta ii  

Ast el  ncep nd cu primăvara anului  pro ramul de interns ip o erit de Banca se 
derulea ă su  randul BT ourne  Totodată pentru a  mai pre enți n mediul academic  
s a nc eiat un protocol de cola orare cu niversitatea Ba e Bol ai av nd ca scop principal 
des ă urarea unor proiecte comune de cercetare n domeniile speci ce ale universității  
promovarea Băncii n cercurile studențe ti i ale corpului didactic  respectiv orientarea 
spre practică interns ip a studenților din domeniile speci ce

n  am aplicat mpreună cu BT Clu  la nanțare din onduri  pentru un proiect de 
interns ip  prin care  timp de  ani  vom e tinde modelul de practică olosit p nă acum n 
centrul universitar din Clu  la ncă  centre universitare din țară   pentru un rup țintă de 

 studenți

a nceputul lui  proiectul a ost apro at valoarea lui ind de  R  din care  

•  R sunt pentru BT

•  R sunt pentru BT Clu

• plus contri uția Băncii n valoare de  R
 

roiectul se nume te  ă primul pas spre o carieră de succes  i are ca o iectiv cre terea 
radului de an a a ilitate a  de studenți din re iunile ord est  est  Centru
ord st  ud st  ud est ltenia i ud untenia prin participarea la pro rame de 

nvățare la locul de muncă

Managementul resurselor umane
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Bene ciile pe termen lun  i scurt ale acestui proiect sunt

• m unătățirea ima inii de an a ator BT n r ndul tinerilor

• cre terea radului de con tienti are asupra ene ciilor participării la pro rame de 
nvățare la locul de muncă  prin intermediul campaniei de promovare i sesiunilor de 

consiliere

• ormarea i de voltarea de competențe pro esionale adaptate la cele mai recente evoluții 
de pe piața muncii

• ormarea i de voltarea de competențe transversale  trans era ile  necesare pentru a 
menține competitivitatea unui an a at

• cre terea nivelului de ocupare a studenților

• cre terea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local  re ional i  implicit  la nivel național

• de voltarea de parteneriate sociale pentru optimi area o ertei educaționale n sectorul 
te nolo iei aplicate n domeniul nanciar ancar parteneriate ntre instituțiile de 
nvățăm nt i an a atori

• corelarea speciali ărilor or ani ate n instituții de nvățăm nt din domeniul te nolo iei 
aplicate n domeniul nanciar ancar cu cerințele pieței muncii  n conte tul strate iilor 
naționale relevante

Dezvoltare profesională
 
Anul  a repre entat anul n care s a introdus te nolo ia n procesul de ormare
de voltare a an a aților  tili area te nolo iei o eră ene cii pentru an a ați i or ani ație  
permiț nd ma imi area resurselor disponi ile  Te nolo ia o eră u urință n accesarea 
materialului de instruire  acumularea cuno tințelor i are un impact important asupra 
productivității  elimin ndu se timpii de deplasare precum i datorită optimi arii timpului 
necesar instruirii  

Acest mod de ormare de voltare nu nlocuie te al metodele clasice de de voltare 
trainin uri  or s opuri etc  ast el s au implementat pro ramele de tip lended

learnin  pro rame care m ina diverse metode i instrumente de nvățare răspun nd 
nevoilor di erite ale cole ilor no tri i e cienti nd procesul de instruire  

n  s a des ă urat n continuare pro ramul de mana ement al carierei tar BT  dedicat 
cole ilor talentați  am ițio i i cu pasiune pentru BT an in  espre acest pro ram  

• ste un pro ram de de voltare mana erială pentru ec ipa BT

• A ost lansat n  i are peste  de a solvenți p nă n pre ent

• ste des ă urat mpreună cu ualians Rom nia su  licența arvard Business u lis in

• resupune cursuri i or s opuri online n romană i en le ă



Raportul Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania 2017

53

• resupune testarea online a asimilării conceptelor pre entate i o ținerea unei diplome 
de la arvard Business u lis in  dacă re ultatele n urma testării sunt mai mari de 

• resupune de asemenea o selecție ri uroasă pe a a per ormanțelor o ținute n cadrul 
Băncii  a potențialului de de voltare  evaluărilor o an ale potențialului mana erial i 
interviurilor de carieră

n   de cole i din  de departamente cu media de v rsta  de ani i cu  ani de 
e periență medie n Banca Transilvania au ene ciat de acest pro ramul tar BT  
 
Climat organizaţional
 

irecția de resurse umane i a propus să o ere o e periență superioară cole ilor ăc nd 
din Banca Transilvania un loc de muncă apreciat  unde oamenii vin cu plăcere i simt că se 
de voltă at t pro esional  c t i personal  

entru atin erea acestui o iectiv  n luna iunie a anului trecut  s a lansat cel mai mare 
studiu de evaluare a nivelului de mulțumire al an a aților BT  BT mplo ee perience 
nde   BT  tudiul a avut la a ă  o iective principale  măsurarea scorului de et 
romotin  core de an a ator e  măsurarea calității interacțiunii dintre mana eri i 

mem rii ec ipelor pe care ace tia le coordonea ă i cule erea unor propuneri recomandări 
care ar cre te radul de mulțumire al an a aților  in această inițiativă au re ultat o serie 
de modi cări care au m unătățit semni cativ climatul or ani ațional potrivit re ultatelor 
o ținute la a doua măsurătoare din cadrul aceluia i studiu

Evaluarea performanţei
 
n  s a sc im at plat orma i sistemul de evaluare al per ormanțelor cu următoarele 

o iective  de voltarea i implementarea unui sistem de mana ement a per ormanței 
an a aților Băncii Transilvania care să permită eed ac  n timp real  ntr un mod 
interactiv  simpli carea procesului de evaluare a per ormanțelor  cre terea an a amentului  
a motivării  a re ultatelor i a pro esionalismului at t a an a aților c t i a mana erilor BT 
i personali area evaluării pe cate orii de uncții roluri  

Beneficii

tarea de ine a ec ipei BT a ost i răm ne o prioritate pentru mana ementul Băncii  ca 
a ă pentru uman an in ul  pe care Banca i l dore te  pentru motivarea an a aților 
i pentru ca BT să e un loc n care toți cole ii au oca ia să nvețe  să crească i să se simtă 
ine n ec ipă  

Ast el n  au ost introduse următoarele ene cii suplimentare  includerea n 
pac etul de anali e medicale a unui pac et de screenin  pentru prevenția precoce 
a celor mai recvente tipuri de cancer  n urma derulării acestui pro ram s au reali at 

 de investi ații medicale n urma cărora au ost identi cate i tratate  ca uri de 
modi cări sau cancer incipient i  de ca uri de cancer mali n  salv ndu se ast el  
de vieți  ma orarea valorii tic etelor de masă  cre terea salariului minim pentru cole ii 
care des ă oară activitate speci c ancară  contri uția la pensii acultative pilonul   
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Politica de remunerare
 

olitica de Remunerare este apro ată de către Consiliul de Administrație  Banca asi ură o 
remunerare corectă i competitivă  cu respectarea strictă a competențelor i per ormanțelor  
cu  componente  corect proporționate  componenta ă i componenta varia ilă  

Remunerația ă re ectă e periența pro esională relevantă i responsa ilitatea 
or ani ațională  ast el cum sunt prevă ute n a postului unui an a at  ca parte a termenilor 
de an a are  Remunerația ă este su cient de consistență i repre intă o proporție 
su cient de mare n remunerația totală  ast el nc t să permită aplicarea unei politici 
complet e i ile privind componentele remunerației varia ile  inclu nd posi ilitatea de a 
nu plăti nicio componenta a acesteia
 
Remunerația varia ilă re ectă o per ormanță sustena ilă i a ustată la risc  precum i 
per ormanță care e cede per ormanța necesară pentru a ndeplini atri uțiile prevă ute n 

a postului an a atului  ca parte a termenilor de an a are  Remunerația varia ilă nu este 
arantată sau reportată n mod automat de la un an la altul  ecanismele de distri uire 

a componenței varia ile nu arantea ă acordarea de sume pe parcursul a mai multor 
ani  Ast el  remunerarea varia ilă este supusă unui proces anual  ec ita il  de revi uire  
Bonusurile arantate sunt inter ise

Banca identi că persoanele ce ormea ă rupul speci c personalul identi cat al Băncii  
țin nd seama de prevederile Re ulamentului B R nr   Re ulamentului  nr  

 irectivei  nr   i ale Re ulamentului dele at  nr  
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Responsabilitate socială și protecția mediului

BT a continuat să se implice n viața comunității i n  a a nc t contri uția la 
pro rame de educație nanciară  antreprenorială  sport  cultură i cau ă socială a ost
de  milioane lei  Banca Transilvania acordă atenție respectării le islației de 
mediu i a le islației sociale n vi oare  utili ării practicilor de mediu i sociale 
adecvate  repre ent nd actori relevanți n demonstrarea unui mana ement 
e cient al a acerilor  n linie cu politica sa de implicare socială  de ncura are a 
voluntariatului  dar i de a  prietenoasă cu mediul  Banca Transilvania a continuat 
n anul  acțiunile de mpădurire  ouă dintre acestea sunt următoarele  

• ădurea Transilvania   

• Tritenii de os  la  de m de Clu apoca  au ost plantați  de puieți pe o supra ață 
de  ectare octom rie  mpreună cu Asociația Tă uleasa ocial  

Banca ene cia ă de certi cat internațional clădire verde  pentru anumite spații destinate 
activității  a ales  dotări  ec ipamente i te nolo ii de ultimă enerație  cu e ciență 
ener etică sporită  n vederea minimi ării impactului asupra mediului ncon urător   
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Guvernanța corporativă
uvernanța corporativă repre intă setul de responsa ilități i practici ale conducerii 

companiei  av nd drept scop o erirea unei direcții strate ice i asi urarea că o iectivele 
propuse vor  atinse  respectiv asi urarea că riscurile sunt estionate corespun ător i că 
resursele companiei sunt utili ate responsa il av nd n acela i timp o conduită corectă ață 
de terți

Banca Transilvania A  a aderat la Codul de uvernanță Corporativă al Bursei de alori 
Bucure ti av nd n vedere calitatea de emitent pe piața de capital i aplică principiile 
de nite de acesta  Codul de uvernanță Corporativă al B B poate  ăsit pe e site ul 
o cial al Bursei v ro  n pre ent  nu e istă prevederi ale Codului pentru care 
Banca Transilvania să nu asi ure con ormitatea  

Adunarea Generală a Acţionarilor
Adunarea enerală a Acționarilor A A  este autoritatea care asi ură conducerea strate ică 
a Băncii av nd ca sarcină sta ilirea o iectivelor or ani aționale strate ice i alocarea 
resurselor necesare ndeplinirii acestora

Adunarea enerală a Acționarilor i repre intă pe toți acționarii  otăr rile ei  luate n 
con ormitate cu le islația n materie i cu prevederile pre entului Act Constitutiv  ind 
o li atorii pentru toți acționarii  inclusiv pentru cei care nu au participat la adunări

iecare acționar poate participa la Adunările enerale  e n persoană  e prin procură 
specială n ori inal dată unei alte persoane  acționar sau nu al Băncii  respect nd condițiile 
le ii  mputernicirea se depune la Banca cu cinci ile nainte de data la care este sta ilită 
ținerea edinței  ersoanele uridice sunt repre entate n Adunările enerale prin 
repre entanții lor le ali sau prin alți mputerniciți

Adunările enerale au loc la sediul Băncii  sau ntr un alt loc corespun ător  anunțat din 
timp prin convocator

Adunările enerale pot  ordinare i e traordinare i se vor convoca de către Consiliul de 
Administrație  con orm le ii

Convocarea pentru orice A A va  pu licată n onitorul cial  ntr unul din iarele cu 
acoperire națională i va cuprinde locul i data adunării precum i ordinea de i  indic nd 
e plicit toate pro lemele care vor  de ătute  Termenul de ntrunire nu va  mai mic de 

 ile de la data pu licării convocării

Adunările ordinare se țin cel puțin o dată pe an iar adunarea enerală 
ordinară anuală se ține n cel mult patru luni de la nc eierea e ercițiului 

nanciar  n a ara pro lemelor din ordinea de i  aceste adunări sunt o li ate  

• să discute  să apro e sau să modi ce situațiile nanciare anuale  pe a a rapoartelor 
pre entate de consiliul de administrație  sau  după ca  de auditorul nanciar  precum i 
să e e dividendul
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• să alea ă i să revoce mem rii consiliului de administrație

• să numească i să e e durata minimă a contractului de audit nanciar  precum i să 
revoce auditorul nanciar

• să e e remunerația cuvenită pentru e ercițiul n curs mem rilor consiliului de 
administrație  dacă nu a ost sta ilită prin actul constitutiv

• să se pronunțe asupra estiunii consiliului de administrație

• să sta ilească u etul de venituri i c eltuieli i pro ramul de activitate pe e ercițiul 
nanciar următor

• să otărască a area  nc irierea sau des ințarea uneia sau a mai multor unități ale 
societății

n ceea ce prive te răscumpărarea propriilor acțiuni  Consiliului de Administrație poate 
iniția procedura de răscumpărare doar n temeiul unei otăr ri A A  n condițiile 
re lementate de e ea nr   precum i ale le islației pieței de capital  entru validarea 
deci iilor Adunărilor enerale rdinare este necesară pre ența acționarilor repre ent nd 
cel puțin  din capitalul social  otăr rile se iau cu ma oritatea voturilor e primate  a 
data sta ilită pentru a doua convocare  adunarea va putea avea loc  oricare ar  partea de 
capital repre entată de acționarii pre enți  iar otăr rile se vor lua cu ma oritatea de voturi 
a celor pre enți

em rii Consiliului de Administrație nu pot vota la A A ordinare  personal sau prin 
mandatar  cu privire la descărcarea estiunii lor sau o pro lemă n care persoană sau 

estiunea lor ar  n discuție  

entru ca Adunarea enerală traordinară să e vala ilă  este necesară pre ența 
acționarilor repre ent nd cel puțin  din capitalul social  otăr rile urm nd a  luate 
cu ma oritatea voturilor deținute de acționarii pre enți sau repre entați n acord cu art  

  din e ea nr   acă la prima convocare nu se reali ea ă cvorumul de mai 
sus  se va ține o a doua edință  la care este necesară pre ența acționarilor repre ent nd 
cel puțin o cincime din capitalul social  iar otăr rile asupra pro lemelor puse pe ordinea 
de i a adunării enerale precedente se iau cu ma oritatea voturilor deținute de acționarii 
pre enți sau repre entați n acord cu art    din e ea nr   Consiliul de 
Administrație este o li at să convoace Adunarea enerală rdinară sau traordinară 
la cererea acționarilor  repre ent nd cel puțin  din capitalul social  cerere care tre uie 
ormulată n scris i motivată  acă acesta nu ace convocarea  instanță de la sediul social al 

Băncii va putea ordona convocarea desemn nd dintre acționari persoana care o va pre ida

otăr rile Adunării enerale se iau prin vot desc is  otul secret este o li atoriu pentru 
ale erea mem rilor consiliului de administrație  pentru revocarea lor i pentru luarea 

otăr rilor re eritoare la răspunderea mem rilor or anelor de administrare  de conducere 
i de control ale Băncii

Adunările enerale ale acționarilor Băncii vor  conduse de re edintele CA sau un 
repre entant desemnat de re edinte dintre mem rii Consiliului de Administrație  or 

 ale i de asemenea  secretari dintre acționarii pre enți să veri ce pre ența  indic nd 
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capitalul social repre entat de ecare acționar pre ent  să veri ce procesul ver al ntocmit 
de secretarul te nic cu privire la numărul de acțiuni repre entate la adunare i con ormitatea 
cu toate ormalitățile cerute de le e i de Actul Constitutiv cu privire la adunare

Acționarii Băncii Transilvania dispun de toate drepturile con erite de le e i de actul 
constitutiv BT  inclusiv e ea nr   le islația ancară i le islația pieței de capital  
n limitele sta ilite de le e i de actul constitutiv

rintre drepturile amintite mai sus se numără lista nee austivă

• reptul de in ormare cu oca ia A A  con erit oricărui acționar  resupune acces la 
situații nanciare anuale  rapoarte CA auditori cen ori

• reptul de a ormula ntre ări scrise anterior ntrunirii A A

• rept de in ormare permanentă  con erit oricărui acționar  resupune acces la re istrul 
deli erărilor A A precum i acces la alte acte constitutive ale societății n limitele le ii

• reptul de vot  oricare acționar n a a principiului o acțiune  un vot

• reptul la dividend n ca ul n care sunt ndeplinite cerințele din le e

• reptul de a introduce acțiune n anularea otăr rii Adunării enerală a Acționarilor 
A A   con erit acționarului care a votat mpotriva sau s a a ținut n cadrul A A n 

limitele sta ilite de le e  

• reptul de a convoca A A  acționar care deține cel puțin 

• reptul de a introduce noi puncte pe ordinea de i A A  acționar care deține cel puțin 

• reptul de a reclama apte cen ura ile  doar n ca ul solicitării acționarului care deține 
cel puțin  cen orii i auditori sunt o li ați să veri ce

Acționarii Băncii Transilvania i pot e ercita toate drepturile con erite de le e i de actul 
constitutiv BT  inclusiv e ea nr   le islația ancară i le islația pieței de capital  
n limitele sta ilite de le e i de actul constitutiv

etalii suplimentare privind Adunarea enerală a Acționarilor precum i privind drepturile 
acționarilor pot să e ăsite n actul constitutiv al Băncii Transilvania  accesi il pe e site
ul Băncii  ecțiunea Relații nvestitori  Ta ul uvernanță Corporativă  

etalii re eritoare la procedura de des ă urare A A pot  ăsite n convocatorul a erent 
edinței A A  pe e site ul Băncii  ecțiunea Relații nvestitori  Ta ul A A



Raportul Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania 2017

59

Consiliul de Administraţie
tructura de conducere n Banca Transilvania include or anul de conducere cu uncție 

de suprave ere  Consiliul de Administrație i or anele de conducere superioară  
Conducătorii Comitetul Conducătorilor

Conducerea superioară a Băncii este asi urată de persoanele ice care sunt mputernicite 
cu activitatea de conducere curentă a instituției de credit i răspund de modul de 
ndeplinire a acesteia ață de or anul de conducere  n a a contractelor de mana ement  

re lementărilor B R relevante  a prevederilor le ii  i re lementărilor interne

Administrația Băncii Transilvania este ncredințată de către Adunarea enerală a 
Acționarilor unui Consiliu de Administrație ales pentru c te un mandat cu durata de  
ani  ormat din  administratori  ale i de către acționari  n cadrul A A  e cu oca ia 
e pirării mandatului  e punctual  n situația e istenței unuia sau mai multor posturi 
vacante  Consiliul de Administrație este  n con ormitate cu prevederile re lementărilor 
speci ce emise de către B R  or anul cu uncție de ndrumare  coordonare  
suprave ere i control  n Banca Transilvania  acesta are următoarea structură   

• re edintele Consiliului de Administrație al BT

•  mem ri

Criteriile de eli i ilitate privind intrarea n Consiliul de Administrație sunt cele prevă ute 
n le islația speci că e ea nr    le ea societăților comerciale   nr   
i re ulamentele speci ce ale B R  precum i cele prevă ute n Actul Constitutiv al Băncii 

Transilvania  

 n pre ent  Banca Transilvania nu are un acționar semni cativ  lterior apro ării 
acționarilor n cadrul A A i nainte de nceperea e ectivă a e ercitării mandatului  noii 
mem ri ai Consiliului de Administrație tre uie să o țină apro area preala ilă din partea 
Băncii aționale a Rom niei

em rii Consiliului de Administrație nu se implica n ndeplinirea sarcinilor operaționale 
 acestea ind un atri ut e clusiv al conducerii superioare

Atribuţiile Consiliului de Administraţie: 

• rmărirea reali ării strate iei i o iectivelor prevă ute n declarația de politici adoptată 
de Adunarea enerală a Acționarilor  respectiv a planului strate ic adoptat pe termen 
mediu apro area i revi uirea cel puțin o dată pe an a strate iilor enerale i politicilor 
re eritoare la activitatea Băncii  

• Adoptarea proiectul planului de activitate i al u etului de venituri i c eltuieli  a 
pro ramului de investiții i contul de pro t i pierdere  ntocmirea raportului asupra 
activității Băncii  pe care le pre intă spre apro are Adunării enerale a Acționarilor  
ntocmirea propunerilor pentru distri uirea pro tului net  pre entat spre apro are 

Adunării enerale a Acționarilor  

• Apro area i implementarea unui plan strate ic pe minim doi ani  care să e revi uit cel 
puțin anual  
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• Apro area Re ulamentului de r ani are i Administrare  Codul de etică i conduită  a 
structurii or ani atorice precum i principiilor de salari are i deli are a personalului  
apro area e punerilor individuale ață de o persoană a ată n relații speciale cu anca  n 
limitele sta ilite de către Consiliul de Administrație  

• uprave erea administrării riscului de con ormitate  

• Crearea condițiilor necesare unei uncții de con ormitate independente  permanente i 
e cace  

• valuarea permanentă a adecvării capitalului la riscuri  reali nd reparti ările de capital 
ntr un mod adecvat riscurilor asumate at t pentru instituția de credit c t i pentru 

societățile su sidiare  

• Apro area nre istrării ca pierdere a de itelor pentru care s au epui at toate căile de 
recuperare  a celor a căror recuperare nu poate  reali ată n condiții economice  precum 
i a pierderilor provocate de salariați ca o consecință a riscului normal al serviciului  cu 

respectarea limitelor de apro are sta ilite prin re lementările interne speci ce ale Băncii

• uprave erea  prin intermediul Corporate ecretar  a modului n care conducătorii 
i directorii e ecutivi respectă prevederile codului de etică i conduită i con ormitatea 

deci iilor i activităților lor cu strate ia  politicile i re lementările relevante ale Băncii  
ast el nc t să e asi urat un cadru de le alitate  e ciența i control al riscurilor de 
strate ie i de ima ine  de natură să prevină orice potențiale pierderi decur nd din 
aceste aspecte ale activității Băncii  

• Apro ă politicile conta ile i cele ale sistemului de control nanciar  i de administrare a 
riscurilor semni cative

 
Consiliul de Administrație se ntrune te de re ulă o dată pe lună i ori de c te ori este necesar  
n pre ența a cel puțin umătate din numărul mem rilor din componența sa  i i poate 

e ercita atri uțiunile speci ce i prin intermediul unor comitete constituite la nivelul CA i 
compuse din  mem ri pe a a mandatării i cu respectarea cerințelor le ale aplica ile 
acelui or  Comitetele n ințate la nivelul Consiliului de Administrație sunt  Comitetul de 
Audit  Comitetul de Remunerare i ominali are  Comitetul de Administrare a riscurilor  
Consiliul de Administrație i comitetele constituite de acesta sunt re lementate de termeni 
de re erință privind uvernanță corporativă pu licată pe e site ul Băncii

n anul  Consiliul de Administrație s a ntrunit n edința de  ori  
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Membru Funcție Date personale
Horia Ciorcilă

ata primei ale eri  
Aprilie 

urata pre entului mandat  
Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv

re ența n CA a erentă anului  
 din  edințe

re edinte nstitutul olite nic Clu apoca  acultatea de 
Automati ări i Calculatoare  Bio ra a completă 
inclusiv uncțiile actuale ocupate n alte societăți  

poate să e consultată acces nd lin ul  ttps
ancatransilvania ro despre noi

Thomas Grasse
ata primei ale eri  

Aprilie 
urata pre entului mandat  

Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv 
independent

re ența n CA a erentă anului  
 din  edințe

em ru Ban a ademie ran urt Business c ool 
o  inance and ana ement i Ban  

ann eim Branc  Apprentices ip in Ban in  
Bio ra a completă inclusiv uncțiile actuale 
ocupate n alte societăți  poate să e consultată 
acces nd lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi

Ivo Gueorguiev
ata primei ale eri  

Aprilie 
urata pre entului mandat  

Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv 
independent

re ența n CA a erentă anului  
 din  edințe

em ru niversitatea Al erta  dmonton  Canada  Bio ra a 
completă inclusiv uncțiile actuale ocupate n alte 
societăți  poate să e consultată acces nd lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi

Costel Ceocea
ata primei ale eri  

Aprilie 
urata pre entului mandat  

Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv

re ența n CA a erentă anului  
 din  edințe

em ru niversitatea Al  Cu a a i  acultatea de tiințe 
conomice  i octorat n domeniul in ineriei 

industriale  Bio ra a completă inclusiv uncțiile 
actuale ocupate n alte societăți  poate să e 
consultată acces nd lin ul  

ttps ancatransilvania ro despre noi

Vasile Pușcaș
ata primei ale eri  

Aprilie 
urata pre entului mandat  

Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv

re ența n CA a erentă anului  
 din  edințe

em ru acultatea de storie i iloso e  niversitatea 
Ba e  Bol ai  Clu apoca  i octorat n istorie  
Bio ra a completă inclusiv uncțiile actuale 
ocupate n alte societăți  poate să e consultată 
acces nd lin ul  

ttps ancatransilvania ro despre noi

Doru Costel Lionăchescu
ata primei ale eri  

Aprilie 
urata pre entului mandat  

Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv 
independent

re ența n CA a erentă anului  
 din  edințe

em ru acultatea de lectronică i Telecomunicații  
nstitutul olite nic Bucure ti  Bio ra a completă 
inclusiv uncțiile actuale ocupate n alte societăți  

poate să e consultată acces nd lin ul  
ttps ancatransilvania ro despre noi

Componența Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania i pre ătirea pro esională 
a mem rilor săi  la  decem rie  este următoarea  
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Membru Funcție Date personale
Mirela Ileana Bordea

ata primei ale eri  
Aprilie 

urata pre entului mandat  
Aprilie   Aprilie 
Administrator nee ecutiv 
independent

re ența n CA a erentă anului  
nu se aplică  administratorul a ost 
apro at de către Banca ațională a 
Rom niei n eptem rie  in 
momentul apro ării  a participat la 
toate edințele a erente  anume  din 

 edințe

em ru ecția Relații conomice  peciali area comerț 
e terior  Academia de tudii conomice Bucure ti  
Bio ra a completă inclusiv uncțiile actuale 
ocupate n alte societăți  poate să e consultată 
acces nd lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi

ecretariatul Consiliului de Administrație precum i a Comitetelor Consiliului este asi urat 
de către un secretar  uncție e ercitată de către oana lănescu  irector ecutiv irecția 

uvernanță Corporativă i Contencios

n cursul anului  n cadrul Consiliului de Administrație BT  a e istat o po iție vacanta  
ca urmare a decesului unuia dintre administratorii Băncii  o iția a ost ocupată prin 
numirea doamnei irela leana Bordea de către Adunarea enerală a Acționarilor din 
Aprilie  i care a nceput e ectiv e ercitarea mandatului ulterior o ținerii apro ării 
preala ile din partea B R  

n momentul de ață Consiliul de Administrație are n componență  administratori 
independenți i este compus n totalitate din administratori nee ecutivi

enționăm că  n anul  Comitetul de Remunerare i ominali are a evaluat Consiliul 
de Administrație i comitetele acestuia  pentru e ercițiul nanciar  u au ost 
identi cate pro leme semni cative iar pro lemele minore ce necesită a ustare au ost 
anali ate n cadrul Consiliului de Administrație  o erind soluții pentru re olvarea acestora 
n  n vederea optimi ării activității Consiliului de Administrației i a comitetelor CA

Banca Transilvania A a implementat o politică cu privire la evaluarea Consiliului ce 
poate  accesată prin lin ul  ttps ancatransilvania ro actionari uvernanta
corporativa t  ta ul Cerințe de pu licare  

Acces nd acela i lin  se poate o ține in ormația privind situația actuală a Băncii la nivelul 
practicilor de remunerare
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Comitetul de audit
Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație i des ă oară activitatea n 

a a cadrului le al aplica il  e ea ocietăților Comerciale e ea  i a sistemului 
de uvernanță corporativă al Băncii Transilvania  

umărul i competență comitetului sunt apro ate de Consiliul de Administrație  

Comitetul de Audit supervi ea ă per ormanța auditorilor e terni  ace recomandări cu 
privire la numirea i remunerarea acestora  evaluea ă sistemul de audit intern de voltat 
de e ul departamentului de audit intern  cel care este responsa il n ața Consiliului de 
Administrație pentru acest sistem  Comitetul are dreptul sa acă recomandări Consiliului 
de Administrație cu privire la e cacitatea per ormanței departamentului de audit intern  
precum i cu privire la remunerarea e ului i a personalului acestui departament

em rii comitetului se nt lnesc n mod re ulat cu auditorul e tern al Băncii discut nd 
orice su iecte care apar n cursul activităților de auditare precum i răspunsurile conducerii 
e ecutive a Băncii  n cadrul acestor nt lniri este evaluat i radul de o iectivitate i 
de independență a opiniilor e primate de auditorii e terni  Comitetul monitori ea ă 
respectarea prevederilor le ale din Rom nia cu privire la situațiile nanciare i la 
principiile conta ile  respectarea prevederilor Băncii aționale a Rom niei  evaluea ă 
raportul auditorului e tern cu privire la situațiile R  revi uie te i pre apro ă situațiile 

nanciare R  ale Băncii  ista completă de responsa ilități dele ate Comitetului este 
menționată n Re ulamentul Comitetului de Audit  re ulament pu licat pe site ul Băncii

Raportul comitetului de audit aferent anului 2017
Comitetul de Audit  compus din  mem ri nee ecutivi i inclu nd ma oritar mem ri 
independenți ai Consiliului de Administrație  s a ntrunit de  ori pe parcursului anului 

 av nd n plus i o serie de con erințe tele onice i nt lniri in a sentia pentru a 
revi ui  discuta i apro a numeroase su iecte pe a a ad oc  Componența Comitetului pe 
parcursului anului  a ost

• vo ueor uiev  re edintele Comitetului de Audit  Administrator nee ecutiv 
independent cu e periență n audit  particip nd la  din  edințe

• T omas rasse  em ru  Administrator nee ecutiv independent cu e periență n audit  
particip nd la  din  edințe

• oru Costel ionăc escu  em ru  Administrator nee ecutiv independent cu e periență 
n audit  particip nd la  din  edințe

o iția vacantă temporară datorată decesului unui mem ru a ost ocupată n ianuarie 

n cadrul edințelor des ă urate n cursul anului  Comitetul de Audit a e ectuat 
următoarele acțiuni

• Apro area auditorului e tern i determinarea nivelului prețului plătit acestuia pentru 
serviciile prestate

• aminarea situațiilor nanciare i a raportului pre ătit de auditorul e tern  a erente 
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anului  anali nd aspectelor semni cative deconta ilitate i raportare i impactul 
acestora n situațiile nanciare

• onitori area e cacității controlului intern  auditului intern i administrării riscurilor 
prin anali area rapoartelor speci ce urni ate de către uncțiile de control ale Băncii i a 
altor rapoarte relevante

• Anali a rapoartelor B R i implementarea recomandărilor comunicate

• mplementarea recomandărilor din scrisoarea auditorului e tern adresată conducerii

• uprave erea tran acțiilor cu părți a liate i cu cele n relații special  
 

n  Comitetul de Audit s a nt lnit cu C  auditor e tern al Băncii i a lucrat mpreună 
cu irectorul eneral Ad unct  C  pe toate versiunile re ultatelor nanciare ale Băncii  
auditate i revi uite de auditor nanciar  ăc nd recomandări Consiliului de Administrație 
cu privire la apro area acestora  

nt lniri pentru plani care i raportare de audit au avut loc cu auditorul e tern i ără 
pre ența ec ipei de conducere  Comitetul a mai discutat in ormațiile actuali ate primite 
de la auditor e tern i conducerea Băncii cu privire la modi care a le islației din Rom nia 
care are impact asupra ăncilor  n special sc im ările actuale i viitoare ale standardelor 
de conta ilitate R  i adoptarea R  care a intrat n vi oare la  ianuarie 

Comitetul a mai e aminat ro ustețea controalelor interne ale Băncii  lucr nd at t n 
cola orare cu auditorul e tern  c t i cu auditorul intern  pentru a urmări ndeaproape orice 
de ciențe identi cate i sa controle e e ectuarea remedierii ollo up  prin menținerea 
atentă a anali elor  n plus  Comitetul de Audit a o ținut in ormații cu privire la controale 
e terne de re lementare ale instituțiilor a ilitate

Comitetul este responsa il pentru evaluarea per ormanței  a o iectivității i independenței 
auditorului R  e tern i a livrării de către aceste a unor rapoarte de audit de calitate  

entru  Comitetul a considerat ca sunt adecvate pentru apro are at t partenerul 
principal i ec ipele lăr ite  precum i termenii de remunerare i an a are ale auditorului 
numit  

e a a declarației de independență o ținute de către Comitetul de Audit i a propriei sale 
evaluări a auditorului  Comitetului a conclu ionat ca C este independent n urni area 
de servicii de audit la Banca Transilvania i ca poate sa se ocupe i de e ectuarea de servicii 
n a ara s erei de audit
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Comitetul de remunerare şi nominalizare

Comitetul de Remunerare i ominali are este un or anism n su ordinea Consiliului 
de Administrație  creat pentru a emite opinii independente asupra politicilor i prac
ticilor de remunerare  asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului  cap
italului i lic idității Băncii  asupra politicilor de nominali are i pentru a e ercita 
atri uțiile mandatate de către Consiliul de Administrație pe acest se ment de activitate  

Componența Comitetului de Remunerare i ominali are este
 
• re edintele Consiliului de Administrație  

• ma im  mem ri CA
 
Acest comitet anali ea ă i se asi ură ca principiile enerale i politicile de remunerare i 
de ene cii a personalului corespund cu strate ia de a aceri  valorile i o iectivele pe ter
men lun  ale Băncii Transilvania  Comitetul de Remunerare i ominali are se ntrune te 
cel puțin de două ori pe an sau ori de c te ori este nevoie  la solicitarea unuia dintre mem

rii săi sau a conducătorilor Băncii  

Raportul comitetului de remunerare şi nominalizare 
aferent anului 2017

a data de  Comitetul de Remunerare i ominali are este compus din   

• oria Ciorcilă 

• vo ueor uiev
  
iar procentul de mem ri independenți este de 

n anul  Comitetul de Remunerare i ominali are s a ntrunit de  ori  iar am ii 
mem ri au ost pre enți de ecare dată  n cadrul edințelor a participat  n calitate de invitat  

re edintele Comitetului de Administrare a Riscurilor care a asi urat sta ilirea unor practici 
de remunerare con orme cu cerințele de administrarea a riscului ale instituției de credit  

n cadrul edințelor des ă urate n cursul anului  Comitetul de Remunerare i 
ominali are a e ectuat următoarele acțiuni

• A anali at i s a asi urat ca principiile enerale i politicile de remunerare i de ene cii 
a personalului  corespund cu strate ia de a aceri  o iectivele  valorile i interesele pe 
termen lun  ale rupului  n acest sens

• A anali at i avi at olitica de remunerare a personalului

• A urmărit reali area cerințelor le ate de

 implicarea personalului uncțiilor sistemului de control intern audit  risc i con ormare  
i personalul departamentului de resurse umane n ela orarea politicii de remunerare
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• A anali at principiile enerale ale politicii de remunerare i in ormea ă Consiliul de 
Administrație asupra modului de implementare  se asi ură de reali area evaluării 
interne independente la nivel centrali at  a con ormității cu olitica de remunerare  

• A suprave eat direct nivelul remunerării coordonatorilor uncțiilor de 
administrare a riscurilor  de con ormitate i audit director i directori 
ad uncți ai direcției de mana ement al riscului  audit intern i con ormitate   

• A pre ătit deci iile privind remunerarea  inclusiv a deci iilor care au implicații din 
perspectiva riscului i administrării riscului n cadrul BT n pre ătirea deci iilor  
Comitetul de remunerare i nominali are tre uie sa anali e e tipul de evenimente 

eneratoare de risc privind condițiile a erente remunerării salariaților Băncii  
inclusiv a celor care ocupă uncții c eie  ia n considerare interesele pe termen lun  
ale acționarilor  investitorilor i ale altor deținători de interese n cadrul Băncii   

• A avi at remunerația anuală totală a mem rilor Comitetului Conducătorilor i apro ă 
remunerația irectorilor e ecutivi

 
• A anali at i s a asi urat ca principiile enerale i politicile de nominali are a personalului  

corespund cu strate ia de a aceri  o iectivele  valorile i interesele pe termen lun  ale 
Băncii Transilvania  n acest sens

 asi urarea condițiilor ca personalul Băncii sa primească acces la politica de remunerare 
iar procesul de evaluare a personalului sa e ormali at n mod corespun ător i 
transparent pentru an a ați

 promovarea unei politici de remunerare prin care sa se asi ure o administrare sănătoasă 
i e cace a riscurilor

 corelarea politicii de remunerare cu strate ia de a aceri  o iectivele  valorile i interesele 
pe termen lun  ale Băncii inclusiv implementarea de măsuri pentru a evita con ictul de 
interese

 conlucrarea ndeaproape cu celelalte or ane interne i să se asi ure că politica de 
remunerare este n concordanță cu strate ia Băncii i promovea ă o administrare solidă 
i e cientă a riscurilor

 evaluarea mecanismele i sistemele adoptate pentru a se asi ura că sistemul de 
remunerare ia n considerare n mod corespun ător toate tipurile de riscuri  nivelurile de 
lic iditate i capital i că politica de remunerare enerală este n concordanță cu strate ia 
Băncii i promovea ă o administrare a riscurilor solidă i e cientă i este aliniată cu 
strate ia de a aceri  o iectivele  cultura i valorile corporative i cu interesele pe termen 
lun  ale instituției

 a identi cat i recomandat  spre apro are  or anului de conducere candidați pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul or anului de conducere  a evaluat ec ili rul de 
cuno tințe  competențe  diversitate i e periența n cadrul or anului de conducere i a 
pre ătit o descriere a rolurilor i a capacităților n vederea numirii pe un anumit post i 
va evalua a teptările n ceea ce prive te timpul alocat n acest sens

 a evaluat structura  mărimea  componența i per ormanță or anului de conducere i a 
ăcut recomandări or anului de conducere cu privire la orice modi cări
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Comitetul de administrare a riscurilor
Comitetul de administrare a riscurilor este un or anism n su ordinea Consiliului de 
Administrație  ind responsa il cu revi uirea independentă  evalu nd i recomand nd 
acțiuni cu privire la strate ia de risc a Băncii  la pro lul  apetitul i toleranță la risc  
la sistemul de estiune a riscurilor  politicile de risc  precum i cu privire la adecvarea 
capitalului la riscurile asumate

Comitetul monitori ea ă respectarea re lementărilor B R i recomandările acesteia 
cu privire la uncțiile de estiune a riscurilor i de con ormare n anca  am ele ind n 
su ordinea irectorului eneral Ad unct responsa il cu estiunea riscurilor

umărul i competențele Comitetului sunt determinate de Consiliul de Administrație  
ista completă de responsa ilități ale Comitetului este sta ilită prin re ulile de or ani are 

ale Comitetului de Risc pu licate pe site ul Băncii

Raportul comitetului de administrare a riscurilor 
aferente anului 2017
Comitetul este ormat din trei mem ri nee ecutivi i ma oritar independenți ai Consiliului 
de Administrație i s a nt lnit de  ori pe parcursului anului  av nd n plus i mai multe 
con erințe tele onice ad oc pentru pro leme apărute ad oc  Au ost apro ate i re oluții 
ur ente  pe a ă de voturi prin e mail  Cu oca ia nt lnirilor sale  Comitetul a e aminat 
atent situația Băncii n privința riscurilor asumate  estiunea lor  precum i con ormarea la 
sistemul de estiune a riscurilor  rin aceste discuții s au pre ătit po ițiile pre entate n plenul 
edințelor CA cu privire la pro leme strate ice n domeniul estiunii riscurilor i a con ormării  

n  Comitetul de administrare a riscurilor a ost compus din

• T omas rasse  pre edinte  Administrator nee ecutiv independent cu e periență n 
estiunea riscurilor  particip nd la  din  edințe

• vo ueor uiev  mem ru  Administrator nee ecutiv independent cu e periență n 
estiunea riscurilor  particip nd la  din  edințe

• Costel Ceocea  mem ru  Administrator nee ecutiv cu e periență n estiunea riscurilor  
particip nd la  din  edințe

 a evaluat cuno tințele  competențele i e periența ecărui mem ru al or anului de 
conducere i al or anului de conducere n ansam lul său i a raportat or anului de con
ducere n mod corespun ător re ultatele o ținute

 a revi uit periodic politica or anului de conducere n ceea ce prive te selecția i nu
mirea mem rilor conducerii superioare i a ăcut recomandări or anului de conducere  
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n cadrul edințelor des ă urate n cursul anului  Comitetul de Administrare a 
Riscurilor a acoperit următoarele su iecte

• a revi uit i evaluat ro ustețea  adecvarea i e cacitatea sistemului de estiune a riscurilor 
n Banca Transilvania i n rupul Băncii concentr ndu se pe strate iile i politicile de risc 

pentru anul  pe a a rapoartelor pre ătite de uncțiunile responsa ile cu estiunea 
riscurilor n cadrul Băncii  

• a supervi at i a ăcut recomandări cu privire la implementarea strate iei privind 
administrarea riscurilor  de către Comitetul Conducătorilor

• a ra nat cadrul politicilor de estiune a riscurilor ocup ndu se de metodolo iile de 
estiune a riscului aplicate  de procesele de estiune a riscurilor i de evaluarea impactului 

acestora n situațiile nanciare ale Băncii

• a anali at rapoarte de estiune a riscului de credit  de piață  de lic iditate  a riscului 
operațional  de con ormare i a riscului strate ic

• a supervi at i evaluat principiile de alocare internă de capital  respect nd prevederile 
Basel i cele ale B R

• a evaluat rapoartele cu privire la creditele neper ormante i restructurate  precum i 
re ultatele o ținute de departamentele responsa ile cu recuperarea i colectarea

• a supervi at  evaluat i a ăcut recomandări cu privire la remodelarea uncțiilor de 
estiune a riscurilor i a con ormării cu scopul de a adapta structurile la dimensiunea 

actuală a Băncii  

• conlucr nd ndeaproape cu celelalte or ane interne s a asi urat că politica de remunerare 
este n concordanță cu strate ia Băncii i promovea ă o administrare solidă i e cientă a 
riscurilor  

• a evaluat mana ementul continuității a acerii i planurile de resta ilire a po iției de 
lic iditate a Băncii

 
Comitetul s a implicat activ  alături de irectorul eneral Ad unct de resort i de alți 
mem ri ai Comitetului Conducătorilor n de voltarea i m unătățirea in rastructurii i 
a sistemului de estiune a riscurilor pentru a se asi ura o mai ună miti are a riscurilor 
n conte tul evoluției a acerilor Băncii după ac i iția i inte rarea ol s an  untem 

con orta ili ca avem un proces continuu de identi care  evaluare i estionare a riscurilor 
la care este e pusă Banca

Comitetul s a implicat i n suprave erea e punerilor individuale semni cative  precum 
i a celor către părți a liate  asi ur ndu se implementarea i con ormarea la evitarea 

con ictului de interese  Comitetul a avut nt lniri re ulate cu Conducătorii Băncii pentru a 
evalua i revi ui situația unor e puneri  porto olii sau su porto olii  n mod particular cele 
care erau neper ormante sau restructurate  n plus  au ost supervi ate măsurile destinate 
diminuării riscului de piață  de lic iditate  de rață de do ndă  a celui operațional etc  
corel ndu le cu am ițiile de cre tere ale Băncii  
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Au ost anali ate i evaluate diverse simulări de teste de stress i re ultatele acestora  
primind n mod re ulat rapoarte cu privire la pro lul de risc al Băncii i al po iției de 
capital  n plus  Comitetul a ținut cont i de evaluarea nivelului de risc al Băncii con orm 
opiniei re lementatorului

irecția de Administrare a Riscurilor uncționea ă ca o entitate independentă n cadrul 
Băncii  irecția susține un set vast de control care acoperă procesul de identi care i de 

estiune a riscurilor  Comitetul a revi uit documentele principale care cuprind politicile i 
procedurile de risc i monitori ea ă respectarea acestora



Raportul Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania 2017

70

Comitetul Conducătorilor
Conducătorii Băncii sunt numiți de către Consiliul de Administrație i este necesar sa 
ndeplinească condițiile le ale n vi oare  respectiv i e apro ați de către B R nainte de 
nceperea e ercitării e ective a uncției  n temeiul prevederilor le ale relevante  Consiliul de 

Administrație a mandatat Conducătorii Băncii n solidar i  cu unele e cepții  individual  cu 
e ercițiul atri uțiilor de or ani are i conducere a activității Băncii  Re ulile i procedurile 
Comitetului Conducătorilor sunt apro ate de Consiliul de Administrație  rice modi care a 
acestui document tre uie adoptată de Consiliul de Administrație i va opera după apro are  

Componența Comitetului Conducătorilor Băncii Transilvania i pre ătirea pro esională a 
mem rilor săi  la  decem rie  este următoarea  

Membru Funcție Date personale
Ömer Tetik 
din iunie 

irector eneral niversitatea Te nică iddle ast  An ara  
acultatea de tiințe conomice  student de 

onoare  Bio ra a completă poate să e consultată 
acces nd lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi
Luminița Runcan
din septem rie 

irector eneral Ad unct 
C ie  Ris  cer CR

niversitatea Ba e Bol ai Clu  apoca  
acultatea de tiințe conomice  niversitatea 

Ba e Bol ai  acultatea de rept  Bio ra a 
completă poate să e consultată acces nd lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi
Leontin Toderici
din noiem rie  

irector eneral Ad unct 
C ie  perations cer 
C

niversitatea Te nică Clu apoca  acultatea de 
Automatică i Calculatoare  niversitatea Ba e
Bol ai  acultatea de tiințe conomice  Bio ra a 
completă poate să e consultată acces nd lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi
George Călinescu
din septem rie 

irector eneral Ad unct 
C ie  inancial cer 
C

niversitatea Al  Cu a a i  acultatea 
de conomie i Administrarea A acerilor  

niversitatea Americană n Bul aria  Bla oev rad  
icență conomist n ana ementul irmei  

Bio ra a completă poate să e consultată acces nd 
lin ul  

ttps ancatransilvania ro despre noi
Gabriela Nistor
din au ust 

irector eneral Ad unct 
Retail Ban in

niversitatea A Cu a  acultatea de tiințe 
conomice  nstitute o  inancial ervices  isa 

nternational  Bio ra a completă poate să e 
consultată acces nd lin ul  

ttps ancatransilvania ro despre noi
Andrei Dudoiu 
din aprilie 
pana in decem rie  

irector eneral Ad unct
Companii

acultatea de inanțe  Bănci i Conta ilitate  
Academia de tudii conomice Bucure ti  
Bio ra a completă poate să e consultată acces nd 
lin ul

ttps ancatransilvania ro despre noi  
Tiberiu Moisă
din mai 

irector eneral Ad unct
Ban in  pentru 

acultatea de inanțe Bănci i Burse de alori  
Academia de tudii conomice Bucure ti   
A  Romania  C A  ranța   ecutive 

BA   ecutive BA  e eld niversit   
 ost raduate iploma  Bio ra a completă poate 

să e consultată acces nd lin ul
ttps ancatransilvania ro despre noi
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Comitetul Conducătorilor anali ea ă  avi ea ă  apro ă sau naintea ă spre apro are 
Consiliului de Administrație următoarele  re lementările interne  rapoartele privind 
monitori area costurilor  proiectul u etului de venituri i c eltuieli  proiectul pro ramului 
de investiții  ilanțul  contul de pro t i pierdere  raportul asupra activității Băncii

Comitetul pentru administrarea activelor şi datoriilor 
(ALCO) 

Comitetul pentru administrarea activelor i datoriilor are ca principal o iectiv administrarea 
activelor i datoriilor Băncii  Comitetul este numit de către Comitetul Conducătorilor

edințele comitetului pentru administrarea activelor i datoriilor au loc periodic de re ulă  
lunar  sau ori de c te ori este ca ul la solicitarea oricărui mem ru al comitetului  

Acesta prime te in ormări i rapoarte de la direcțiile de specialitate ale Băncii  le anali ea ă 
i adoptă deci ii din domeniile estiunii riscului de rata a do n ii  riscului valutar  riscului 

de lic iditate  riscului de preț i domeniilor cone e  n scopul unei estiuni corespun ătoare 
a activelor i datoriilor Băncii  otăr rile conțin termene i responsa ilități concrete  

Comitetul de achiziţii (C. Ach.)

Comitetul de Ac i iții are ca principal o iectiv sta ilirea politicii de ac i iții n BT i 
apro area tuturor investițiilor care presupun o an a are de c eltuieli n a ara cadrului 
contractual sau cu depă irea limitelor de costuri re lementate contractual cu sume mai 
mari de  euro solicitare  

Comitetul de resurse umane (CRU)
 
Comitetul de Resurse mane este un or anism creat pentru de voltarea i cre terea 
e cienței n luarea deci iilor re eritoare la an a ații BT  Acesta se ntrune te cel puțin o 
dată pe lună sau ori de c te ori este nevoie  
 
Comitetul de politică şi aprobare credite (CPAC)
  
Comitetul de politică i apro are credite din centrală are ca principal o iectiv sta ilirea 
politicii de creditare n BT i apro area creditelor a căror valoare sau condiții e ced 
competențelor acordate altor or anisme sau persoane din anca  

Comitetele de credite şi risc din centrala Băncii (CCR1 şi 
CCR2)
  
Comitetele de credite i risc din Centrala Băncii au ca principal o iectiv anali a i apro area 
creditelor  respectiv a restructurării creditelor con orm competențelor acordate

Comitetul de olitică i Apro are Credite mandatea ă CCR  CCR  i Comitetului de 
ediere C  competența de a apro a credite competența este sta ilită prin re lementări 

speci ce interne  
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Comitetul de remediere şi workout (CRW)
  
Comitetul de Remediere i or out are ca principal o iectiv anali a i luarea deci iilor cu 
privire la implementarea soluțiilor de remediere propuse de către epartamentul Remediere 
Credite  or out  oluțiile de remediere vi ea ă n special redresarea situației clienților n 
di cultate selectați  care nu mai pot susține serviciul datoriei actual din activitatea curentă 
sau ăsirea unor soluții adecvate care sa conducă la cre terea radului de recuperare a 
e punerii Băncii  

Comitetul de monitorizare executări silite şi valorificare 
active (CMESVA)  

Comitetul de onitori are ecutări ilite i alori care Active este numit de către 
Comitetul Conducătorilor i are ca responsa ilitate principală supervi area ntre ii uncții 
a mana ementului activelor imo iliare a ate n e ecutare sau provenite din e ecutarea 

aranțiilor constituite la creditele acordate persoanelor ice sau uridice

Comitetul special de aprobare a declanşării executării si-
lite/trecerii în litigiu (CAES)
 
Comitetul de apro are a declan ării e ecutării silite trecerii n liti iu are ca principal 
o iectiv anali a i luarea deci iilor cu privire la declan area procedurilor de e ecutare silită 
pentru clienții propu i de către o țerii de colectare de ite din cadrul irecției Colectare 

e ite  unt vi ați clienții de tipul persoanelor ice i uridice  av nd restanțe care nu se 
mai pot recupera pe cale amia ilă

Comitetul de credit instituţii financiare (CCIF)
 
Comitetul de Credit nstituții inanciare are ca scop principal supervi area activităților care 
implică e puneri de credit Băncii Transilvania ață de instituții nanciare din Rom nia i 
din străinătate  

CC  apro ă toate dero ările de la re lementările interne i procedurile n vi oare care 
sta ilesc modul de lucru ntre Banca Transilvania i alte instituții nanciare din țară i 
străinătate  

Comitetul de credit şi risc din sucursale (CCRS)

Comitetele de credite i risc din sucursale au ca principal o iectiv anali a i apro area 
creditelor  respectiv a restructurării creditelor eneric se va utili a noțiunea de apro are 
credite  con orm competențelor acordate

Componența Comitetului de Credit i Risc ucursala este concepută pentru a răspunde 
cerințelor de dimensiune i structură a personalului din cadrul sucursalelor Băncii 
Transilvania

n cadrul sucursalelor BT uncționea ă următoarele comitete de credite i risc

a  Comitet de Credit i Risc pentru apro area creditelor de competența sucursalei acordate 
clienților persoane uridice de tip Corporate
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 Comitet de Credit i Risc pentru apro area creditelor de competența centralei acordate 
clienților persoane uridice de tip Corporate  CCR  C  

c  Comitet de Credit i Risc pentru apro area creditelor de competența ucursalei acordate 
clienților persoane uridice de tip  i icro usiness companii  A  ntreprinderi 
individuale  ntreprinderi amiliale  alți clienți  i icro usiness

d  Comitet de Credit i Risc pentru apro area creditelor de competența Centralei acordate 
clienților persoane uridice de tip  i icro usiness companii  A  ntreprinderi 
individuale  ntreprinderi amiliale  alți clienți  i icro usiness

e  Comitet de Credit i Risc pentru creditele acordate persoanelor ice  

Comitetul de monitorizare a datelor şi BI (business intel-
ligence) (Data & BI Steering Committee)

Comitetul de monitori are a datelor i B  re ectă an a amentul din partea conducerii 
Băncii n ceea ce prive te uvernanța datelor i suprave erea strate ică a pro ramului de 
implementare a ata are ouse  i Business ntelli ence B

Acesta sta ile te  susține i monitori ea ă capa ilitățile de mana ement al datelor n 
cadrul Băncii i este punctul unde se escaladea ă pro lemele sau deci iile care ar putea 
avea impact n cadrul mai multor domenii sau uncții
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Politica Grupului privind diversitatea
Această politică are drept scop sta ilirea modului de promovare a diversității n 
cadrul rupului n or anul de conducere Consiliul de Administrație c t i Comitetul 
Conducătorilor  rupul inanciar Banca Transilvania recunoa te i m răți ea ă ene ciile 
unui or an de conducere diversi cat n vederea sporirii calității per ormanțelor sale  

rincipiile descrise n pre entă olitică sunt aplica ile pentru toate entitățile din cadrul 
rupului inanciar BT  

Administrația Băncii Transilvania este ncredințată de către Adunarea enerală a 
Acționarilor unui Consiliu de Administrație ales pentru c te un mandat cu durata de  ani  
compus din  administratori  ale i de către acționari  n cadrul A A  e cu oca ia e pirării 
mandatului  e punctual  n situația e istenței unuia sau mai multor posturi vacante  
Criteriile de eli i ilitate n Consiliul de Administrație sunt cele prevă ute n le islația 
speci că  precum i cele prevă ute n Actul Constitutiv al Băncii Transilvania A  

Consiliul de Administrație desemnea ă mem rii Comitetului Conducătorilor  av nd 
n vedere recomandările Comitetul de Remunerare i ominali are  a nivelul Băncii 

Transilvania A  or anul de conducere este repre entat de către mem rii Consiliului de 
Administrație i ai Comitetului Conducătorilor

n vederea reali ării unei de voltări dura ile i ec ili rate  Banca Transilvania percepe 
cre terea diversității la nivel de or an de conducere ca un element esențial n spri inirea 
atin erii o iectivelor sale strate ice  n proiectarea structurii or anului de conducere  
av nd n vedere considerentele privind diversitatea  au ost avute n vedere inclusiv  dar ără 
a se limita la se  v rsta  pro le culturale i educaționale  etnie  e periența pro esională  
a ilități  cuno tinte precum i vec imea n muncă  Toate numirile n cadrul or anului de 
conducere se a ea ă pe meritocrație  iar candidații vor  luați n considerare pe a a unor 
criterii o iective  țin nd seama de ene ciile diversității acestui or an  

Banca Transilvania A  su linia ă aptul ca  de i diversitatea i varietatea de e periențe i 
puncte de vedere repre entate n or anul de conducere ar tre ui sa e ntotdeauna luate n 
considerare  un candidat nu ar tre ui sa e nici ales nici e clus  e clusiv sau n mare parte  
pe motiv de rasă  culoare  se  ori ine națională sau orientare se uală  n selectarea unui 
candidat  Comitetul de Remunerare i ominali are evaluea ă cu prioritate a ilitățile  
e periență națională i internațională sau pro lul cultural care ar completa or anul de 
conducere e istent  recunosc nd aptul ca activitățile i operațiunile Băncii sunt diverse i 
de natura națională cu impact lo al  

Re ect nd caracterul lo al al activității ancare  directorii i administratorii Băncii 
Transilvania sunt cetățeni ai Rom niei c t i cetățeni i re idenți n alte state mem re  

a oritatea irectorilor i Administratorilor BT provin din medii ancare interne i 
internaționale  

Banca Transilvania A  aprecia ă ca  n timp ce or anul de conducere nu tre uie sa adere 
la un număr  de directori  n eneral  un or an de conducere ormat din  mem ri 
o eră un rup su cient de mare i divers de a a orda pro lemele importante cu care se 
con runtă instituția de credit ind n acela i timp su cient de mici pentru a ncura a 
implicarea personală i discuții constructive
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Actualii directori i administratori ai Băncii Transilvania A  tre uie sa  ocupat uncții 
de conducere n di erite or ani ații sau n cadrul Băncii Transilvania  demonstr nd 
capacitatea lor de a e ercita atri uții de conducere a erente posturilor de mana ement 
la nivel de v r  sau administrării Băncii  Ace tia au ost mem ri e ecutivi n cadrul unor 
instituții internaționale de presti iu  unde i au de voltat a ilitățile i e periența n ceea ce 
prive te strate ia i de voltarea a acerilor  inovația  operațiunile  mana ementul de rand  

nanțele  con ormitatea  asumarea de deci ii i estionarea riscurilor  Aceste a ilități 
precum i e periența acumulată le permite sa o ere o udecată sănătoasă n ceea ce prive te 
pro lemele cu care se con runtă o companie internațională n mediul de astă i  asi ur nd 
suprave erea acestor one n Banca i deci evaluarea per ormanțele BT  

Toți mem rii or anului de conducere au  de asemenea  o e periență semni cativă n 
uvernanță corporativă i suprave erea a acerilor comple e prin statutul lor de directori 

e ecutivi  directori  administratori sau alte uncții relevante n cadrul altor instituții mari  

nii dintre administratorii Băncii au e periențe relevante n domenii speci ce instituțiilor 
nanciar ancare  cum ar  audit  risc  piața de capital  Toate aceste a ilități i e periențe 

sunt relevante pentru strate iile actuale precum i n vederea ncura ării de voltării Băncii  
permiț nd administratorilor i directorilor sa o ere perspective de evoluție diverse  s aturi 
valoroase i puncte de vedere critice cu privire la noi oportunități de a aceri  lansări de 
produse  a ordarea unor piețe noi  soluții pentru pro lemele cu care se con runtă instituția 
precum i sistemul ancar at t la nivel local c t i la nivel național

Obiective măsurabile în vederea menţinerii standardelor de diversitate la 
nivelul organului de conducere al Băncii Transilvania

electarea candidaților se va a a pe o serie de perspective de diversitate  inclusiv  dar 
ără a se limita la se  v rstă  pro l cultural i educațional  etnie  e periență pro esională  

a ilități  cuno tinte i vec imea n muncă  eci ia nală se va a a pe merit i contri uția 
pe care candidații selectați o vor aduce n cadrul or anului de conducere  Compo iția 
or anului de conducere inclusiv se  etnie  v rstă  vec ime  va  comunicată periodic 
prin intermediul e site ului Băncii Transilvania  

Consiliul de Administrație c t i Comitetul Conducătorilor Băncii Transilvania percep 
diversitatea ca un actor n ale erea mem rilor or anului de conducere  recunoscut ind ca 
diversitatea promovată n compo iția or anului de conducere o eră ene cii semni cative 
Băncii  Comitetul de Remunerare i ominali are utili ea ă o serie de criterii n selectarea 
candidaților pentru uncția de administrator i director  inclusiv diversitatea de ond  

Banca Transilvania A  consideră ca un posi il mem ru eli i il al or anului de conducere 
tre uie sa e capa il sa lucre e ntr un mod cole ial cu persoane din medii educaționale  
culturale i de a aceri diverse i tre uie sa ai ă competențe care completea ă atri utele 
mem rilor e istenți  

Banca Transilvania A  ncura ea ă  de asemenea  pre ența mem rilor de se  eminin 
n cadrul or anului de conducere n vederea asi urării ec ili rului i a unei per ormanțe 

ridicate a societății  Totu i Banca Transilvania A  aprecia ă ca numirea unui mem ru n 
cadrul or anului de conducere nu se poate ace doar n a a enului  av nd n vedere ca 
ast el de practici conduc la discreditarea competenței i independenței acestuia
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Ast el  considerăm ca de voltarea e cientă i dura ilă a Băncii se poate reali a prin 
asi urarea unui cadru de cre tere i de voltare personală a an a aților de se  eminin n 
acelea i condiții cu cei de se  masculin  

n acest sens  menționăm că  n  numărul an a aților de se  eminin care au participat 
la cursuri de pre ătire pro esională a ost de  din total an a ați  e asemenea 
menționăm că la nivelul an a ărilor care s au ăcut la nivel de middle mana ement  

 din cei numiți n aceste uncții au ost de se  eminin  a nivelul Consiliului de 
Administrație  po iția vacanță a ost ocupată de către o persoană de se  eminin care are 
e periența necesară ocupării acestei uncții i care a ost validată de către Comitetul de 
Remunerare i ominali are  ndeplinind ast el ținta Băncii Transilvania de cre tere a 
repre entării se ului eminin n or anul de conducere al Băncii

Banca Transilvania A  de voltă de a un spațiu de cre tere dura ilă a an a aților săi  
prin intermediul cursurilor pro esionale care sunt o erite ără discriminare de orice el 
an a aților săi n uncție de nevoi  tipolo ia muncii prestate i a uncției e ercitate  

Monitorizarea și raportarea
 
Comitetul de Remunerare i ominali are se va asi ura periodic urmărirea cerințelor 
europene privind componența or anului de conducere din prisma diversității  

n scopul de a menține i de a de volta un or an de conducere ec ili rat  uncțional i e cient  
Comitetul de Remunerare i ominali are poate  din c nd n c nd  să ia n considerare n 
momentul numirii unui candidat  i alte atri uții  e periențe sau competențe pe care le 
consideră relevante la momentul adoptării deci iei  

Ast el  Comitetul de Remunerare i ominali are poate lua n considerare diversitatea n 
evaluarea candidaților la uncția de mem ru n or anul de conducere  Banca Transilvania 

A  consideră că diversitatea raportată la pro lul cultural  e periență  a ilități  rasă  se  
i ori ine națională este un element important n componența or anului de conducere  

Comitetul de Remunerare i ominali are discută considerente de diversitate n le ătură 
cu ecare candidat  precum i n mod periodic  n le ătură cu componența or anului de 
conducere privită ca un ntre  

Comitetul de Remunerare i ominali are conturea ă un tipar privind a ilitățile i 
caracteristicile corespun ătoare  necesare mem rilor or anului de conducere  n lumina 
actualei compo iții a acestuia  Această evaluare include aspecte le ate de e perti ă inclusiv 
e periența internațională i cea le ată de sistemul nanciar ancar  independentă  
inte ritate  diversitate i v rstă  precum i a ilitățile te nice le ate de operațiunile ancare  
producție  nanțe  mar etin  te nolo ie i de politici pu lice  rincipalele criterii de 
eli i ilitate avute n vedere sunt cele care decur  din cerințele le ale  Comitetul asi ur ndu
se că o parte a or anului de conducere răm ne independent
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Principii privind respectarea drepturilor omului
re entele principii sta ilesc liniile directoare privind respectarea drepturilor omului n 

activitatea des ă urată de Banca Transilvania precum i de societățile din cadrul rupului 
inanciar Banca Transilvania  

Banca susține  prin intermediul practicilor de răspundere socială  spiritul antreprenorial 
rom nesc  a acerile responsa ile  cre terea dura ilă  calitatea  solidaritatea  
responsa ilitatea  implicarea i construirea unor relații po itive cu părțile interesate  altele 
dec t cele de an in  n aplicarea politicilor de răspundere socială  Banca Transilvania 
depune toate dili ențele pentru a asi ura o respectare continuă a drepturilor undamentale 
ale omului  ncura nd i de volt nd n mod continuu unele practici n acest domeniu

Banca Transilvania este o instituție de credit nre istrată n Rom nia  des ă ur ndu i 
activitatea n Rom nia i talia  u sidiarele Băncii Transilvania i des ă oară activitatea 
n Rom nia precum i n Repu lica oldova  n acest conte t  Banca Transilvania i 

su sidiarele sale i rea rmă an a amentul de a respecta normele europene i naționale 
privind protecția drepturilor omului  inclusiv dar ără a se limita la drepturile consacrate 
n Convenția uropeană a repturilor mului  

n acest sens  Banca Transilvania i societățile din cadrul rupului inanciar BT ndeplinesc

n le ătura cu angajaţii din cadrul Grupului Financiar BT  Banca Transilvania i 
su sidiarele respectă toate cerințele privind protecția drepturilor omului   descura ea ă 
orice practică internă care ar putea să a ecte e i sau să le e e drepturile undamentale 
ale an a aților săi  e asemenea  BT ncura ea ă de voltarea cuno tințelor an a aților 
privind drepturile omului  pentru a se asi ura de respectarea acestor cerințe n relațiile 
lor cu clienții i nu numai  rice ncălcare a drepturilor undamentale ale omului de către 
an a ații din cadrul rupului inanciar BT este sancționată n con ormitate cu prevederile 
le ale i cu normele interne ale Băncii

n raport cu comunitatea  Banca Transilvania i su sidiarele sale depun toate dili ențele 
necesare pentru a asi ura un standard nalt al respectare a drepturilor omului  ai mult 
dec t at t  prin intermediul activității undațiilor sale undația Clu ul are u et  undația 
Caritatea BT etc  Banca Transilvania susține comunitatea n atin erea valorilor susținute 
de BT  asi ur nd spri in pentru comunitate i o mai ună comunicare i nțele ere la nivel 
social

n raport cu societăţile cu care încheie relaţii de afaceri  n procesul de selecție al 
terților cola oratori este acordată o atenție ma imă  n vederea inițierii unor cola orări doar 
cu acele entități care i asumă respectarea principiilor pre entului document  activitățile 
acestora ind monitori ate n mod adecvat  n concordanță cu prevederile le ale aplica ile
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Practici privind combaterea corupţiei şi a dării de 
mită

ocietățile din cadrul rupului inanciar Banca Transilvania nu tolerează nicio formă de 
mită și/sau corupție  iciun an a at mem ru al r anului de Conducere al unei societăți 
din cadrul rupului inanciar BT nu va accepta i nu va acorda niciun avanta  necorespun ător 
de orice el stimulente  indi erent dacă persoana care o eră sau solicită un ast el de avanta  
lucrea ă n sectorul pu lic sau cel privat  e asemenea  este inter isă o erirea sau primirea 
oricărei orme de mită  sau practicarea tra cului de in uență  direct sau prin interpu i  

rin urmare  oricare din următoarele activități sunt strict interzise

• rimirea de ani sau alte oloase de la clienți sau terți pentru ndeplinirea sarcinilor de 
serviciu sau pentru a interveni pe l n ă un salariat conducător să acă sau să nu acă ceva 
ce i intră n atri uțiile de serviciu  

• lată sau o erirea unui ene ciu care ncalcă le ile sau re lementările interne

• lată sau o erirea unui ene ciu pentru o ținerea  unei a aceri

An a ații mem rii r anului de Conducere al societăților din cadrul rupului inanciar 
BT nu vor e ectua niciun el de plăți acilitate  plățile acilitate sunt plăți de accelerare  sau 
comisioane suplimentare  de o icei sume mici de ani  neo ciale  nm nate uncționarilor 

pu lici sau uvernamentali n scopul de a o ține  ur ență sau am na o acțiune de rutină  la 
care cineva are acces n temeiul unui drept le al e  eli erarea unui permis  a unei licențe  
a unui acord sau a unei vi e de imi rare  pro ramarea unei inspecții asociate cu e ecutarea 
contractului  urni area de servicii sau eli erarea de produse reținute n vămi

ocietățile din cadrul rupului inanciar BT au creat un cadrul corect i ormali at pentru 
selectarea urni orilor  cola oratorilor  ro erilor  consultanților  intermediarilor i 
tuturor celorlalte terțe persoane ce acționea ă n numele societăților din cadrul rupului i 
care susțin societățile din cadrul rupului n des ă urarea activității  

 atenție ma imă este acordată procesului de selecție al terților cola oratori  n vederea 
inițierii unor cola orări doar cu acele entități care i asumă respectarea principiilor 
pre entului document  urm nd a  monitori ate activitățile acestora n mod adecvat  n 
concordanță cu procedurile interne aplica ile

Notă: Banca aplică cerinţele prezentate mai sus în conformitate cu 
prevederile legale precum şi în conformitate cu normele şi reglementările 
interne aplicabile. Prezentele principii se completează cu actele normative şi 
documentele menţionate mai sus. 
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Protecția împotriva activităților de spălare de bani
Banca Transilvania asi ură monitori area tran acțiilor prin intermediul aplicației A  

antas  urni or racle  n cadrul aplicației  sunt implementate scenarii repre entative 
care asi ură o protecție imediată mpotriva activităților de spălare de ani  printr o 
monitori area adecvată a

 entităților cu rad de risc ridicat  
 trans erurilor rapide de onduri  
 tran acțiilor de mare valoare  
 rețelelor de conturi  entități i clienți  

  structurării evitării pra ului de raportare
 

odul de derulare a activității de prevenire i com atere a spălării anilor este urmărit i 
printr un proces de control intern al porto oliului de clienți  n a a unor criterii presta ilite
Av nd n vedere cele menționate n pre entul raport  supunem discuției activitatea 
des ă urată de Banca Transilvania n anul de estiune  i propunem Adunării enerale 
a Acționarilor apro area următoarelor situații

• ituațiile nanciare individuale i consolidate
1. Contul de pro t i pierdere individual i consolidat

 ituația individuală i consolidată a altor elemente ale re ultatului lo al
 ituația individuală i consolidată a po iției nanciare
 ituația individuală i consolidată a modi cărilor capitalurilor proprii

ituația individuală i consolidată a u urilor de tre orerie  

ntocmite n con ormitate cu rdinul B R nr  pentru apro area Re lementărilor 
Conta ile con orme cu tandardele nternaționale de Raportare inanciară adoptate de 

niunea uropeană  cu modi cările i completările ulterioare  e ea conta ilității nr  
 repu licată i   nsoțite de  Raportul Consiliului de Administrație 

i de Raportul Auditorului ndependent

• Reparti area pro tului a erent e ercițiul nanciar 
• ropunerea de ma orarea a capitalului social
• ropunerile pentru Bu etul de enituri i C eltuieli i lanul de de voltare pentru anul 

2018. 

re entul raport anual a ost ntocmit cu respectarea preci ărilor rdinului nr   
pentru apro area Re lementărilor Conta ile con orme cu tandardele nternaționale de 
Raportare inanciară adoptate de niunea uropeană cu modi cările ulterioare

Consiliul de Administrație
Președinte,
Horia Ciorcilă
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Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 Anexa 
nr.32 cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 
 
 
Pentru exercitiul financiar: 2017 
Data raportului: 22.03.2018 
 
 
Denumirea societatii comerciale: BANCA TRANSILVANIA S.A. 
Sediul social: CLUJ-NAPOCA str.G. Baritiu nr.8 
Numarul de telefon/fax: 0264.407.150 ; 0264.407.179 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:RO5022670 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/4155/1993 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de 
Valori Bucuresti 
Capitalul social subscris si varsat: 4.341.439.404 lei  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:  
- ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 4.341.439.404 la valoarea de 1 leu /actiune. 
 
 
1. Analiza activitatii Bancii 
 

a) Descrierea activitatii de baza 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 infiintarii Bancii: 
 
Banca Transilvania S.A. a fost infiintata in decembrie 1993 si a devenit operativa in data de 16 
februarie 1994. Societatea bancara este inmatriculata la Registrul Comertului sub 
nr.J12/4155/1993 din 16.12.1993, avand codul de inregistrare fiscala RO5022670. Banca este 
inregistrata in Registrul Bancar cu numarul RB-PJR-12-019 din 18.02.1999. 
 



 

Banca Oamenilor Întreprinzători 

   
  2 

2 

 
Sediul Central: str. George Barițiu, nr. 8, 400027, Cluj-Napoca  
Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro 

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a Bancii, ale filialelor sale sau ale societatilor 
controlate, in timpul exercitiului financiar: 
 
BT este o institutie bancara cu capital mixt (strain si roman). In prezent, Banca Transilvania nu 
are un actionar semnificativ. 
 

In cursul anului 2017, a fost majorata participatia directa a Bancii Transilvania  in capitalul  
societatii BT Microfinantare SA cu suma de 19.960.000 lei,  noua valoare a participatiei directe BT 
fiind de 31.702.400 milioane lei reprezentand 99,81864 % din capitalul social.  
 
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 Capital Partners 
S.A., 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., 
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 urmatoarele domenii de activitate: bancar, care este desfasurat de catre Banca 
Transilvania S.A. („Banca”), investitii si servicii de brokeraj de catre  Capital Partners SRL, leasing 
si credite de consum, care sunt desfasurate in special de BT Leasing Transilvania IFN S.A., BT 
Operational Leasing S.A., BT Direct IFN S.A, BT Microfinantare IFN S.A. si BT Leasing MD S.R.L., 
managementul activelor, care este desfasurata de BT Asset Management S.A.I. S.A. De asemenea, 
Banca detine controlul in 2 fonduri de investitii BT Invest1 si BT Euro Fix, pe care le si consolideaza 
prin metoda consolidarii globale.  
 

La 31 decembrie 2017 Grupul controleza  dar nu consolideaza societatea S.C. Timesafe S.R.L., o 
entitate cu domeniul de activitate “activitati de servicii in tehnologia informatiei”. Grupul nu a 
consolidat aceasta societate pe motivul imaterialitatii totalului activelor sale ( 31 decembrie 2017: 
558 mii lei), a capitalurilor proprii (31 decembrie 2017: 80 mii lei) si a pierderii ( 31 decembrie 
2017:  - 418 mii lei) in totalul activelor, capitalurilor proprii si profitul Grupului.  

 
Domeniul de activitate al filialelor si procentul de participatie a Bancii in filiale sunt prezentate in 
ANEXA 1 la prezentul raport. 
 

d) Descrierea achizitiilor si/sau a 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 2017, a crescut fata de 2016 cu aproximativ 14,6%, respectiv de la 136,67 milioane lei la 
156,63 milioane lei.  
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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 evaluarii activitatii BT: 
 
AUDITUL EXTERN 

Auditorul extern al Bancii, PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., a efectuat auditul anual al 
situatiilor financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 
2017.  

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 executive 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 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). 
Componenta Comitetului de Audit pe parcursului anului 2017 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;  
- Lionachescu Costel Doru– Membru; Administrator neexecutiv independent cu experienta in 
audit . 
Pozitie vacanta temporara datorata decesului unui membru a fost ocupata de Dl Lionachescu 
Costel Doru in ianuarie 2017. 
In anul 2017, Comitetul de Audit s-a intalnit de 8 ori in 2017, 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.  
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In 2017, in cadrul sedintelor desfasurate in cursul anului 2017, 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 2016, 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; 

- Analiza rapoartelor BNR si implementarea recomandarilor comunicate; 

- Implementarea recomandarilor din scrisoarea auditorului extern adresata conducerii; 
- Supravegherea tranzactiilor cu parti afiliate si cu cele in relatii special. 

In 2017, Comitetul de Audit s-a intalnit in mod regulat cu PwC, auditor extern al Bancii si a lucrat 
impreuna cu Directorul General Adjunct - 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 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 schimbarile actuale si viitoare ale standardelor de contabilitate IFRS si 
adoptarea IFRS9, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018. 

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 
2017, 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. 
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1.1.1. Elemente de evaluare generala aferenta exercitiului financiar incheiat la 
31 decembrie 2017 

Banca Transilvania a obtinut rezultate financiare bune in anul 2017. 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                                                                           1.378,50 milioane lei 
� Profitul net                                                                         1.185,98  milioane lei 
� Total active                                                                      59.302,08 milioane lei 
� Indicatorul de solvabilitate                                                  21,10 % 
                                                                                                        (17,43% fara includerea profitului) 

� Rentabilitatea capitalurilor (ROE)             18,34%  
� Cota de piata din punct de vedere al activelor            13,90% 
� Indicator de lichiditate conform normelor BNR intre     2,50-25,23 

 pe cele 5 benzi de scadenta 
 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Bancii 
 
Reteaua teritoriala a Bancii Transilvania S.A. la 31 decembrie 2017 : la sfarsitul anului 
trecut erau operationale 495 de unitati (fara Centrala si Centrul Regional Bucuresti) fata de 543 de 
unitati functionale deschise la 31 decembrie 2016. In prezent Banca are si 3 sucursale in Italia. 
 
La sfarsitul anului 2017, Banca detine 1.247 terminale de tip ATM( din care 214 sunt masini 
multifunctionale si 1.033 ATM-uri) si 42.066 POS-uri instalate. Numarul total de carduri emise de 
BT la 31 decembrie 2017 este 3.020.911 . 
 
Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate: 
 
Oferta Bancii Transilvania a fost imbogatita in decursul acestui an cu produse, servicii si campanii 
dedicate persoanelor fizice si companiilor, unul din obiectivele BT atinse pentru acest an fiind 
lansarea de solutii care sa sustina in mod real si 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; 
- 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; 
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- 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; 
- cofinantarea de proiecte din fonduri europene; 
- facilitati noi de plata de Mobile Banking; 
- Phone Banking, 
- plati cu ceasul BT sau cu stickerul BT contacless care inlocuiesc la cumparaturi cardurile atat in 
Romania cat si in strainatate, 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 piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie 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 fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale 
Bancii sunt prezentate in Raportul Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. anexat; 
c) produsele si serviciile noi avute in vedere, pentru care va fi alocat un volum substantial de 
active in viitorul exercitiu financiar sunt cele privind : 
-aplicatia de tip wallet BT Pay destinata cumparaturilor si transferului de bani cu telefonul lansata 
in ianuarie 2018; este  o aplicatie de plata contactless direct cu telefonul mobil care reuneste toate 
cardurile bancare detinute de clientii BT intr-un singur loc numit portmoneu electronic bancar de 
carduri; 
-alte proiecte in zona de digital banking; 
-continuarea proiectelor Bank Of the Future si BT Express respectiv BT Express Plus; 
-upgradarea infrastructurii sistemului de carduri si cresterea capacitatii de procesare a 
tranzactiilor efectuate cu cardul; 
- lansarea de pachete de produse si servicii noi pentru persoane fizice si persoane juridice. 
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1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, 
surse import) 
 
Acest element nu este semnificativ pentru BBanca. 
 

 
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare 

 
La data de 31.12.2017, evolutia vanzarilor secventiale pe piata interna si/sau externa si a 
perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung precum si situatia concurentiala in domeniul de 
activitate al Bancii, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor Bancii si a principalilor 
competitori este dupa cum urmeaza: 
 
PERFORMANTA PE LINII DE AFACERI IN ANUL 2017 

Eficienta operationala a Bancii a continuat trendul pozitiv, in conditiile cresterii volumului de 
operatiuni si reducerii costurilor pentru clienti. 

EVOLUTIA BAZEI DE CLIENTI: 
Numarul de clienti activi a crescut cu 7,07% in 2017, comparativ cu anul 2016, de la 2,27 milioane 
la 2,43 milioane. 
Numarul clientilor activi pe linii de afaceri are urmatoarea structura:  

 
 Clienti activi BT* 31.12.2017 31.12.2016 2017/2016 
Clienti Corporativi Mari 1.315 1.305 0,8% 
Clienti Corporativi Medii 7.349 7.072 3,9% 
Clienti IMM 14.231 12.463 14,2% 
Clienti Micro Business 221.849 198.406 11,8% 
Clienti Persoane Fizice (Retail) 2.183.335 2.048.573 6,6% 
TOTAL  2.428.079 2.267.819 7,1% 

*Incadrarea persoanelor juridice in cadrul segmentelor este reglementata prin norme interne care 
stabilesc conditiile de clasificare a clientilor pe segmente de afaceri. 

 

2017 este anul in care s-a depasit pragul de 3 milioane de carduri emise de Banca Transilvania si 
in care numarul de tranzactii derulate prin Banca a crescut cu 20%, in conditiile in care 40% din 
companiile nou infiintate in Romania aleg sa lucreze cu Banca Transilvania. 

Pe langa utilizarea serviciilor pe care Banca le pune la dispozitia clientilor sai prin reteaua de 
unitati, peste 937 mii de clienti folosesc internet banking de la Banca Transilvania si peste 370 mii 
de clienti folosesc platforma de mobile banking oferita de Banca. 

 

Clienti Corporativi Mari (Large Corporate) 

In cadrul acestei structuri, peste 1.300 clienti cu un business mare si sofisticat sunt asistati de o 
echipa centralizata de manageri relatii clienti si experti pentru structurarea finantarilor. Aceasta 
organizare permite o specializare pe industrii si o abordare individuala profesionista. Rezultatele 
pozitive ale primului an de aplicare a modelului se traduc intr-o productie de 2,79 miliarde lei 
credite noi, o crestere de 15,3% a veniturilor din comisioane fata de anul precedent si o crestere cu 
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10,4% a soldului de depozite. Soldul creditelor liniei de business a atins 5,2 miliarde lei la finalul 
anului 2017. 

Clienti Corporativi Medii (Mid Corporate) 

Peste 7.300 clienti corporativi medii sunt asistati de catre cele 54 de sucursale ale Bancii prin 
echipele locale, intr-un model apropiat de business-ul clientului. In 2017 productia de credite noi 
a fost de 2,82 miliarde lei. Soldul creditelor a crescut cu 4,8%, atingand 5,6 miliarde lei. Soldul 
depozitelor a crescut cu 25,5%, cumuland la final de an 5,95 miliarde lei. Cresterea de venituri a 
fost de 2% comparativ cu anul precedent. BT Ultra Web, BT Ultra ERP, BT Ultra Mobile, BT 
Eliberare de Instrumente de Debit Online, semnatura digitala sunt cateva din solutiile electronice 
si de automatizare lansate in 2017, cu efect in eficientizarea relatiei companiilor cu Banca si cu 
partenerii de afaceri. 

Clienti Intreprinderi Mici si Mijlocii (IMM) 

Acest segment de business cuprinde o baza de peste 14.000 de clienti activi. Modelul de business 
a fost imbunatatit prin dezvoltarea sistemelor de analiza a creditelor, cu rezultate remarcabile in 
diminuarea timpilor de solutionare a solicitarilor clientilor. Ca efect, anul trecut s-au acordat 
aproape 4.000 credite noi, in valoare de 1 miliard lei. Pe baza acestui rezultat, soldul creditelor a 
crescut cu 9,1%% fata de anul precedent, la 1,54 miliarde lei. Ca performante notabile in 2017 mai 
notam o crestere a veniturilor cu 11% fata de anul precedent si cresterea soldului de depozite cu 
10,9% (sold 1,47 miliarde lei la final de an). Banca Transilvania are un sistem diversificat de 
sustinere a IMM-urilor, 3 din 5 IMM-uri din Romania lucreaza cu Banca Transilvania.  

Clienti Micro Business 

In zona de Micro Business sunt gestionati aproape 222.000 clienti activi. Modelul de finantare 
bazat pe platforma rapida sustine o performanta superioara in creditare, soldul facilitatilor de 
credit crescand in anul de referinta cu 17,7%, pana la nivelul de 2,73 miliarde lei. 

BT nu putea lipsi din programul guvernamental Start-Up Nation. In aceasta calitate devine 
partenerul a 4.500 de firme de tip start-up participante in program si acorda 1.500 de credite 
punte. 

Pe zona de operatiuni, a fost lansat pachetul de cont curent „Nelimitat”. Este primul pachet 
operational care include un numar nelimitat de tranzactii online ordonate intre companii clienti 
BT.  

Alte cifre cheie de performanta: soldul depozitelor a crescut fata de anul trecut cu 28,3% 
(cumuland la final de an 6.21 miliarde lei), iar cresterea de venituri a fost de 25% comparativ cu 
anul precedent.  

Clienti Persoane Fizice (Retail) 

Anul 2017 a insemnat pentru business-ul de carduri anul cu cea mai buna crestere a volumelor 
tranzactionate. Volumele in valoare absoluta au crescut in 2017 fata de 2016, cu 10,33 miliarde lei 
adica cu 26,15%. 

Resursele atrase de la clientii retail in 2017 sunt de 30,4 miliarde lei, in crestere cu 15,4% fata de 
nivelul inregistrat in 2016 (26,4 miliarde lei). 

Banca Transilvania, liderul pietei cardurilor, are la 31 decembrie 2017, un portofoliu de 3,02 
milioane carduri, care a generat tranzactii cu aproape 27,37% mai mari fata de 2016. Cota de piata 
a Bancii privind volumul tranzactiilor cu carduri este de peste 20%. Banca Transilvania are un 
portofoliu de 383.726 de carduri de credit. 
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Banca colaboreaza cu peste 962 de comercianti utilizatori de e-commerce. 

La sfarsitul anului 2017 existau peste 937mii clienti BT24 Internet Banking, cu circa 29% mai multi 
decat in 2016. In acelasi timp, numarul clientilor BT24 Mobile Banking este de peste 370miicu 
54,17% mai multi decat anul precedent. 

Anul 2017 a insemnat un an al premierelor pe partea de carduri. In 2017 am lansat, impreuna cu 
Mondaine, OT-Morpho si Mastercard, ceasul BT contactless, un nou instrument de plata care 
poate inlocui cardul la cumparaturi, in tara si in strainatate. Ceasul functioneaza pe baza 
tehnologiei contactless, care le permite utilizatorilor sa plateasca mai repede si mai sigur. 
Finalul anului 2017 a marcat o noua premiera, si anume lansarea sticker-ului de plata BT Pay. 
Orice obiect pe care este aplicat stickerul devine astfel un mijloc de plata a cumparaturilor la 
comercianti. Stickerul, Bratara de plata lansata in 2016 si Ceasul BT sunt accesoriile de plata 
contactless din Colectia BT Pay, colectie pe care clientii Bancii o au la dispozitie pentru 
cumparaturi in tara si in strainatate. 

Tot in 2017 am lansat si aplicatia de shopping STAR card pentru clientii care au card de 
cumparaturi STAR emis de BT. Aplicatia ofera informatii despre ofertele celor peste 11.000 de 
comercianti care fac parte din programul de loialitate STAR al Bancii, dar si exclusivitati.  

Din punct de vedere al interactiunii cu clientii, in 2017 am lansat un nou canal de interactiune cu 
clientii, prin Facebook Messenger si Skype, robotul Livia, cu ajutorul caruia clientii pot afla 
informatii despre conturile, produsele si serviciile pe care le au la BT. 

Unic in Romania, chatbot-ul ofera non-stop si gratuit informatii care pana acum puteau fi obtinute 
doar prin intermediul echipelor BT din sucursale, agentii si call center: IBAN-ul si soldul conturilor 
curente in lei, euro sau dolari; sumele de plata aferente cardurilor de credit; numarul punctelor de 
loialitate acumulate pe cardul de cumparaturi STAR; detalii despre rate, dobanzi, comisioane la 
credite sau popriri, respectiv cursul valutar. 

In 2017 platforma de BT24 Mobile Banking a fost imbunatatita prin dezvoltarea unor optiuni noi: 
accesarea rapida a istoricului tranzactiilor si a detaliilor conturilor BT, respectiv posibilitatea 
personalizarii fundalului. Toate acestea inseamna un pas inainte privind experienta clientilor cand 
fac banking pe telefon. 

 Anul 2017 a insemnat si un an al premiilor in ceea ce priveste activitatea de carduri: 

Banca Transilvania a fost desemnata pentru a 7-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. 

Creditele destinate acestui segment de clienti au crescut cu 10,6% fata de anul precedent, ajungand 
la 16,7 miliarde lei. Veniturile Retail au inregistrat o scadere de 9% fata de 2016, dar excluzand 
castigul din tranzactia Visa Europe, variatia fata de 2016 pozitiva, de +9%. 

Trezorerie 

Activitatile de trezorerie din Banca Transilvania sunt complementare celorlalte produse si servicii 
oferite clientilor celor cinci linii de afaceri ale Bancii.  

Principiile si obiectivele strategice legate de activitatea de trezorerie sunt:  

-Principiul precautiei – care se refera la gestionarea excedentului de lichiditate al Bancii, scadenta 
activelor si pasivelor, structura ratei dobanzii si riscurile de piata la care este expusa Banca, in 
conformitate cu pragurile de risc stabilite in Strategia de risc ale Bancii si/sau cu reglementarile 
care guverneaza sistemul Bancar romanesc; 
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-Principiul dispersiei – se refera la limitele de expuneri fata de contraparte, care rezulta din toate 
tipurile de operatiuni specifice de trezorerie; 

-Maximizarea veniturilor- in conditii prudente si luand in considerare evolutia estimata 
multianuala a diversilor indicatori macroeconomici de natura ciclica. 

In linie cu cresterea numarului de operatiuni la nivelul intregii banci a fost stimulata si activitatea 
de schimb valutar unde veniturile nete au crescut cu aproape 26% fata de anul anterior, ajungand 
la un nivel de 217 milioane lei in anul 2017. 

 

Situatia pozitiei financiare in anul 2017 
 
Situatia pozitiei financiare in anul 2017  in conformitate cu Standardele Internationale de 
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (Ordinul BNR nr. 27/2010 cu modificarile 
si completarile ulterioare), este prezentata in cele ce urmeaza:  

Banca Transilvania a incheiat anul 2017 cu active totale in suma de 59.302,08 milioane lei 
(51.769,60 milioane lei in 2016), in crestere cu 14,55% fata de sfarsitul anului 2016. La nivel 
consolidat totalul activelor au fost de 59.804,97 milioane lei. 

Cea mai mare crestere a activelor Bancii, comparativ cu anul 2016, s-a inregistrat la pozitia 
plasamente la banci de 101,18%,  urmata de imobilizari necorporale, de 60,42% si de pozitia active 
financiare la valoare justa prin profit si instrumente derivate cu 40,98%.  

Banca a depasit obiectivele bugetare in ceea ce priveste activele totale cu 9,59%.  

Portofoliul de credite La sfarsitul anului 2017, soldul creditelor brute a Bancii Transilvania este 
cu 7,87% mai mare decat soldul de la finalul anului 2016, desi in anul 2017 s-au scos in afara 
bilantului credite in suma de 904 milioane lei. In privinta domeniilor in care s-au creat noile 
expuneri acestea 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 3,05% din totalul 
portofoliului de credite al Bancii, o imbunatatire semnificativa fata de 4,62%, la sfarsitul anului 
2016, iar rata creditelor neperformante (conform EBA) este de 6,03% la decembrie 2017. 

Soldul provizioanelor: Banca Transilvania a inregistrat in anul 2017 venit net cu ajustarile 
pentru active financiare, provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare in suma de 
1,35 milioane lei (incluzand recuperarile din credite scoase in afara bilantului). Provizioanele 
inregistrate in 2017 sunt in linie cu 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 127,01%, in conformitate cu apetitul de risc 
al Bancii. Soldul total al ajustarilor de valoare este de 1.778,80 milioane lei la data de 31.12.2017, 
in scadere cu 18% fata de anul precedent. 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 269 milioane lei. 

Lichiditatile imediate: La sfarsitul anului 2017 indicatorul de lichiditate este de 53,66%. 
Lichiditatile imediate sunt in suma de 11.939,98 milioane lei in crestere cu aprox 48,50% fata de 
anul precedent, 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, aproximativ 44,82% din sumele din aceasta grupa (5.351,11 milioane lei) fiind 
reprezentate de rezerva minima obligatorie aflata in cont la BNR. 
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Titlurile: Inregistreaza o crestere cu peste 6,16% fata de anul 2016, ajungand la nivel de Banca la 
16.115,75 milioane lei, la 31 decembrie 2017 fata de 15.180,41  milioane lei la 31.12.2016. Ponderea 
principala in aceasta grupa o reprezinta titlurile emise de Guvernul Romaniei, in valoare de 15.227 
milioane lei. 

Valorile imobilizate: Au crescut cu 17,88% fata de anul 2016, la 690,04 milioane lei, in principal 
datorita cresterii volumului participatiilor. Imobilizarile corporale reprezinta 407,65 milioane lei 
(terenuri si cladiri: 181 milioane lei), imobilizarile necorporale 125,76 milioane lei si imobilizarile 
financiare 156,63milioane lei.  

Resurse de la clienti:Depozitele atrase de la clientela au avut o crestere spectaculoasa de 17,32% 
fata de anul anterior, ritmul fiind superior cresterii generale de 10% inregistrata la nivelul 
sistemului Bancar. La 31 decembrie 2017, 62% din depozitele atrase sunt de la persoane fizice si 
38% sunt atrase de la persoane juridice.  

 

Raportul credite/depozite a fost de 64,5% la sfarsitul anului 2017, volumul creditelor brute la 
sfarsitul anului 2017 fiind de 31.692,84 milioane lei in timp ce resursele atrase de la clientela au 
fost de 49.099,20 milioane lei. Acest indicator este in scadere fata de 2016 (cand a inregistrat 
valoarea de 70,2%), trend ce se poate observa la nivelul intregului sistem Bancar, dar este in 
continuare sub valoarea inregistrata la nivel de sistem Bancar (76,7%). Noile valori minime istorice 
inregistrate confirma excesul de lichiditate din economia interna si 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 31.12.2017 a avut valori 
cuprinse intre 2,50-25,23 (1,89-17,54 la 31.12.2016) 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 2017 este la un nivel confortabil 
de 21,10% cu profitul anual inclus(fara profit este de 17,43%). 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. 

 

Capitalurile proprii ale Bancii Transilvania au fost la 31.12.2017 de 6.970.073.547 lei, din care: 

-Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este reprezentat de 4.341.439.404 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: 28.380.553 lei; 

- Rezerve legale: 413.521.730 lei; 

- Rezerve pentru riscuri Bancare: 77.892.714 lei; 

- Rezerve din reevaluarea titlurilor disponibile pentru vanzare: 52.176.192 lei; 

- Rezerve din reevaluare imobilizari corporale si necorporale: 20.415.897 lei; 
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- Rezultat reportat (fara profit curent si repartizarea profitului): 864.831.308 lei; 

- Actiuni proprii: (32.139.518) lei; 

- Profit: 1.185.979.233 lei; 

- Repartizare profit: (68.925.006) lei. 

 

Profitul brut al Bancii Transilvania la sfarsitul anului 2017 este de 1.378,50 milioane lei, iar al 
Grupului Financiar BT este de 1.442,62 milioane lei, in crestere cu 38%, respectiv cu 36% fata de 
anul precedent.  

Profitul net al Bancii Transilvania este de 1.185,98 milioane lei, iar cel al Grupului Financiar 
Banca Transilvania este de 1.242,47 milioane lei.  

Raportul cost/venit a atins nivelul de 48,5% in 2017, pe fondul cheltuielilor operationale 
generate de proiectele de achizitii (BancPost, Victoriabank etc.) in care a fost implicata Banca 
Transilvania. Acest raport este sub atenta monitorizare, iar Banca isi propune pentru 2018 o 
eficienta operationala sporita. 

Veniturile operationale sunt de 2.675,46 milioane lei in 2017, fata de 2.804,80 milioane lei la 
31.12.2016, cu 4,6% mai putin decat in anul precedent, in care a avut loc tranzactia Visa Europe in 
valoare de 185 milioane lei. Fat de nivelul bugetat, Banca a avut venituri operationale cu 5% mai 
mici. 

Categoriile mai importante de venituri sunt urmatoarele:  

-Venituri nete din dobanzi: 1.808,45 milioane lei in 2017, suma mai mare cu 5,71% fata de anul 
precedent. Din aceste venituri o pondere semnificativa de 15% o au veniturile din titluri in suma 
de 263 milioane lei. La nivel de grup s-a mentinut acelasi trend ca si la nivel individual. 

-Venituri din comisioane: Ritmul de crestere al veniturilor nete din comisioane este de 14,03%, 
ajungand la 580,95 milioane lei, aproape de nivelul bugetat. Numarul de operatiuni derulate prin 
conturi BT a crescut cu 20% fata de anul precedent, in contextul in care Banca a oferit servicii la 
costuri mai reduse decat in 2016. 

-Venit net din tranzactionare: Acest venit a crescut cu 22% la nivel de Banca si cu 41% la nivel de 
Grup, in contextul in care veniturile nete din tranzactiile de schimb valutar au crescut cu 26% atat 
la nivel de Banca, cat si la nivel de Grup. La nivel de Grup, a existat o crestere consistenta si la 
nivelul veniturilor nete din active financiare la valoare justa prin profit sau pierdere. 

-Castigul net din vanzarea instrumentelor financiare disponibile spre vanzare a inregistrat o 
valoare de 4,1 milioane lei, in scadere fata de 2016 (402,2 milioane lei), an in care s-a inregistrat si 
castigul aferent tranzactiei Visa Europe in valoare de 185 milioane lei. 

 

Cheltuielile operationale inainte de cheltuielile nete cu ajustari de depreciere si provizioane 
pentru alte riscuri si angajamente de creditare au fost, la finalul anului trecut, de 1.298,32 milioane 
lei, fata de 1.151,36 milioane lei, inregistrate in anul 2016. Cresterea cheltuielilor operationale a 
aparut atat pe fondul analizei de catre Banca a proiectelor de achizitie din 2017, cat si pe fondul 
eforturilor de digitalizare si optimizare a proceselor Bancare. La nivelul Grupului BT evolutia 
cheltuielilor operationale a fost influentata in principal de evolutia cheltuielilor Bancii. 

Rezultatul operational este cu 17% sub cel din anul precedent, ajungand la 1.377,15 milioane 
lei.  
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Cheltuielile nete cu provizioane: inregistreaza o valoare neta pozitiva de 1,35 milioane lei, in 

comparatie cu cheltuiala neta de 654,22 milioane lei inregistrata in anul 2016. 

 
Profitul brut realizat in 2017 este de 1.378,50 milioane lei, fata de 999,12 milioane lei, cat a fost 

inregistrat in anul precedent la nivel de Banca. La nivel de Grup BT,  profitul brut este de 1.442,62 

milioane lei, fata de 1.058,84 milioane lei inregistrat in 2016. 

Profitul net realizat in 2017  de Banca Transilvania S.A. este de 1.185,98 milioane lei, fata de 
1.228,44 milioane lei in anul 2016.. La nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania, profitul net 
este de 1.242,47 milioane lei fata de 1.277,01 milioane lei in anul precedent.  

 
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul Bancii 
 
Numarul total de angajati ai Bancii Transilvania la 31 decembrie 2017 a fost de 7.719 persoane (31 
decembrie 2016: 7.680 persoane). 
Numarul mediu de angajati ai Bancii Transilvania in anul 2017 a fost de 6.989 persoane (in anul 
2016: 6.934 persoane). 

Numarul angajatilor activi ai Bancii Transilvania la 31 decembrie 2017 era de 7.007 angajati (2016: 
7.014 angajati). 

Numarul de angajati activi ai Grupului BT  la 31 decembrie 2017 este de 7.513 (fata de 7.522 la 31 
decembrie 2016) . 

Varsta medie a angajatilor in 2017 a fost de 36,38 ani (in 2016 – 36,03 ani). Distributia pe genuri 
2017: 75,61% femei si 24,39% barbati (in 2016 – 75,85% femei si 24,15% 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 2017 prioritatile activitatilor de resurse umane au fost: valorificarea relatiilor interumane si 
spiritual intreprinzator al colegilor, dezvoltarea profesionala si well-beingul fiecarui coleg, 
sustinerea performantei si profitabilitatii si imbunatatirea climatului organizational. 

 
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra  
mediului inconjurator 
 
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 2017 actiunile de impadurire. Doua dintre 
acestea sunt urmatoarele: 

x Padurea Transilvania 4.0; 
x Tritenii de Jos, la 53 de km de Cluj-Napoca: au fost plantati 40.000 de puieti pe o suprafata 

de 10 hectare (octombrie 2017, impreuna cu Asociatia Tasuleasa Social). 
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Banca beneficiaza de certificat international “cladire verde” pentru anumite spatii destinate 
activitatii, a ales dotari, echipamente si tehnologii de ultima generatie, cu eficienta energetica 
sporita, in vederea minimizarii impactului asupra mediului inconjurator.  
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 si respectand principiile publicate si asumate de 
institutii precum BERD si IFC. 
 
In aplicarea politicilor de raspundere sociala, Banca Transilvania depune toate diligentele pentru 
a asigura o respectare continua a drepturilor fundamentale ale omului, incurajand si dezvoltand in 
mod continuu bunele practici in acest domeniu. 

In raport cu comunitatea, Banca Transilvania si subsidiarele sale depun toate diligentele necesare 
pentru a asigurara un standard inalt al respectare a drepturilor omului. Mai mult decat atat, prin 
intermediul activitatii fundatiilor sale (Fundatia Clujul are Suflet, Fundatia Caritatea BT etc.), 
Banca Transilvania sustine comunitatea in atingerea valorilor sustinute de BT, asigurand sprijin 
pentru comunitate si o mai buna comunicare si antelegere la nivel social. 

 
In raport cu societatile cu care incheie relatii de afaceri, in procesul de selectie al tertilor 
colaboratori va fi acordata o atentie maxima, in vederea initierii unor colaborari doar cu acele 
entitati care isi asuma respectarea principiilor prezentului document, urmand a fi monitorizate 
activitatile acestora in mod adecvat, in concordanta cu prevederile legale aplicabile. 
 
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 
 
Activitatea de cercetare-dezvoltare consta in diversificarea si perfectionarea programelor 
informatice. 

 
1.1.8. Evaluarea activitatii Bancii privind managementul riscului 
Descrierea politicilor si 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 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. 

In cadrul Bancii Transilvania, managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor 
decizionale si de afaceri. 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 in 
considerare atat factorii interni (complexitatea structurii organizatorice, natura 
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activitatilor desfasurate, calitatea personalului si nivelul fluctuatiei personalului), cat si 
factorii externi (factori macro-economici, schimbari legislative, schimbari legate de mediul 
concurential in sectorul Bancar, progrese tehnologice). Cadrul de administrare a riscurilor 
include reglementari interne, limite si controale care asigura identificarea, evaluarea, 
monitorizarea, diminuarea si raportarea riscurilor aferente activitatilor Bancii la nivel de 
ansamblu si acolo unde este pretabil la nivel de linii de business. 

- Identifica riscurile: 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.  

- Evalueaza/masoara riscurile: Banca realizeaza o evaluare a riscurilor identificate prin 
modele si metode de calcul specifice precum un sistem de indicatori si limite aferente, o 
metodologie de evaluare a evenimentelor de risc posibil a fi generatoare de pierderi, o 
metodologie de provizionare aferenta riscului de credit, calcule estimative privind evolutiile 
viitoare a valorii activelor etc.  

- Monitorizeaza si controleaza riscurile: 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.  

- Raporteaza riscurile: Pentru categoriile de riscuri specifice, Banca a stabilit mecanisme de 
raportare periodica si transparenta, astfel incat organul de conducere si toate unitatile 
relevante sa beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, inteligibile si semnificative si 
sa poata sa faca schimb de informatii relevante privind identificarea, masurarea sau 
evaluarea si monitorizarea riscurilor. 

- Calculeaza si evalueaza capitalul intern si necesitatile 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 Grupul este expus sunt:  

x Riscul de credit 

x Riscul de lichiditate 

x Riscul operational 

x Riscul de piata 

x Riscul de rata a dobanzii din activitati in afara portofoliului de tranzactionare 

x Riscul reputational 

x Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier 

x Riscul strategic 

x 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 acordate persoanelor juridice, cat si pentru creditele acordate persoanelor 
fizice; 

- Un sistem de rating al contrapartidei individuale;  

- Un sistem de evaluare la risc al tranzactiilor; 

- Un proces de validare a modelelor; 

- 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); 
imbunatatirea 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 2017 a fost „mediu”.  
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Riscul de Lichiditate 

Apetitul la riscul de lichiditate pentru anul 2017 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 scopul de acoperire a nevoii 
suplimentare de lichiditate care poate aparea pe o perioada scurta de timp, in conditii de stres. 

Pe parcursul anului 2017, 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;  

- Urmarirea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR); 

- 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 
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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 si 
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 riscurilor aplicarea 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 risc stabilit prin strategia de 
administrare a riscurilor.  

Apetitul la risc aferent riscului operational in Banca Transilvania stabilit a priori pentru anul 2017 
a fost mediu-scazut. 

 Riscul de piata  

Apetitul la de riscul de piata in Banca Transilvania a fost stabilit in 2017 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 inchidere direct 
disponibile, care provin din surse independente, ca de exemplu: preturi de pe bursa, cotatii 
electLeiice, cotatii provenite de la mai multi brokeri independenti, care se bucura de o larga 
recunoastere, 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 este 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 
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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. 

 

Riscul 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 in 2017 ca fiind de tip „scazut” Banca avand stabilit un set de principii 
stricte de gestiune si 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, 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. 

 

Riscul 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 in 2017 
ca fiind „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.).  

 

Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier 

Conceptul „efect de levier” inseamna dimensiunea relativa a activelor unei institutii, a obligatiilor 
extrabilantiere si obligatiilor contingente de a plati, de a furniza o prestatie sau de a oferi garantii 
reale, inclusiv obligatiile ce decurg din finantari primite, angajamente asumate, instrumente 
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financiare derivate sau acorduri repo, cu exceptia obligatiilor care pot fi executate numai in timpul 
lichidarii unei institutii, in raport cu fondurile proprii ale institutiei respective. 

Banca Transilvania trateaza cu precautie problema riscului asociat folosirii excesive a efectului de 
levier, tinand cont de cresterile potentiale ale riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier 
cauzate de reducerea fondurilor proprii ale Bancii prin pierderi asteptate sau realizate, conform 
reglementarilor contabile aplicabile. Apetitul la risc aferent riscului asociat folosirii excesive a 
efectului de levier in Banca Transilvania stabilit a priori a fost “scazut” in 2017, prin utilizarea unor 
metode cantitative de evaluare si diminuare. 

 

Riscul 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” in 2017, 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 permanenta, 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 se asigura o gestiune eficienta a riscului de conformitate sunt: 

(1) agrearea, ca proces continuu, a unor limite de expunere si monitorizarea indicatorilor care 
reflecta in mod operativ procesele din cadrul Bancii expuse riscului de conformitate; 

(2) urmarirea continua a utilizarii unor aplicatii informatice performante care sa raspunda 
strategiei de dezvoltare a Bancii precum si noilor cerinte legislative; 

(3) constientizarea angajatilor prin actiuni de traning asupra evenimentelor care intra in aria 
riscului de conformitate astfel incat 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; 

(5)  implementarea sau/si preluarea in gestiunea conformitatii a unor procese care sa duca la 
eficientizarea gestionarii cerintelor privind conflictul de interese. 

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 sanctiunile internationale.  
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Printr-o strategie de abordare unitara privind gestiunea riscului de conformitate, procesul de 
gestionare a riscului de conformitate este aplicabil la nivelul intregului Grup BT. 

 

Adecvarea Capitalului 

Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri in cadrul Bancii Transilvania este o 
componenta a procesului de administrare si de conducere al institutiei de credit, a culturii 
decizionale a acesteia, care vizeaza ca organul de conducere sa asigure identificarea, masurarea, 
agregarea si monitorizarea in mod adecvat a riscurilor institutiei de credit, detinerea unui capital 
intern adecvat la profilul de risc si utilizarea si dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a 
riscurilor. 

Pentru alocarea necesarului de capital Banca si 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 si 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 si optimizarea componentei activelor si a capitalurilor proprii.  

Planificarea si monitorizarea au in vedere, pe de o parte, totalul fondurilor proprii (fonduri proprii 
de nivel 1 de baza, fonduri proprii de nivel 1 suplimentar si fonduri proprii de nivel 2 si, pe de alta 
parte, expunerile ponderate la risc (RWA). 

 

Auditul Intern si Extern 

Obiectivele generale ale auditului pe 2017 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 respectiv 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 iar nivelurile doi si trei de control sunt efectuate prin 
intermediul celor trei functii independente de control dupa cum urmeaza: 

x functia de administrare a riscurilor asigura gestionarea si controlul riscurilor identificate 
prin procese de evaluare specifice; 

x functia de conformitate asigura administrarea riscurilor de conformitate, operational si de 
credit; 
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x functia financiara asigura gestionarea si controlul riscului financiar; 

x 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 perspectiva privind activitatea Bancii 
 

INFORMATII PRIVIND EVOLUTIA PREVIZIONATA A GRUPULUI IN ANUL 2018 
 
Grupul Financiar Banca Transilvania si-a propus pentru anul 2018,  dezvoltarea unui nou model 
de microfinantare pentru continuarea sustinerii spiritului antreprenorial romanesc.  
 
OBIECTIVE CALITATIVE 2018: 

x Integrarea Bancpost in businessul BT; 
x Extinderea modelului de afaceri BT in Republica Moldova prin Victoriabank; 
x Consolidarea cresterii organice a Bancii; 
x Continuarea investitiilor in tehnologie, digitalizare, inovare si simplificarea proceselor; 
x Optimizarea relatiei cu clientii pentru a le oferi o experienta cat mai buna cu BT. 

 
OBIECTIVE CANTITATIVE pentru 2018: 

x Total active: crestere de 6,4%; 

x Total credite brute: crestere de 7,3%; 

x Total resurse de la clienti: crestere 3,5%; 

x Raportul Cost/Venit: 46,95%; 

x Credite/Depozite: 66,9%. 
 

PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2018 
Total investitii grup BT mii lei cu TVA inclus 366.597 

 
PROPUNERI PRIVIND POZITIA FINANCIARA in anul 2018 
 

In proiectarea indicatorilor pe anul 2018, s-a luat in considerare o rata medie a inflatiei de 2,5%, 
un curs mediu de 4,6558 LEI\EURO. 

Se estimeaza o crestere a activelor cu 6,4% mai mare fata de nivelul inregistrat in 2017 ( pana la 
63,091 milioane lei). In structura activelor s-a prevazut o pondere a creditelor brute de 53,9%, a 
lichiditatilor imediate de 17,01% si a investitiilor in titluri de 28,2%. 

In ceea ce priveste structura datoriilor si capitalurilor proprii prevazute pentru 2018 s-a avut in 
vedere o crestere a resurselor atrase de la clientela neBancara cu 3,5% fata de 2017, insemnand o 
pondere a acesteia in total pasive de 80,6%. 
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Indicatorii BVC pe anul 2018 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. 

Pe anul 2018 se estimeaza obtinerea unui profit brut de 1.208 milioane lei si a unui profit net de      
1.015 milioane lei. 

 

Strategia de crestere organica a Bancii Transilvania se va consolida prin achizitia Bancpost si prin 
participatiile detinute incepand cu anul 2018 in Victoriabank. Pana la primirea aprobarilor BNR si 
ale Consiliului Concurentei Bancpost si Banca Transilvania vor functiona independent.  

In calitate de actionar in Victoriabank, Banca Transilvania isi propune:  

- Sa sustina mediul de afaceri privat din Republica Moldova, in special sectorul IMM si 
Micro;  

- Sa dezvolte o paleta cat mai variata de produse si servicii pentru persoanele fizice;  

- Sa alinieze cultura organizaaionala si guvernanta corporativa ale Victoriabank la cele ale 
Grupului Financiar Banca Transilvania; 

- Sa investeasca in dezvoltarea personala si profesionala a persoanelor cu spirit 
intreprinzator din Republica Moldova. 

 
2. Activele corporale ale Bancii 
 
2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in 
proprietatea Bancii: 
 
Pana in prezent Banca detine in proprietate active corporale de natura cladirilor, reprezentand 
spatiul in 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, Targu Mures, Timisoara, 
Turda, Zalau, Suceava, Iasi, Braila precum si cele patru apartinand Centralei Bancii. Restul 
sediilor, in care isi desfasoara activitatea unitatile BT, sunt sedii inchiriate. 
 
In luna decembrie 2017 s-a vandut o cladire proprietate apartinand Centralei Bancii la pretul de 
6,2 milioane EUR, din care 4,87 mil EUR Banca si 1,32 milioane EUR BT Building. 
 
2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor Bancii: 
 
Activele corporale nete, la 31 decembrie 2017 insumeaza 408 milioane lei, din care 48,28 % 
reprezinta cladiri si terenuri. Majoritatea imobilelor sunt construite sau modernizate recent. 
 
O analiza detaliata a activelor imobilizate ale Bancii este prezentata in Notele la Situatiile 
financiare. 
 
2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra 
activelor corporale ale Bancii. 
Nu este cazul. 
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3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 
 

3.1. Pietele din Romania si din alte tari pe care se negociaza 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 2017, capitalul social inregistrat la Registrul Comertului  a fost de 
3.646.047.792 lei a fost majorat in cursul anului conform Hotararii  Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor cu suma de 695.388.129 lei reprezentand rezerve din profitul net al anului 2016 si ca 
urmare a Rezolutiei Consiliului de Administratie din 07.09.2017 prin care s-a decis majorarea 
capitalului social cu suma de 3.483 lei prin emiterea unui numar de 3.483 actiuni, cu valoarea 
nominala de 1 leu/ actiune, urmare a conversiei in actiuni a unui numar de 3.537 obligatiuni. La 
sfarsitul anului 2017, capitalul social inregistrat la Registrul Comertului a ajuns la valoarea de 
4.341.439.404 lei, iar procedurile legale de inregistrare a majorarii de capital in fata autoritatiilor 
pietei de capital (Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central) au fost finalizate 
pana la finalul anului 2017. 
Capitalul social avea urmatoarea structura la 31.12.2017 si respectiv la 31.12.2016: 
 Actionari 31 Dec 2017 31 Dec 2016 
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) 8,60% 8,60% 

Persoane fizice romane 19,75% 16,97% 
Societati comerciale romanesti 30,97% 29,32% 
Persoane fizice straine 1,80%  1,82% 
Societati comerciale straine 38,88% 43,29% 
Total 100,00% 100,00% 

 
Capitalizarea bursiera a Bancii a fost, la 31 decembrie 2017, de 9,25 miliarde lei respectiv 1,98 
miliarde euro (31 decembrie 2016: 8,70 miliarde lei, respectiv 1,91 miliarde euro). 
 
3.2. Politica Bancii cu privire la dividende 
 
In anul 2017, Banca  a distribuit din profitul anului 2016, dividende in numerar in suma de 
219.000.000 lei, valoarea bruta a dividendului pe actiune fiind de 0,060065 lei. 
 
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. 
 
In restul anilor, politica Bancii Transilvania in ceea ce priveste repartizarea profitului a fost aceea 
de capitalizare. 
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Propuneri privind repartizarea profitului pentru exercitiul financiar 2017 si 
majorarea capitalului social 
 

Consiliul de Administratie al Bancii supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor 
propunerea de repartizare a profitului in suma de 1.185.979.233 lei, conform urmatoarei situatii: 

 

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT 2017  SUME (LEI)  
Profit brut 1.378.500.129  
Impozit pe profit curent/amanat (192.520.895)  
Profit net  1.185.979.233  
5% Fond de rezerva legala din profit brut (68.925.006)  
Rezerve din profit net implementare IFRS 9 (36.012.567)  
Profit net de repartizat  1.081.041.660 

 
Distribuirea dividendelor se face conform hotararii AGA, la propunerea Consiliului de 
Administratie si depinde de valoarea profitului distribuibil si de nevoile viitoare de capitalizare ale 
Bancii. Dividendele sunt distribuite actionarilor proportional cu cota lor de participare la capitalul 
social. Venitul generat de dividende este supus impozitarii la sursa. Plata dividendelor se realizeaza 
in conformitate cu prevederile legale si a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind 
repartizarea profitului si fixarea dividendului. Banca a achitat dividend actionarilor atat din 
profitul anului 2015, cat si din profitul anului 2016. 

Consiliul de Administratie propune spre aprobare repartizarea profitului prin acordare de 
dividende in suma de 610.000.000 lei. Dividendul brut pe actiune este de 0.1405063951.  

Consiliul de Administratie propune de asemenea spre aprobare majorarea capitalului social al 
Bancii de la 4.341.439.404 lei la 4.812.481.064 lei, cu suma de 471.041.660 lei, reprezentand 
rezerve constituite din profitul net al anului 2017.  

 

Ca urmare a majorarii capitalului social cu suma de 471.041.660 lei, la fiecare 100 actiuni vor fi 
atribuite 10,84989600 de actiuni noi (respectiv sa se atribuie un numar de actiuni noi 
corespunzator raportului 471.041.660 lei/4.341.439.404lei). 

 
3.3. Activitati ale Bancii de achizitionare a propriilor actiuni: 
 
Rascumpararile de actiuni care s-au derulat in anul 2017 se inscriu in programul aprobat prin 
Hotararirile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bancii Transilvania S.A din 26.04.2017. 

La 31.12.2017 Banca Transilvania are in sold suma de 32.140 mii lei reprezentand actiuni proprii 
(15 milioane buc.). Banca Transilvania a rascumparat actiunile cu scopul de a fi acordate 
salariatilor ca si remuneratie.  

PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT 2017  SUME (LEI)  

Total rezerve disponibile pentru repartizare 1.081.041.660  
Capitalizare rezerve profit net 2017 471.041.660  
Capital social la data de referinta 4.341.439.404  
Randament/actiune % capitalizare 0,1084989600  
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In decursul anului 2017, Banca nu a achizitionat in scopul instrainarii cu titlu oneros actiuni 
proprii.  
 
3.4. Numarul si valoarea nominala a actiunilor emise de societatea mama detinute 
de filiale: 
 
La 31.12.2017, Grupul BT are in sold suma de 47.427 mii lei reprezentand actiuni proprii (26,5 
milioane bucati), din care 11,5 milioane actiuni sunt detinute de fondul de investitii BT INVEST1, 
filiala a Grupului. 
 

Subsidiara BT Nr. de actiuni 
detinute 

Valoare Nominala 
la 31.12.2017 

Procent detinut din 
capitalul social al 
Bancii la data de  

31.12.2017 
BT INVEST1 11.488.696 11.488.696 0,264629% 
TOTAL ACTIUNI BT 
detinute  11.488.696 11.488.696 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 obligatiuni convertibile 
subordonate negarantate , scadente in 2020, fiecare cu o valoare nominala de 0,60 EUR, cu o 
valoare nominala 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. 

In anul 2017 Banca a convertit obligatiuni in valoare totala de 2.122 EUR, echivalent a 9.683 lei, 
suma care a fost utilizata astfel: 3.483 lei pentru majorarea capitalului social si 6.200 lei pentru 
constituirea primelor de capital. 

 La 31.12.2017 valoarea obligatiunilor convertibile era de 9.902.636 EUR, echivalent a 46.143.312 
lei (la 31.12.2016: 9.904.758 EUR, echivalent a 44.978.497 lei). 

La 31 decembrie 2017 existau in sold 16.504.393 obligatiuni subordonate la termen emise de Banca 
in valoare de 9.902.635,8 euro. 
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4. Conducerea Bancii 
 

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 avand in acelasi timp o conduita corecta fata de terti. 

 

Banca Transilvania S.A.  a aderat la Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti 
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). In prezent, nu exista prevederi ale 
Codului pentru care Banca Transilvania sa nu asigure conformitatea.  

 
Conducerea Bancii Transilvania: 
 
Adunarea Generala a Actionarilor(AGA) 

Adunarea Generala a Actionarilor(AGA) detine conducerea strategica a Bancii, avand ca sarcina  
stabilirea obiectivelor organizationale strategice si alocarea resursele necesare indeplinirii 
acestora. 

 

Consiliul de Administratie  

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. 

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. 

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. 

 

4.1. Lista administratorilor Bancii: 

In cursul anului 2017 nu au fost acte de demisie in randul membrilor Consiliului de Administratie 
si a conducerii executive. 
A fost inregistrat un nou membru al C.A. in persoana d-nei Bordea Mirela Ileana. In decursul 
anului 2017, membrii Consiliului de Administratie (CA) la data de 31.12.2017 sunt: 
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Nume Functie Procent detinut din 
capitalul social al 
Bancii la data de  

31.12.2017 

Ciorcila Horia Presedinte al Consiliului de Administratie                

4, 345859%  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  

0,038568 

Ceocea Costel 
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie 

0,030256 

Puscas Vasile  
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0,016313 

Lionachescu Costel 
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0,004940 

Bordea Mirela Ileana 
Membru Neexecutiv al Consiliului de 
Administratie  

0 

 
 
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 
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 pozitii 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. 
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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 pozitii 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 
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 Babes- Bolyai, Cluj-Napoca, fiind licentiat in Istorie si Stiinte 
Sociale. Are titlul de Doctor in Istorie in cadrul Universitatii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca si din 1995 
pana in prezent este Profesor la Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Istorie Contemporana 
si Relatii Internationale, Universitatea Babes-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 



 

Banca Oamenilor Întreprinzători 

   
  30 

30 

 
Sediul Central: str. George Barițiu, nr. 8, 400027, Cluj-Napoca  
Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro 

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 si Politici Europene din cadrul Departamentului de Studii Internationale 
si Istorie Contemporana 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 Arges, judetul Arges. In anul 
1988 a absolvit Facultatea de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Institutului Politehnic 
Bucuresti. Detine o diploma MBA de la ASEBUSS, un program comun oferit de Universitatea din 
Washington, Seattle si Academia de Studii Economice Bucuresti. De asemenea, este masterand in 
Electronica si Telecomunicatii la Institutul Politehnic Bucuresti. Timp de aproape 11 ani, a detinut 
diferite pozitii de top management in sectorul Bancar, incepand cu ING Bank, apoi in calitate de 
vicepresedinte Citibank NA si mai tarziu, in 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). 
 
Bordea Mirela Ileana A absolvit Facultatea de Comert –  Sectia Comert Exterior din cadrul 
Academiei de Studii Economice Bucuresti in anul 1978. A inceput activitatea profesionala 
ca economist  la Intreprinderea SARO Targoviste. In perioada 1985-1991 a lucrat in Ministerul 
Comertului Exterior in calitate de reprezentant comercial la Agentia economica Bruxelles. Intre 
1992 si 1993 a fost director economic la SC Comex SRL.  Lucreaza in sistemul Bancar din 1993 – 
incepand cu Banca de Credit Industrial si Comercial, apoi Finansbank  si Credit Europe Bank. A 
inceput Bancara in activitatea de creditare si a lucrat in aceasta divizie pana in a doua parte a anului 
2002, de cand am preluat departamentul de recuperare credite neperformante. Din iunie 2003 a 
fost aleasa in conducerea Bancii ca Vicepresedinte si Vicepresedinte al Consiliului de 
Administratie. Ca Vicepresedinte Executiv a coordonat Divizia Managementul Riscului si Control. 
Totodata, incepand cu anul 2014, a fost aleasa membru al Consiliului Director al Asociatiei 
Romane a Bancilor (ARB).  
Este aleasa membru al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania S.A. din 26.04.2017 ca 
urmare a unui post vacant pe perioada ramasa din mandatul actualului Consiliu de Administratie, 
respectiv pana in aprilie 2018(aprobare BNR pentru detinerea functiei de administrator al Bancii  
21.09.2017).  
 
Lista persoanelor afiliate Bancii se regaseste in ANEXA2 la prezentul raport. 
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4.2. Conducerea executiva a Bancii: 
 
Conducerea Bancii este asigurata de Comitetului Conducatorilor cu urmatoarea componenta: 
 
Nume Functie Procent detinut 

din capitalul social 
al Bancii la data de  

31.12.2017 

Tetik Ömer Director General CEO 0,059924 

Runcan Luminita  Director General Adjunct CRO 0,062385 

Toderici Leontin Director General Adjunct Operatiuni COO 0,090929 

Nistor Gabriela Cristina Director General Adjunct Retail Banking 0,045232 
Dudoiu Andrei Director General Adjunct Companii 0,046311 

Calinescu George  Director General Adjunct Financiar CFO 0,010301 
Moisa Tiberiu Director General Adjunct Banking pentru 

IMM (Banking for SMEs)  0,025168 
 
 
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)   

 
 
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri 
administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul 
Bancii, precum si altele care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in 
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. 
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5. Situatia pozitiei financiare 
 
 Informatiile prezentate in situatiile financiare individuale referitoare la incheierea exercitului 
financiar pentru anul 2017 au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate 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, 
7/3.10.2016 si 8/11.08.2017 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.  

 
 

Evenimente ulterioare datei situatiei consolidate a pozitiei financiare 

 
In noiembrie 2017, Banca Transilvania S.A. a anuntat planul de a investi in Republica Moldova si 
in perioada urmatoare a primit aprobarea pentru achizitie din partea autoritatilor de supraveghere 
din Romania si Republica Moldova - Banca Nationala a Romaniei, Banca Nationala a Moldovei si 
Consiliul Concurentei din Republica Moldova. 

Ulterior datei bilantului, in data de 19 ianuarie 2018, Banca Transilvania S.A. a devenit actionar al 
Victoriabank S.A., a treia cea mai mare Banca din Republica Moldova, avand o participatie 
indirecta de peste 39,20%. 

In perioada de 14.02 - 24.04.2018 Banca Transilvania S.A. a lansat, in temeiul legislatiei pietei de 
capital din Republica Moldova, oferta obligatorie de preluare a valorilor mobiliare emise de 
Victoriabank S.A., oferta adresata exclusiv actualilor actionari minoritari ai Victoriabank S.A. 
Oferta publica vizeaza achizitionarea restului de 8.308.673 actiuni emise de Victoriabank S.A., 
ceea ce constituie 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative cu drept de vot, in 
conformitate cu aprobarea Comisiei Nationale a Pietei Financiare emisa in acest sens.  
Totodata, s-a demarat procesul de numire a reprezentantilor noului actionar in conducerea 
Victoriabank S.A. si in Consiliul de Administratie al Victoriabank S.A., proces estimat a se finaliza 
in decursul lunii aprilie 2018. 

Tot in noiembrie 2017, Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. a aprobat perfectarea 
tranzactiei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre 
Eurobank Group in capitalul social al Bancpost S.A., semnarea contractului avand loc in data de 
24 noiembrie 2017. In cadrul tranzactiei, Grupul Financiar Banca Transilvania va dobandi si 
participatiile integrale in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, 
respectiv ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.  
 
La mijlocul lunii martie 2018 s-au primit aprobarile necesare din partea BNR si a Consiliului 
Concurentei pentru tranzactia cu privire la achizitia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB 
Leasing IFN. Inchiderea tranzactiei se va face  in prima parte a lunii aprilie 2018, moment in care 
BT va deveni proprietarul actiunilor detinute de Eurobank la cele trei entitati mentionate, ocazia 
cu care va incepe integrarea lor in businessul Grupului BT cu ajutorul echipelor BT si Bancpost.  
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Pana la data aprobarii si publicarii situatiilor financiare consolidate, Banca Transilvania S.A. nu a 
primit toate aprobarile necesare dobandirii controlului conform IFRS, iar prezentele situatii 
financiare consolidate nu au fost afectate de aceste tranzactii. 
 
 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-

2017 
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Grup  Dec-

2017 
Grup  Dec-

2016 
Grup  Dec-

2015 
Numerar si disponibilitati la 
Banca Centrala 6.637.692 5.293.635 4.997.896 6.637.725 5.293.660 4.997.930 
Plasamente la banci 5.302.292 2.746.582 3.889.483 5.348.074 2.785.505 3.908.864 
Active fin la val justa prin 
profit sau pierdere si 
instrumente derivate 83.135 59.890 56.819 274.850 163.520 161.028 
Credite si avansuri acordate 
clientilor 

 
29.914.039 27.209.976 25.107.527 29.463.632 26.710.402 24.894.560 

Investitii nete de leasing - - - 785.330 523.643 331.054 
Titluri de valoare disponibile 
spre vanzare 16.032.612 15.120.524 12.332.576 15.821.300 14.993.828 12.242.959 
Titluri de valoare detinute 
pana la scadenta  - - - 20.691 12.942 
Investitii in participatii 156.631 136.671 84.886 - - - 
Imobilizari  corporale si 
investitii imobiliare 407.649 370.305 337.076 633.668 558.734 452.266 
Imobilizari necorporale 125.761 78.396 72.425 133.255 86.600 74.472 
Fondul comercial - - - 2.774 2.774 376 
Creante privind impozitul 
curent 148.594 125.055 133.769 146.858 119.103 132.651 
Creante privind impozitul 
amanat  173.243 373.940 111.162 187.145 378.716 113.906 
Alte active 320.427 254.627 219.046 370.358 307.048 256.084 
Total active 59.302.075 51.769.601 47.342.665 59.804.969 51.944.224 47.579.092 
Depozite de la banci 127.946 247.268 388.425 127.646 247.268 388.425 
Depozite de la clienti 49.099.201 41.851.773 38.395.292 48.932.195 41.681.475 38.301.741 
Imprumuturi de la banci si 
alte institutii financiare 1.099.891 2.246.461 985.142 1.487.022 2.304.911 1.129.702 
Datorii subordonate 414.578 424.111 416.352 414.578 424.111 416.424 
Proviz pentru alte riscuri si 
angajamente de creditare 373.117 506.955 705.596 382.849 514.582 708.199 
Alte datorii 1.217.269 508.945 334.097 1.300.0144 581.844 360.140 

 Mii lei 
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La sfarsitul anului 2017, activele Bancii Transilvania. S.A. au o pondere de 99,16% in totalul 
activelor Grupului BT (99,66% in 2016 si 99,50% in 2015). 
 
b) Contul de profit si pierderi:  

INDICATORUL  
Banca Dec-

2017 
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Grup  Dec-

2017 
Grup  Dec-

2016 
Grup  Dec-

2015 
Venituri din dobanzi 2.018.571 1.971.229 2.369.872 2.102.621 2.027.566 2.416.977 

Cheltuieli cu dobanzile (210.122) (260.495) (460.088) (211.802) (263.533) (464.802) 
Venituri nete din 
dobanzi  1.808.449 1.710.734 1.909.784 1.890.819 1.764.033 1.952.175 
Venituri din speze si 
comisioane  704.571 624.114 582.247 744.313 652.900 603.085 
Cheltuieli cu speze si 
comisioane  (123.621) (114.651) (124.731) (117.516) (106.629) (116.099) 
Venituri nete din speze 
si comisioane  580.950 509.463 457.516 626.797 546.271 486.986 
Venit net din tranzactionare 223.667 183.493 179.428 278.339 197.383 179.877 
Pierderea neta(-) / Castig 
net din vanzarea 
instrumentelor financiare 
disponibile pentru vanzare (4.102) 402.226 222.086 (3.206) 401.691 222.208 
Contributia la Fondul de 
Garantare Depozite si 
Fondul de Rezolutie (49.696) (72.792) (95.308) (49.696) (72.792) (95.308) 
Alte venituri din exploatare  116.196 71.583 81.879 173.823 135.916 108.212 
Venituri operationale  2.675.464 2.804.707 2.755.385 2.916.876 2.972.502 2.854.150 

Total dat excl dat fin 
catre detinatorii unit de 
fond 52.332.002 45.785.513 41.224.904 52.644.734 45.754.191 41.304.631 
Dat fin catre detinatorii 
de unitati de fond - - - 20.123 37.326 33.648 
Total datorii 52.332.002 45.785.513 41.224.904 52.664.857 45.791.517 41.338.279 
Capital social 4.427.940 3.732.549 3.112.505 4.427.940 3.732.549 3.112.505 
Actiuni proprii (32.140) (16.546) - (47.427) (29.993) (11.806) 
Prime de capital 28.381 28.374 28.316 28.381 28.374 28.316 
Rezultatul reportat 1.981.886 1.779.244 2.389.102 2.202.764 1.954.073 2.523.109 
Rezerva din reevaluare 
imobilizarilor 20.416 27.188 27.377 17.524 26.227 26.470 
Rezerve privind activele  
disponibile pentru vanzare 52.176 10.790 187.928 (6.247) (8.791) 175.511 
Alte rezerve 491.414 422.489 372.533 502.487 432.061 380.588 
Capitaluri proprii 
atribuibile actionarilor 
Bancii 6.970.073 5.984.088 6.117.761 7.125.422 6.134.500 6.234.693 
Interese care nu controleaza - - - 14.690 18.207 6.120 
Total capitaluri proprii  6.970.073 5.984.088 6.117.761 7.140.112 6.152.707 6.240.813 
Total datorii si capitaluri 
proprii 59.302.075 51.769.601 47.342.665 59.804.969 51.944.224 47.579.092 

 Miilei 
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Cheltuieli nete(-)/Venituri 
nete cu ajustarile de 
depreciere pentru  active, 
provizioane pentru alte 
riscuri si angajamente de 
creditare 1.353 (654.223) (794.954) (29.221) (658.087) (797.514) 
Cheltuieli cu personalul (715.390) (631.487) (650.324) (763.227) (665.818) (676.742) 
Cheltuieli cu amortizarea (90.106) (72.358) (77.616) (125.024) (93.911) (91.662) 
Alte cheltuieli operationale (492.821) (447.516) (617.962) (556.782) (495.849) (638.117) 
Cheltuieli operationale (1.296.964) (1.805.584) (2.140.856) (1.474.254) )(1.913.665 (2.204.035) 
Profitul inainte de 
provizionare 1.378.500 999.123 2.265.129 1.442.622 1.058.837 2.300.715 
Cheltuiala(-)/Venit cu 
impozitul pe profit (192.521) 229.317 152.539 (200.154) 218.176 147.302 
Profitul exercitiului 
financiar  1.185.979 1.228.440 2.417.668 1.242.468 1.277.013 2.448.017 
Profitul Grupului atribuibil 
Actionarilor Bancii    1.239.452 1.272.422 2.446.129 
Profitul Grupului alocat 
intereselor care nu 
controleaza    3.016 4.591 1.888 
Profitul exercitiului 
financiar  1.185.979  1.228.440  2.417.668 1.242.468 1.277.013 2.448.017 

 
La sfarsitul anului 2017, profitul Bancii Transilvania. S.A. au o pondere de 95,45% in profitul total 
al Grupului BT (96,20% in 2016 si 98,76% in 2015). 
 
c ) Cash flow: Situatia fluxurilor de trezorerie: 
 

INDICATORUL  
Banca Dec-

2017 
Banca Dec-

2016 
Banca Dec-

2015 
Grup  

Dec-2017 
Grup Dec-

2016 
Grup 

Dec-2015 
Numerar si echivalent de 
numerar la inceputul 
perioadei  7.627.754 8.597.019 6.381.816 7.641.059 8.607.236 6.398.180 
± Numerar net din/(folosit 
in) activitati de exploatare 

 
4.808.377 

 
2.989.970 2.537.710  4.567.980  3.098.967  2.578.412 

± Numerar net  din/(folosit 
in) activitatea  de investitii   (737.895) 

 
 (2.813.026) (265.061) 

 
(822.057) 

 
(2.828.332) (351.916)  

± Numerar net din/(folosit 
in) activitati de finantare 

 
(276.046)  (1.146.209) (57.446) 43.882 

 
(1.236.812) (17.440)  

Numerar si echivalent de 
numerar la sfarsitul 
perioadei 11.422.190 7.627.754 8.597.019 11.430.864 7.641.059 8.607.236 

 
Situatia 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 2017; 

 Mii lei 
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- Declaratia conducerii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare 
aferente exercitiului 2017; 

- 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 insotit de copii ale urmatoarelor documente: 
a) copii ale documentelor justificative pentru toate modificarile aduse actelor constitutive in 
semestrul II al anului 2017; 
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 2017: Nu au existat contractele importante 
incheiate de BT in anul 2017 privind achizitii, fuziuni, divizari etc. Au existat insa acorduri 
preliminare de dobandire au unor participatii calificate (fara realizarea transferului de proprietate 
asupra participatiei) in cadrul capitalului social al societatii Victoriabank SA (institutie de credit 
din Republica Moldova) precum si in cadrul capitalului social al Bancpost SA, ERB Retail Services 
IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.  
Nu au existat informatii privind tranzactiile majore semnificative incheiate de BT cu persoanele cu 
care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in anul 2017. 
c) acte de demisie/demitere in randul membrilor administratiei, conducerii executive - La nivelul 
conducerii executive, la data de 15.06.2017 a incetat prin acordul partilor contractul individual de 
munca al domnului Radu Hanga, Director Executiv Strategie Coordonare Grup BT (DESCG) (in 
prezent functia este vacanta). Nu exista alte modificari in randul membrilor Consiliului de 
Administratie al BT, conducerii executive, cenzorilor Bancii etc. 
d) lista filialelor Bancii si a societatilor 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-mama, Banca Transilvania S.A. 
(„Banca”) si filialele acesteia cu sediul in Romania si in Republica Moldova. Situatiile financiare 
individuale si consolidate la data de 31.12.2017 cuprind Banca Transilvania S.A. (“Societatea 
mama” sau “BT”) si subsidiarele sale (denumite in continuare “Grupul”). 
 
Filialele Grupului sunt formate din urmatoarele entitati: 
 

Filiala 
Domeniu de 

activitate 
31 decembrie 

2017 
31 decembrie 

2016 
BT Capital Partners S.A. investitii 99,59% 99,59% 
BT Leasing Transilvania IFN S.A. leasing 100,00% 100,00% 
BT Investments S.R.L. investitii 100,00% 100,00% 
BT Direct IFN S.A. credite de consum 100,00% 100,00% 
BT Building S.R.L. investitii 100,00% 100,00% 
BT Asset Management SAI. S.A. managementul activelor 80,00% 80,00% 
BT Solution Agent de Asigurare 
S.R.L. 

activitati auxiliare case 
de asigurari si pensii 99,95% 99,95% 

BT Asiom Agent de Asigurare S.R.L. activitati auxiliare case 
de asigurari si pensii 

99,95% 99,95% 

BT Safe Agent de Asigurare S.R.L. activitati auxiliare case 
de asigurari si pensii 99,99% 99,99% 

BT Intermedieri Agent de Asigurare 
S.R.L. 

activitati auxiliare case 
de asigurari si pensii 99,99% 99,99% 

BT Compania de Factoring S.R.L. factoring - 100,00% 
BT Operational Leasing S.A. leasing 94,73% 94,73% 
BT Leasing MD S.R.L. leasing 100,00% 100,00% 
BT Microfinantare IFN S.A. credite de consum 100,00 % 100,00 % 

BT Transilvania Imagistica S.A. alte activitati referitoare 
la sanatatea umana 

96,64% 89,71% 

Improvement Credit Collection S.R.L 

activitati ale agentiilor 
de colectare si a 

birourilor de raportare a 
creditului 

100,00% 100,00% 

Sinteza S.A. fabricare alte produse 
chimice organice de baza 

50,15% 46,98% 

Chimprod S.R.L. fabricarea produselor 
farmaceutice de baza 

50,03% 46,87% 
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ANEXA 2 
GRUPUL PERSOANELOR AFILIATE CU INSTITUTIA DE CREDIT 

la data de 31.12.2017 
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 ANTREPRIZA CLUJ ZALAU SA 

8 ASOC. CLUSTERUL DE IND.CREATIVE TRANSILVANIA 

9 ASOC.UNIV.BABES-BOLYAI - EXECUTIVE EDUCATION 

10 ASOCIATIA "COSTACHE NEGRI 2005 BACAU" 

 ASOCIATIA BUCURESTIUL ARE SUFLET 

12 ASOCIATIA CLUB SPORTIV U-BT 

13 ASOCIATIA SPHERIK 

14 AUREL VLAICU SA 

15 BANU DRAGOS MIHAI 

16 BANU IULIANA 

17 BIRLE IOAN 

18 BIRLE LILIANA DORINA 

19 BORDEA ALEXANDRU 

20 BORDEA MIRELA ILEANA 

21 BT ASIOM AGENT DE ASIGURARE SRL 

22 BT ASSET MANAGEMENT S A I SA 

23 BT BUILDING SRL 

24 BT CAPITAL PARTNERS 

25 BT DIRECT IFN SA 

26 BT INTERMEDIERI-AGENT DE ASIGURARE SRL 

27 BT INVESTMENTS SRL 

28 BT LEASING MD 

29 BT LEASING TRANSILVANIA SA 

30 BT MICROFINANTARE IFN S.A. 

31 BT OPERATIONAL LEASING SA 

32 BT SAFE-AGENT DE ASIGURARE SRL 

33 BT SOLUTION-AGENT DE ASIGURARE SRL 

34 BUCUR CALIN IOAN 

35 BUCUR MARIUTA DANIELA 

36 CALINESCU DANIELA MIHAELA 

37 CALINESCU GEORGE RAZVAN 

38 CANTINA DEJ SA 
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39 CASTORIUS LIMITED 

40 CENZ EXPERT SRL 

41 CEOCEA ALEXANDRU 

42 CEOCEA CONSTANTA SILVIA 

43 CEOCEA COSTEL 

44 CEOCEA RALUCA ALEXANDRA 

45 CHIMPROD S.A. 

46 CIORCILA HORIA 

47 CIORCILA PATRICK 

48 CIORCILA SIMONA NICULINA 

49 CONSTRUCTII DEJ SA 

50 CONSTRUCTII MONTAJ SA 

51 DENTYS CARE SRL 

52 DOCA NEVENCA ZORANCA 

53 DUDOIU ANDREI 

54 DUDOIU MONICA 

55 DUMITRESCU IOANA 

56 DUNCA A. ISABELA- CABINET MEDICAL DE MEDICINA DE FAMILIE 

57 DUNCA ISABELA 

58 DUNCA NELU 

59 ELBA NOVO SRL 

60 EUR CONSULT SRL 

61 FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA 

62 FUNDATIA CLUBUL INTREPRINZATORULUI ROMAN 

63 FUNDATIA CLUJUL ARE SUFLET 

64 FUNDATIA TRANSILVANIA 

65 GEAINV SA 

66 GRASSE BURKLE PAULA 

67 GRASSE KATHARINA 

68 GRASSE THOMAS GUNTHER 

69 GRASSE TOBIAS 

70 GUEORGUIEV IVO ALEXANDROV 

71 GUEORGUIEV OLIVER 

72 GUEORGUIEVA LARA 

73 GUEORGUIEVA SANDRA 

74 IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL 

75 JILOAN CORNELIA 

76 LACATUS EMILIA 

77 LACATUS MIHAI CALIN 

78 LACATUS VIOREL DORIN 

79 LION CAPITAL SRL 

80 LIONACHESCU AIDA 
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81 LIONACHESCU ANDREI 

82 LIONACHESCU COSTEL 

83 LACATUS V. VIOREL-DORIN - EXPERT CONTABIL, AUDITOR 

84 MATES MARIA 

85 MATYUS ECATERINA ELENA 

86 MLAD CONSULT SRL 

87 MOISA EMILIA SANDA 

88 MOISA TIBERIU 

89 MONDUCO SOLUTION SRL 

90 NADASAN MIHAELA SIMONA 

91 NARIA INVEST SA 

92 NASTASE VICTOR DANIEL 

93 NISTOR GABRIELA CRISTINA 

94 NISTOR STELIAN MIHAI 

95 OLANESCU IOANA FLORINA 

96 OLTEAN ANDREI 

97 OLTEAN IOAN CRISTIAN 

98 OLTEAN SANDA ADINA 

99 OMNICONSTRUCT SA 

100 OPRIS SIMONA ALINA 

101 PAYNETICS EAD 

102 PICARI AGNESE 

103 PICARI FEDERICA 

104 PICARI GIUSEPPE 

105 PLESUVESCU BOGDAN 

106 POJOCA LUCIA ANA 

107 POJOCA VIRGIL 

108 POJOCA VIRGIL SORIN 

109 PUSCAS MARIANA 

110 PUSCAS MARIANA CABINET MEDICAL 

111 PUSCAS MARIUS EMIL 

112 PUSCAS VASILE 

113 RUNCAN ANDRA 

114 RUNCAN LUMINITA DELIA 

115 RUNCAN MIREL 

116 SANTI NICOLETTA 

117 SC FASTCOM SA 

118 SIGUR AUTOTRANSPORT SRL 

119 SINTEZA SA 

120 SPL INVEST SA 

121 SPO INVEST SA 

122 TEHNOFRIG CENTER SA 
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123 TEHNOFRIG SA 

124 TENT JUDITH STEFANIA 

125 TENT SERGIU BOGDAN 

126 TETIK ALEXANDRA 

127 TETIK OMER 

128 THELTECK LIMITED 

129 TODERICI AURELIA ELVIRA 

130 TODERICI DAN 

131 TODERICI LEONTIN 

132 TRANSILVANIA IMAGISTICA SRL 

133 URS PETRU 

134 VALEVA GLORIA 

135 VASILACHE ANNEMARIE 

136 VASILACHE DANIEL GEORGE 

137 WINNERS CENTER SA 

138 WINNERS EVENTS SRL-D 

139 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 2017 2016 2017 2016 

 
 

Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 
Venituri din dobânzi   2.102.621  2.027.566  2.018.571  1.971.229 
Cheltuieli cu dobânzile   -211.802 -263.533  -210.122 -260.495 

  
__________ __________ __________ __________ 

Venituri nete din dobânzi 8 1.890.819 1.764.033 1.808.449 1.710.734 
  ________ ________ _______ _______ 

Venituri din speze şi comisioane 
 

744.313 652.900 704.571 624.114 
Cheltuieli cu speze şi comisioane  -117.516 -106.629 -123.621 -114.651 

  
__________ __________ __________ __________ 

Venituri nete din speze şi comisioane 9 626.797 546.271 580.950 509.463 
  ________ ________ ________ ________ 
Venit net din tranzacţionare 10 278.339 197.383 223.667 183.493 
Pierdere netă (-) / Câștig net din vânzarea 
activelor financiare disponibile în vederea vânzării 11 -3.206 401.691 -4.102 402.226 
Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor 
Bancare şi la Fondul de Rezoluţie 

12 
 -49.696 -72.792 -49.696 -72.792 

Alte venituri din exploatare 13 173.823 135.916 116.196 71.583 

  
__________ __________ __________ __________ 

Venituri operaţionale  2.916.876 2.972.502 2.675.464 2.804.707 
  ______ ______ _______ _______ 
Cheltuieli nete (-) / Venituri nete cu ajustările de 
depreciere pentru active, provizioane pentru alte 
riscuri şi angajamente de creditare 14 -29.221 -658.087 1.353 -654.223 
Cheltuieli cu personalul 15 -763.227 -665.818 -715.390 -631.487 
Cheltuieli cu amortizarea 25,26 -125.024 -93.911 -90.106 -72.358 
Alte cheltuieli operaţionale 16 -556.782 -495.849 -492.821 -447.516 

  
__________ __________ __________ __________ 

Cheltuieli operaţionale  -1.474.254 -1.913.665 -1.296.964 -1.805.584 
  ________ ________ ________ ________ 
Profitul înainte de impozitare  1.442.622 1.058.837 1.378.500 999.123 
Cheltuială (-) /Venit cu impozitul pe profit 17 -200.154 218.176 -192.521 229.317 
  ________ ________

________
__ 

________
_ 

________
_ Profitul exerciţiului financiar  1.242.468 1.277.013 1.185.979 1.228.440 

  _______ ________ _______ _______ 
Profitul Grupului atribuibil:  

    

Acţionarilor Băncii  1.239.452 1.272.422   
Profit alocat intereselor care nu controlează  3.016 4.591   
Profitul exerciţiului financiar  1.242.468 1.277.013   
Rezultatul pe acţiune de bază 45 0,2870 0,2931   
Rezultatul pe acţiune diluat 45 0,2866 0,2925   
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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 2017 2016 2017 2016 

  Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 

      

Profitul exerciţiului financiar  1.242.468 1.277.013 1.185.979 1.228.440 

      

Elemente care nu pot fi niciodată 
reclasificate în profit sau pierdere  

 
1.989 2.052 1.830 1.749 

Creşteri din reevaluarea imobilizărilor corporale  2.245 1.783 2.245 1.783 

Alte elemente ale rezultatului global  -256 269 -415 -34 

Elemente care sunt sau pot fi reclasificate în 
profit sau pierdere 
Rezerve de valoarea justă (instrumente financiare 
disponibile în vederea vânzării) din care:  

  

3.025 -219.403 49.269 -210.879 

Câştig net / Pierdere netă (-) din tranzacţii cu active 
financiare disponibile în vederea vânzării, transferat 
în contul de profit şi pierdere 

 

3.206 -401.691 4.102 -402.226 

Modificarea valorii juste a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării  

 
-181 182.288 45.167 191.347 

Impozit pe venit înregistrat direct în alte elemente 
ale rezultatului global 

 
-803 34.778 -8.176 33.461 

Situaţia rezultatului global aferentă 
exerciţiului financiar încheiat 

 
1.246.679 1.094.440 1.228.902 1.052.771 

Situaţia rezultatului global aferent:      

Acţionarilor Băncii  1.243.663 1.089.849 - - 

Intereselor fără control  3.016 4.591 - - 

Total rezultat global aferent exerciţiului 
financiar 

 
1.246.679 1.094.440 1.228.902 1.052.771 

 
 
Situaţiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administraţie în data de 21 martie 2018 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 2017 2016 2017 2016 
Active  Mii lei Mii lei Mii lei Mii lei 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 6.637.725 5.293.660 6.637.692 5.293.635 
Plasamente la bănci 19 5.348.074  2.785.505 5.302.292 2.746.582 
Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere 20 264.996 155.609 73.281 51.979 
Instrumente derivate 47 9.854 7.911 9.854 7.911 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  21 29.463.632  26.710.402  29.914.039 27.209.976 
Creanțe din contracte de leasing financiar 22 785.330 523.643 - -  

Active financiare disponibile în vederea vânzării 23 15.821.300  14.993.828 16.032.612 15.120.524 
- din care titluri gajate (contracte repo)  258.540 1.488.289  258.540 1.488.289  

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 23 - 20.691 - -  
Investiţii în participaţii 24 - - 156.631 136.671 
Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 25 633.668 558.734 407.649 370.305 
Imobilizări necorporale 26 133.255 86.600  125.761 78.396 
Fondul comercial 26 2.774 2.774  - -  
Creanţe privind impozitul curent  146.858 119.103 148.594 125.055 
Creanţe privind impozitul amânat 27 187.145 378.716 173.243 373.940 
Alte active financiare 28 234.317 194.151 211.913 170.153 
Alte active nefinanciare 29 136.041 112.897 108.514 84.474 

Total active  59.804.969 51.944.224  59.302.075 51.769.601 
Datorii      
Depozite de la bănci 30 127.946  247.268  127.946 247.268 
Depozite de la clienţi 31 48.932.195  41.681.475  49.099.201 41.851.773 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 32 1.487.022 2.304.911  1.099.891 2.246.461 
Datorii subordonate 33 414.578 424.111  414.578 424.111 

Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare 34 382.849 514.582 373.117 506.955 
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 47 11.906 10.947 11.906 10.947 
Alte datorii financiare 35 1.184.210 459.028 1.142.938 430.211 
Alte datorii nefinanciare 36 104.028  111.869 62.425 67.787 
Total datorii excluzând datoriile financiare către 
deţinătorii de unităţi de fond 52.644.734 45.754.191 52.332.002 45.785.513 
Datorii financiare către deţinătorii de unităţi de fond 20.123 37.326 - - 
Total datorii  52.664.857 45.791.517 52.332.002 45.785.513 
Capitaluri proprii      
Capital social  37 4.427.940 3.732.549 4.427.940 3.732.549 
Acţiuni proprii 38 -47.427  -29.993 -32.140 -16.546 
Prime de capital  28.381  28.374 28.381 28.374 

Rezultat reportat 39 2.202.764 1.954.073 1.981.886 1.779.244 
Rezerva din reevaluare imobilizări corporale și 
necorporale 40 17.524  26.227  20.416 27.188 
Rezerve din activele financiare disponibile în vederea 
vânzării 41 -6.247  -8.791 52.176 10.790 
Alte rezerve 42 502.487  432.061 491.414 422.489 
Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor Băncii 7.125.422 6.134.500 6.970.073 5.984.088 
Interese care nu controlează  14.690 18.207 - - 
Total capitaluri proprii  7.140.112  6.152.707 6.970.073 5.984.088 

Total datorii şi capitaluri proprii  59.804.969 51.944.224 59.302.075 51.769.601 

Situaţiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administraţie în data de 21 martie 2018 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 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

4 

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 
în vederea 

vânzării 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 
atribuibil 

acţionarilor 
Băncii 

Interese 
care nu 

controlează 

Total 
 

Sold la 1 ianuarie 2017  3.732.549 -29.993 28.374 26.227 -8.791 432.061 1.954.073 6.134.500 18.207 6.152.707 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului financiar 
Profitul exerciţiului financiar  - - - - - - 1.239.452 1.239.452 3.016 1.242.468 
Situaţia altor elemente ale rezultatului global, net 
de taxe           
Câștiguri din modificarea valorii juste a activelor 
financiare disponibile în vederea vânzări nete de 
impozit amânat 41 - - - - 2.544 - - 2.544 - 2.544 
Reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale 
nete de impozit 40 - - - 1.886 - - - 1.886 - 1.886 
Rezultat reportat din realizarea rezervelor din 
reevaluare 40 - - - -12.926 - - 12.926 - - - 
Distribuire la rezervele statutare  - - - - - 70.426 -70.426 - - - 
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit 39 - - - - - - -219 -219 - -219 

Total rezultat global aferent exerciţiului financiar - - - -11.040 2.544 70.426 1.181.733 1.243.663 3.016 1.246.679 
Contribuţii şi distribuţii ale acţionarilor            
Majorarea capitalului social prin încorporarea 
rezervelor constituite din profit 

37, 
39 695.388 - - - - - -695.388 - - - 

Majorarea capitalului social din conversia datoriilor 37 3 - 7 - - - - 10 - 10 
Achiziţii acţiuni proprii 38 - -65.234 - - - - - -65.234 - -65.234 
Plăți acțiuni proprii 38 - 49.640 - - -  -49.640 - - - 
Recunoaşterea beneficiilor acordate angajaţilor sub 
forma instrumentelor de capitaluri proprii  - - - - - - 41.307 41.307 - 41.307 
Acţiuni proprii primite cu titlu gratuit la subsidiare 38 - -1.840 - - - - - -1.840 - -1.840 
Dividende distribuite acţionarilor  - - - - - - -219.000 -219.000 - -219.000 
Alte modificări 39 - - - 2.337 - - -10.321 -7.984 -6.533 -14.517 
Total contribuţii / distribuţii ale acţionarilor  695.391 -17.434 7 2.337 - - -933.042 -252.741 -6.533 -259.274 

Sold la 31 decembrie 2017  4.427.940 -47.427 28.381 17.524 -6.247 502.487 2.202.764 7.125.422 14.690 7.140.112 
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Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii (continuare) 
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  
 

Grup   Atribuibile acţionarilor Băncii   

În mii lei 

Nota Capital 
social 

Acţiuni 
proprii 

Prime 
de 

capital 

Rezerve 
din 

reevaluare 

Rezerve 
din active 
financiare 
disponibile 
în vederea 

vânzării 

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 în vederea vânzării 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 nete de 
impozit 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 instrumentelor 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 modificări 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 
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Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii  
Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie  
 

Banca  Atribuibile acţionarilor Băncii 

În mii lei 

Nota Capital 
social 

Acţiuni 
proprii 

Prime de 
capital 

Rezerve din 
reevaluare 

Rezerve din active 
financiare 

disponibile în 
vederea vânzării 

Alte 
rezerve 

Rezultat 
reportat 

Total 

Sold la 1 ianuarie 2017  3.732.549 -16.546 28.374 27.188 10.790 422.489 1.779.244 5.984.088 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului 
financiar 

 
        

Profitul exerciţiului financiar  - - - - - - 1.185.979 1.185.979 
Situaţia altor elemente ale rezultatului global, net de 
taxe 

 
        

Câştiguri din modificarea valorii juste a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării, nete de impozitul amânat 41 - - - - 41.386 - - 41.386 
Reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale nete de 
impozit 40 - - - 1.886 - - - 1.886 
Rezultat reportat din realizarea rezervelor din reevaluare 40 - - - -8.658 - - 8.658 - 
Distribuire la rezervele statutare 42 - - - - - 68.925 -68.925 - 
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit 39 - - - - - - -349 -349 
Situaţia rezultatului global aferentă exerciţiului 
financiar 

 
- - - -6.772 41.386 68.925 1.125.363 1.228.902 

Contribuţii şi distribuţii ale acţionarilor          
Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor 
constituite din profit 37, 39 695.388 - - - - - -695.388 - 
Majorarea capitalului social prin conversia datoriilor în 
acțiuni 37 3 - 7 - - - - 10 
Recunoaşterea beneficiilor acordate angajaţilor sub forma 
instrumentelor de capitaluri proprii 39 - - - - - - 41.307 41.307 

Achiziţie acţiuni proprii 38 - -65.234 - - - - - -65.234 

Plăți acțiuni proprii angajaților 38 - 49.640 - - - - -49.640  

Dividende distribuite acţionarilor 39 - - - - - - -219.000 -219.000 

Total contribuţii/distribuţii ale acţionarilor  695.391 -15.594 7 - - - -922.721 -242.917 

Sold la 31 decembrie 2017  4.427.940 -32.140 28.381 20.416 52.176 491.414 1.981.886 6.970.073 
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Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii (continuare) 
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 în 
vederea vânzării 

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 

 
        

Pierderi (-) din modificarea valorii juste a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării, 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 nete de impozit 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 
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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 2017 2016 2017 2016 
Flux de numerar din activitatea de exploatare 
Profitul exerciţiului financiar  1.242.468 1.277.013 1.185.979 1.228.440 
Ajustări pentru:      

Cheltuiala cu amortizarea/deprecierea 25, 26 125.024 93.911 90.106 72.358 
Ajustări de depreciere şi scoateri în afara bilanţului ale 
activelor financiare, provizioane pentru alte riscuri şi 
angajamente de creditare  

14 
332.515 794.765 282.520 790.901 

Ajustarea activelor financiare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere 

 
-43.509 -524 -14.890 -56 

Cheltuieli/Venituri (-) cu impozitul pe profit 17 200.154 -218.176 192.521 -229.317 
Venituri din dobânzi  -2.102.621 -2.027.566 -2.018.571 -1.971.229 
Cheltuieli cu dobânzile  211.802 263.533 210.122 260.495 
Alte ajustări  216.082 139.317 143.769 65.237 

Profitul net ajustat cu elemente nemonetare  181.915 322.273 71.556 216.829 

Modificări în activele şi pasivele din exploatare      
Modificarea depozitelor la bănci  -115.632 -129.935 -104.143 -121.586 
Modificarea creditelor şi avansurile acordate clienţilor  -3.164.909 -2.858.628 -3.062.906 -3.319.939 
Modificarea creanțelor din contracte de leasing 
financiar 

 
-273.851 -189.696 - - 

Modificarea activelor financiare la valoarea justă prin 
profit sau pierdere  

 
-65.878 -1.222 -6.412 -2.269 

Modificarea instrumentelor financiare derivate  -1.943 -746 -1.943 -746 

Modificarea altor active financiare  166.747 -56.769 172.993 -41.511 

Modificarea altor active  -7.196 27.791 -8.850 132 
Modificarea depozitelor de la clienţi   7.261.045 3.413.002 7.257.769 3.489.703 
Modificarea depozitelor de la bănci  -119.304 -141.180 -119.303 -141.181 
Modificarea datoriilor financiare deținute în vederea 
tranzacționării 

 
959 5.321 959 5.321 

Modificarea creanțelor răscumpărate  -1.225.839 1.203.894 -1.225.839 1.203.894 

Modificarea altor datorii financiare  506.182 133.279 493.727 112.603 

Modificarea altor datorii  -4.819 -252.133 -19.334 -11.986 
Impozit pe profit plătit/încasat  -161.197 1.711 -147.496 8.714 
Dobânzi încasate  1.777.615 1.879.054 1.694.321 1.849.241 
Dobânzi plătite  -185.915 -257.049 -186.722 -257.249 

Numerar net din activitatea de exploatare  4.567.980 3.098.967 4.808.377 2.989.970 
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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  2017 2016 2017 2016 
Efectul modificărilor cursului de schimb asupra 
numerarului și a echivalentelor de numerar 12.002 28.909 11.997 28.950 
Creşterea/scăderea (-) netă a numerarului şi a 
echivalentelor de numerar 3.777.803 -995.086 3.782.439 -998.215 
Numerarul şi disponibilităţi la Banca Centrală la 1 ianuarie 7.641.059 8.607.236 7.627.754 8.597.019 
Numerarul și echivalentele de numerar la 31 
decembrie 11.430.864 7.641.059 11.422.190 7.627.754 

 
 
 
 
 
 
 

  Grup Banca 
În mii lei Nota 2017 2016 2017 2016 
Flux de numerar folosit în activitatea de investiţii 
Achiziții active financiare disponibile în vederea 
vânzării 

 
-11.203.068 -26.008.147 -11.216.420 -26.027.482 

Vânzări active financiare disponibile în vederea 
vânzării 

 
10.126.397 22.809.401 10.101.484 22.800.362 

Achiziţii de imobilizări corporale  -220.644 -154.328 -120.124 -79.813 
Achiziţii de imobilizări necorporale  -93.615 -39.912 -77.585 -33.579 
Încasări din vânzarea de active corporale  16.677 4.523 5.084 1.066 
Achiziţii de participaţii  - -7.688 -19.960 -51.785 
Achiziţii titluri deţinute până la scadenţă  - -7.504 - - 
Dividende încasate 13 3.857 7.892 41.878 11.640 
Dobânzi încasate  548.339 567.431 547.748 566.565 
Numerar net folosit în activitatea de investiţii -822.057 -2.828.332 -737.895 -2.813.026 

Flux de numerar folosit în activitatea de finanţare 
Încasări brute din împrumuturi de la bănci şi alte 
instituţii financiare 

 
555.798 236.625 193.003 231.684 

Plăţi brute din împrumuturi de la bănci şi alte 
instituţii financiare 

 
-167.161 -270.853 -132.364 -178.901 

Plăţi dividende  -242.945 -1.145.657 -236.780 -1.145.657 
Plăţi pentru acţiuni proprii  -65.234 -16.546 -65.234 -16.546 
Dobânzi plătite  -36.576 -40.381 -34.671 -36.789 

Numerar net folosit în activitatea de finanţare 43.882 -1.236.812 -276.046 -1.146.209 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
1. Entitatea raportoare  
Banca Transilvania S.A. 
 
Banca Transilvania S.A. („Societatea mamă”, „BT”) 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 (“BNR”, „Banca Centrală”) 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, şi filialele acesteia cu sediul în 
România şi în Republica Moldova. Situaţiile financiare individuale şi consolidate la data de 31 
decembrie 2017 cuprind Societatea mamă şi subsidiarele sale (denumite în continuare „Grupul”). 
 
Grupul are următoarele domenii de activitate: bancar, care este desfăşurat de către Bancă, 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 2 fonduri de investiţii pe care le şi consolidează. 
 
Banca îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său social localizat în municipiul Cluj-
Napoca, 54 de sucursale, 413 agenţii, 19 puncte de lucru, 7 divizii de medici, 2 agenţii private banking 
în România și Italia și un centru regional situat în Bucureşti (2016: 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). 

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 2017 era de 7.513 angajaţi (2016: 7.522 
angajaţi). 

Numărul angajaţilor activi ai Băncii la 31 decembrie 2017 era de 7.007 angajaţi (2016: 7.014 
angajaţi). 

Sediul social al Băncii este Str. George Bariţiu nr. 8, Cluj-Napoca, România. 

Structura acţionariatului Băncii este următoarea: 

 2017 2016 
   
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („BERD”) 8,60% 8,60% 
Persoane fizice române 19,75% 16,97% 
Societăţi comerciale româneşti 30,97% 29,32% 
Persoane fizice străine 1,80% 1,82% 
Societăţi comerciale străine 38,88% 43,29% 
Total 100% 100% 
 
 
Acţiunile Băncii sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti şi sunt tranzacţionate sub simbolul TLV. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

1. Entitatea raportoare (continuare) 
 
Filialele Grupului sunt formate din următoarele entităti: 
 

Filiala Domeniu de activitate 2017 2016 
BT Capital Partners S.A. investiţii 99,59% 99,59% 
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% 
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% 100,00% 

BT Transilvania Imagistică S.A. 
alte activităţi referitoare la 
sănătatea umană 96,64% 89,71% 

Improvement Credit Collection S.R.L 

activităţi ale agenţiilor de 
colectare şi ale birourilor de 
raportare a creditului 100,00% 100,00% 

Sinteza S.A. 
fabricare alte produse chimice 
organice de bază 50,15% 46,98% 

Chimprod S.R.L. 
fabricarea produselor 
farmaceutice de bază 50,03% 46,87% 

 
 
La 31 decembrie 2017 Grupul controlează dar nu consolidează societatea S.C. Timesafe S.R.L., o 
entitate cu domeniul de activitate – „activități de servicii în tehnologia informației”. Grupul nu a 
consolidat această societate pe motivul imaterialităţii totalului activelor sale (31 decembrie 2017: 
558 mii lei), a capitalurilor proprii (31 decembrie 2017: 80 mii lei) şi a pierderii (31 decembrie 2017: 
- 418 mii lei) în totalul activelor, capitalurilor proprii şi profitului Grupului.  
 
BT Leasing Transilvania IFN S.A. 
 
BT Leasing Transilvania IFN S.A. îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său social 
localizat în Cluj-Napoca, 1 agenţie şi 20 puncte de vânzare (2016: 1 agenţie şi 24 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 2017 era de 115 angajaţi (2016: 105 angajaţi). 
Sediul social al BT Leasing Transilvania IFN S.A. este situat pe 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 S.A. administrează atât fonduri deschise de investiţii, cât şi fonduri 
închise de investiţii. La 31 decembrie 2017 BT Asset Management SAI S.A. administrează 11 fonduri 
de investiţii dintre care: 9 fonduri deschise de investiţii şi 2 fonduri închise de investiţii, având peste 
54.000 de investitori şi active în administrare de peste 4,062 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. Accesul 
la piaţa de capital este asigurat 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 2017 era de 27 angajaţi (2016: 25 angajaţi). 
Societatea are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă, nr. 22, etaj 1 + mansardă, 
jud. Cluj. 
 
BT Capital Partners 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 S.A. 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 2017 Societatea avea 57 angajaţi activi (2016: 65 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. are ca obiect de activitate finanţarea clienţilor persoane fizice, ce doresc 
satisfacerea nevoilor curente prin intermediul creditelor de consum. 
În anul 2017 BT Direct IFN S.A. a semnat contracte de credit (credite de consum legate şi credite de 
nevoi personale) în valoare totală creditată de 94 milioane lei, soldul acestor credite la sfârşitul 
anului 2017 fiind de 162 milioane lei, cu 10% mai mult față de anul 2016.  

Numărul angajaţilor activi la 31 decembrie 2017 era de 44 angajați activi (2016: 41 angajaţi activi). 
Societatea îşi desfăşoară activitatea prin intermediul sediului său social localizat în Cluj-Napoca, str. 
Constantin Brâncuşi nr. 74-76, etaj 3. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

1. Entitatea raportoare (continuare) 
 
BT Microfinanţare IFN S.A. 

BT Microfinanţare IFN S.A. este o instituţie financiară nebancară, fondată în anul 2016, având ca 
obiect de activitate finanţarea afacerilor mici. Societatea are sediul social localizat în Bucureşti, Şos. 
Bucureşti – Ploieşti nr. 43.  

Numărul angajaţilor activi la 31 decembrie 2017 era de 127 angajați activi (2016: 71 angajaţi activi). 
În anul 2017 aproximativ 3.500 de micro-întreprinderi au primit finanţări de la BT Microfinanţare 
IFN S.A. (credite pentru susținerea şi dezvoltarea activității de zi cu zi, achiziționarea de marfă, plata 
furnizorilor, investiții în puncte de lucru şi/sau deschiderea unora noi, achiziția de maşini/utilaje 
etc.), soldul acestor credite la sfârşitul anului 2017 fiind de 159,8 milioane lei (2016: 7,2 milioane 
lei).  

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 2017. 
Situaţiile financiare individuale şi consolidate ale Grupului şi Băncii la data de 31 decembrie 2017 
nu mai pot fi modificate după aprobarea lor de către Consiliul de Administrație al Băncii. 
La 31 decembrie 2017, 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 S.A. şi BT Capital Partners S.A. (începând cu 1 ianuarie 2016). 
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 activelor financiare recunoscute la valoare justă prin contul de profit și pierdere, 
activelor financiare disponibile în vederea vânzării 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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

2.  Bazele prezentării (continuare) 
 
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 („EUR”) şi leu moldovenesc („MDL”). 
Situaţiile financiare consolidate şi individuale sunt prezentate în lei, rotunjite la mie. 

 
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  
 
Informațiile financiare din situațiile financiare consolidate includ Societatea-mamă, împreună cu 
filialele sale consolidate. 
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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

a)  Bazele consolidării (continuare) 

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. 

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 
Filialele Grupului sunt entitățile pe care Grupul le conduce atât în mod direct, cât și indirect. 
Conducerea unei entități este evidențiată de capacitatea grupului de a-și exercita puterea cu scopul 
de a influența orice profit variabil la care este expus Grupul prin implicarea sa în entitate. 
În momentul în care Grupul se hotărăște să consolideze o entitate va evalua o serie de factori, și 
anume: 

- scopul și obiectivul entității; 
- activitățile relevante și modul în care acestea sunt determinate; 
- dacă drepturile Grupului asigură abilitatea de a conduce activitățile relevante; 
- dacă Grupul este expus sau are drepuri la profitul variabil; 
- dacă Grupul are capacitatea de a-și utiliza puterea astfel încât să influențeze nivelul 

profitului. 

În cazul în care drepturile de vot sunt relevante, se consideră că Grupul deține controlul în cazul în 
care are în posesie, direct sau indirect, mai mult de jumătate din drepturile de vot asupra unei 
entități, în afară de situația în care există dovezi conform cărora un alt investitor deține capacitatea 
de a controla activitățile relevante. Potențialele drepturi de vot considerate substanțiale sunt, de 
asemenea, luate în considerare când se stabilește conducerea entității. 
De asemenea, Grupul controlează o entitate chiar dacă nu deține majoritatea puterii de vot, însă are 
abilitatea practică de a conduce activitățile relevante. Acest lucru poate avea loc în cazul în care 
mărimea și dispersia participațiilor acționarilor dau Grupului puterea de a conduce activitățile în 
care s-a investit. 
Filialele sunt consolidate de la data la care puterea de conducere este transferată Grupului. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

a)  Bazele consolidării (continuare) 

(i)   Filialele (continuare) 
Grupul evaluează în mod continuu controlul asupra entităților în care a investit, cel puțin la fiecare 
dată de raportare trimestrială. Prin urmare, orice modificare a structurii care duce la o schimbare a 
unuia sau a mai mulți factori de control determină o reevaluare. Acestea includ modificări ale 
drepturilor de decizie, modificări ale înțelegerilor contractuale, modificări la nivel financiar sau al 
structurii capitalului, precum și modificări care au avut loc în urma unui eveniment declanșat care 
a fost anticipat în documentarea inițială. 

(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 la care se pierde controlul asupra unei filiale, Grupul: a) derecunoaște activele (inclusiv 
fondul comercial atribuibil) și pasivele filialei la valoarea lor contabilă, b) derecunoaște valoarea 
contabilă a oricăror interese necontrolate din fosta filială, c) recunoaște contrapartida primită la 
valoarea justă și orice repartizare a acțiunilor filialei, d) recunoaște orice investiție în fosta filială la 
valoarea justă și e) recunoaște orice diferență rezultată din elementele de mai sus ca un câștig sau o 
pierdere în contul de profit și pierdere. Orice sume recunoscute în perioadele anterioare în alte 
elemente ale rezultatului global în relație cu acea filială vor fi reclasificate în contul de profit și 
pierdere consolidat sau vor fi transferate direct în rezultatul reportat, dacă este impus de alte IFRS-
uri. 

(iv) Investiții în entități asociate 
O entitate asociată este o entitate asupra căreia Grupul are o influență semnificativă în ceea ce 
privește luarea deciziilor de politică financiară și de exploatare, dar nu are interesul de a controla 
entitatea. Se consideră o influență semnificativă atunci când Grupul deține între 20% și 50% din 
drepturile de vot. Existența și efectul potențialelor drepturi de vot care sunt în prezent exercitabile 
sau convertibile sunt luate în considerare pentru a stabili dacă Grupul are o influență semnificativă. 
Printre ceilalți factori care sunt luați în considerare pentru a stabili dacă Grupul are o influență 
semnificativă se află reprezentarea în Consiliul de Administrație și tranzacțiile semnificative între 
companii. Existența acestor factori ar putea necesita aplicarea metodei contabile de punere în 
echivalență pentru o anumită investiție, chiar dacă investiția grupului este mai mică de 20% în 
acțiunile ce asigură dreptul de vot.  
Investițiile în entitățile asociate sunt contabilizate prin metoda contabilă a punerii în echivalență. 
Cota parte a Grupului rezultată în urma asocierilor este ajustată astfel încât să fie conformă 
politicilor contabile ale Grupului și este înregistrată în situația consolidată a contului de profit și 
pierdere ca venit (pierdere) netă provenită din investiții contabilizate pe baza metodei punerii în 
echivalență. Cota parte a Grupului în profiturile și pierderile entităților asociate rezultate din vânzări 
între companii este eliminată la consolidare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

a)  Bazele consolidării (continuare) 

(iv) Investiții în entități asociate (continuare) 

Dacă Grupul deținea anterior o participație în capitalurile proprii ale altei entități (de exemplu, 
disponibilă spre vânzare) și ulterior a obținut influență semnificativă, acea participație este 
reevaluată la valoarea justă, iar orice câștig sau pierdere este recunoscut în situația consolidată a 
contului de profit și pierdere. Orice sumă recunoscută anterior în alte elemente ale rezultatului 
global asociată participației în capitalurile proprii va fi reclasificată în situația consolidată a contului 
de profit și pierdere la data la care Grupul dobândește influență semnificativă, ca și când Grupul ar 
fi cedat participația deținută anterior. 

În conformitate cu metoda contabilă a punerii în echivalență, investițiile Grupului în entități 
asociate și entități controlate în comun sunt inițial înregistrate la cost, incluzând orice costuri legate 
direct de tranzacțiile făcute cu entitățile asociate, ulterior fiind reevaluate (majorate sau diminuate) 
pentru a reflecta atât cota proporțională a Grupului după achiziție, cât și venitul net (sau pierderea) 
al entității asociate sau al entității controlate în comun și alte mișcări incluse direct în capitalul 
propriu al entității asociate sau al entității controlate în comun. Fondul comercial generat de 
achiziția unei entități asociate sau al unei entități controlate în comun este inclus în valoarea 
contabilă a investiției. Deoarece fondul comercial nu este raportat separat, nu este testat pentru 
depreciere. Mai degrabă, întreaga investiție contabilizată prin metoda punerii în echivalență este 
testată pentru depreciere la fiecare întocmire a bilanțului. 

La data la care Grupul încetează să aibă o influență semnificativă asupra entității asociate sau asupra 
entității controlate în comun, Grupul va identifica un câștig sau o pierdere din cedarea investiției 
contabilizată prin metoda punerii în echivalență egală cu diferența dintre valoarea justă a oricărei 
investiții păstrate și veniturile încasate din vânzarea participației la entitatea asociată, și valoarea 
contabilă a investiției. Sumele recunoscute în perioadele anterioare în alte elemente ale rezultatului 
global în raport cu entitatea asociată sunt contabilizate dacă entitatea în care s-a făcut investiția ar 
ceda în mod direct activele sau pasivele aferente. 

(v)  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 de peste 50% în unităţile fondului 
de investiţii. În linie cu strategia Grupului de dezvoltare a fondurilor deschise de investiţii și 
atragerea de noi investitori, în cazul fondurilor deschise de investiții administrate de BT Asset 
Management SAI S.A., Grupul elimină din perimetrul de consolidare aceste fonduri, dacă pe 
parcursul a două exerciţii financiare se observă diluarea în timp a procentului de deținere în 
unitățile de fond, și scăderea acestora sub 40%. 

În cazul fondurilor închise de investiţii administrate de BT Asset Management SAI S.A., Grupul 
elimină din perimetrul de consolidare deținerile pentru care nu există o influență semnificativă de 
peste 20%. 

În cazul în care Grupul deține unități de fond în fonduri deschise și închise de investiții, administrate 
de un SAI care nu face parte din perimetrul de consolidare, acestea nu sunt consolidate deoarece 
Grupul nu are puterea de decizie asupra activităților semnificative și nu are autoritate asupra acestor 
entități. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

a)  Bazele consolidării (continuare) 

(vi) Tranzacţiile eliminate la consolidare  
Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, ca şi profiturile nerealizate rezultate din tranzacţii 
în interiorul Grupului, sunt eliminate din 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. 

(vii) Entități care nu sunt consolidate 
În cazul în care Grupul deține participații în filiale sau entități asociate, iar acestea din punct de 
vedere al totalului activelor și al elementelor extrabilanțiere sunt nesemnificative în valoarea totală 
a activelor și elementelor bilanțiere a Grupului, Societatea mamă poate să nu le includă în 
perimetrul de consolidare contabil. 

(viii) 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. Diferențele 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. 
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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

3.  Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

b) Tranzacţii în monedă străină (continuare)  
(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 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 a datoriei financiare.  

Moneda 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 Variaţie % 
Euro („EUR”) 1: LEU 4,6597  1: LEU 4,5411  2,61% 
Dolar American („USD”) 1: LEU 3,8915  1: LEU 4,3033  -9,57% 
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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) 
 
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) Pierderea netă/Câştigul net din vânzarea activelor financiare disponibile în 
vederea vânzării 

Pierderea netă/Câştigul net din vânzarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării 
cuprinde câştigurile şi pierderile din vânzarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi 
câştigurile din cesionarea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost. Câştigurile şi 
pierderile din vânzarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere la momentul vânzării acestora. Acestea reprezintă diferenţa între preţul 
obţinut şi costul amortizat al activelor financiare disponibile în vederea vânzării. 

h) Venituri din 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, și a filialelor BT Asset Management SAI S.A. și BT Capital Partners S.A., începând 
cu 1 ianuarie 2016, acestea aplică standardele IFRS adoptate de Uniunea Europeană ca bază legală 
de raportare financiară. 
 

i) Contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și la Fondul de Rezoluție 

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 Bancare („FGDB”) 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, 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 FGDB 
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 al BNR, 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 20% din 
diferenţele menţionate la paragraful anterior. Banca nu are filtre prudenţiale la 31 decembrie 2017. 

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 al 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 
2017 de 16% (31 decembrie 2016: 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) Clasificare 

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 active 
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. 

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. 

Instrumentele derivate sunt 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. 

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 în vederea vânzării 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 în vederea vânzării sunt acele active financiare care sunt desemnate 
ca disponibile în vederea vânzării sau care nu sunt clasificate drept credite şi avansuri, investiţii 
deţinute până la scadenţă, sau active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere. Activele 
financiare disponibile în vederea vânzării 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. 

Politicile contabile ale Grupului şi Băncii încadrează iniţial activele şi pasivele în anumite categorii 
în funcţie de unele circumstanţe: 
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); 

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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare) 

(i) Clasificare (continuare) 
 
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 în vederea vânzării 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 (1) total încasări (inclusiv orice nou 
activ primit mai puţin orice datorie nouă asumată) şi (2) 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 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

25 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare)  

(iii)  Derecunoaştere (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 2017 şi 2016 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) 

(vi) Evaluarea la valoare justă (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 creanțe din contracte de leasing financiar 

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 creanțelor din contracte de leasing 
financiar. 
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; 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

l) Active şi datorii financiare (continuare) 

(vii) Identificarea şi evaluarea deprecierii (continuare) 

Credite şi avansuri acordate clienţilor şi creanțe din contracte de leasing financiar 
(continuare) 

d) există date indicative că împrumutatul va intra în faliment sau într-o altă formă de reorganizare 
financiară; 

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 creanțe din contracte de leasing 
financiar care sunt individual semnificative, sau în mod individual sau colectiv pentru credite sau 
creanțe din contracte de leasing financiar 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 creanțe din contracte de leasing financiar într-un grup cu caracteristici ale 
riscului de credit similare şi testează în mod colectiv grupul pentru depreciere. Creditele şi creanțele 
din contractele de leasing financiar 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 creanțe din 
contracte de leasing financiar 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 creanțele din contractele de 
leasing financiar 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, etc). 

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 creanțe din contracte de leasing financiar 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 creanțe din contracte de leasing 
financiar care sunt evaluate în mod colectiv pentru depreciere sunt estimate pe baza experienţei 
pierderilor istorice pentru credite şi creanțe din contracte de leasing financiar 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) 

(vii) Identificarea şi evaluarea deprecierii (continuare) 

Active financiare disponibile în vederea vânzării  

În cazul activelor financiare disponibile în vederea vânzării, atunci când o scădere în valoarea justă 
a unui activ financiar disponibil în vederea vânzării 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 în vederea vânzării, 
nu vor fi reluate în rezultatul exerciţiului. 

În cazul în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui activ disponibil în vederea vânzării 
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. 

(viii) 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

m) Numerar şi disponibilități la Banca Centrală  

Numerarul şi disponibilitățile la Banca Centrală includ: numerarul efectiv, conturile curente 
nerestricţionate la BNR 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 disponibilitățile la Banca Centrală sunt înregistrate la cost amortizat în situaţia 
consolidată şi individuală a poziţiei financiare. 

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 creanțe din contracte de leasing financiar  

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 creanțe din contracte de leasing financiar. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

p) Credite şi avansuri şi creanțe din contracte de leasing financiar (continuare) 

Creditele, avansurile şi creanțe din contracte de leasing financiar 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 creanțele din contracte de leasing financiar sunt prezentate la valoarea netă 
după deducerea provizionului pentru depreciere. Acesta este înregistrat pe baza creditelor 
avansurilor şi creanțelor din contracte de leasing financiar identificate ca fiind depreciate pe baza 
evaluării continue, pentru a aduce aceste active la valoarea lor recuperabilă. 

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 în vederea vânzării 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 în vederea vânzării 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 în vederea vânzării 

Titlurile de valoare precum certificate de trezorerie emise de Guvernul României sunt clasificate ca 
active financiare disponibile în vederea vânzării. 

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 în vederea vânzării şi sunt recunoscute la valoarea lor justă.  

Alte participaţii în societăţi listate sau nelistate sunt clasificate ca active financiare disponibile în 
vederea vânzării 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

q) Titluri de valoare (continuare) 

(iii) Disponibile în vederea vânzării (continuare) 

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 în vederea vânzării 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. 

(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 și 
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 parametrii normali. Nu se recunosc ca şi active costurile 
de 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

r) Imobilizări corporale (continuare) 

(i) Recunoaştere şi evaluare (continuare) 

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. 

(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 ca 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 
Echipamente 2 – 24 ani 
Mobilier 3 – 20 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  
s) Investiţii imobiliare (continuare) 

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 tranzacţionare 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). 

(ii) 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. 

(iii) 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 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

t) Imobilizări necorporale (continuare) 

(i) Fondul comercial şi fondul comercial negativ 

Fondul comercial şi fondul comercial negativ apar la achiziţionarea unei filiale prin combinare de 
întreprinderi. Fondul comercial reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă netă 
a activelor identificabile, datoriilor şi datoriilor contingente achiziţionate. 

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.  

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) Active imobilizate deținute pentru vânzare 

Un activ este clasificat ca activ imobilizat deținut pentru vânzare dacă sunt îndeplinite următoarele 
criterii: valoarea activului va fi recuperată prin vânzare și nu prin utilizarea continuă, activul trebuie 
sa fie disponibil în vederea vânzării imediate, iar vânzarea lui trebuie să fie probabilă. Probabilitatea 
vânzării este justificată prin existența unui plan de vânzare la nivelul conducerii Grupului și a Băncii 
și implicarea activă a Grupului și a Băncii în identificarea unui cumpărător.  

Dacă activul este reclasificat din categoria imobilizărilor corporale deținute conform IAS 16, atunci 
perioada între data reclasificării și data vânzării nu ar trebui să depășească 12 luni, iar evaluarea 
activului clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării va fi efectuată la cea mai mică valoare dintre 
valoarea contabilă și valoarea justă minus costurile generate de vânzare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare)  

v) 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, iar bunurile care reprezintă obiectul 
contractului de leasing nu sunt recunoscute în situaţia consolidată a poziţiei financiare. 

w) 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 nefinanciare este evaluată la fiecare dată de raportare 
pentru indicatori ca pierdere ce a fost diminuată sau nu mai există. În cazul altor active nefinanciare, 
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. 

x) 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.  

y) Obligaţiuni emise, 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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

y) Obligaţiuni emise, împrumuturi de la bănci şi instituţii financiare (continuare) 

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. 

z) Provizioane  

Provizioanele sunt recunoscute în situaţia consolidată şi individuală a poziţiei financiare atunci când 
pentru Grup şi Bancă apare 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, scrisori de garanție bancară, 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. 
aa) 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). 

ab) 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.  

(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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ab) Beneficiile angajaţilor (continuare) 

 (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 a angajaţilor. Valoarea 
justă la data intrării în drepturi a 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. 

ac) 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. 
Formatul de raportare pe segmente a Grupului şi Băncii este reprezentat de segmentarea pe 
activităţi. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ad) 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. 

ae) 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. 

af) 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, oricăror 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. 

 

 

 

 

 

 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

39 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ag) Adoptarea standardelor şi interpretări noi sau revizuite 

Următoarele standarde și interpretări noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2017: 

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.  

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.  

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, care încă nu au 
fost aprobate de UE).  
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.  

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau ulterior  

Au fost emise anumite standarde și interpretari noi care sunt obligatorii pentru perioadele anuale 
începand în sau după 1 ianuarie 2018, pe care Grupul și Banca nu le-a adoptat anticipat.  

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) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau 
ulterior (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. 

Începând cu 1 ianuarie 2018 Grupul va adopta IFRS 9 așa cum a fost emis de IASB în iulie 2014, 
ceea ce va duce la modificări ale politicilor contabile și ajustări ale sumelor recunoscute anterior în 
situațiile financiare. Grupul nu a adoptat anticipat în perioadele anterioare IFRS 9.  

Conform dispozițiilor tranzitorii din IFRS 9, Grupul a ales să nu prezinte cifre comparative pentru 
31 decembrie 2017. Orice ajustări ale valorilor contabile ale activelor și pasivelor financiare la data 
tranziției vor fi recunoscute în rezultatul reportat inițial și alte rezerve din perioada curentă.  

De asemenea, Grupul a ales să continue să aplice cerințele IAS 39 privind contabilitatea de acoperire 
împotriva riscurilor la adoptarea IFRS 9. Adoptarea IFRS 9 va avea ca rezultat modificări ale 
politicilor contabile pentru recunoașterea, clasificarea și evaluarea activelor financiare și a datoriilor 
financiare, precum și a deprecierii activelor financiare. IFRS 9 modifică, de asemenea, în mod 
semnificativ alte standarde referitoare la instrumentele financiare, cum ar fi IFRS 7 „Instrumente 
financiare: prezentări de informații". 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau 
ulterior (continuare)  

IFRS 9 - Instrumente Financiare (data intrării în vigoare: perioade anuale ce încep cu 
data de 1 ianuarie 2018) (continuare) 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Banca va implementa IFRS 9, noul standard contabil pentru 
instrumente financiare. Astfel, Banca va defini trei clase de risc: 

x Clasa I de risc, include activele financiare pentru care nu se constată o creștere semnificativă 
a riscului la data analizei față de data recunoașterii inițiale, sau au asociat un risc scăzut 
(„low credit risk exemption”) la data analizei; 

x Clasa II de risc, include activele financiare pentru care s-a constatat o creștere semificativă 
a riscului față de data recunoașterii inițiale și care nu sunt raportate ca fiind depreciate ; 

x Clasa III de risc(default), include activele financiare pentru care s-au constatat indicii de 
deprecire la data raportării. 

Banca evaluează activele financiare proprii cu scopul de a determina dacă se confruntă cu o creștere 
semnificativă a riscului de credit (a probabilităţii sau riscului de apariție a unei neîndepliniri a 
obligaţiilor) față de data recunoașterii inițiale sau dacă acel credit este depreciat.  

Pentru a determina dacă au avut loc creșteri ale riscului de credit și dacă acestea sunt semnificative, 
Banca utilizează urmatoarele informații/indicatori: 

x informații cu privire la serviciul datoriei (numarul de zile de restață) – Banca utilizează 
prezumpția relativă de restanță de peste 30 de zile; 

x modificări în sens negativ a ratingului intern al clienților; 
x comparația dintre probabilitatea de default („PD”), estimat la originarea creditului și PD life 

time, determinat la data raportării; 
x alte modificări semnificative defavorabile, reale sau preconizate, ale mediului de 

reglementare sau economic ale debitorului ce pot conduce la o modificare semnificativă a 
capacităţii acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile privind datoria exigibila; 

x alte indicii. 

Toate activele financiare cu rating alocat (la data raportării) de natura „investment grade” vor fi 
clasificate in clasa I de risc – Banca aplicand derogarea privind „riscul de credit scăzut”. 

Banca se așteptă ca implementarea IFRS 9 sa genereze o majorare a ajustarilor pentru depreciere 
dar nu mai mult de aproximativ 170 milioane lei, ca rezultat al introducerii noului model de evaluare 
a deprecierii portofoliului de credite pe baza pierderilor așteptate. Dată fiind complexitatea noului 
standard Banca va continua în prima jumatate a anului 2018 să rafineze, calibreze și valideze 
metodologia IFRS 9. 

Banca Transilvania nu are intentia sa retrateze situațiile comparative ale anului 2017 ca urmare a 
intrarii in vigoare a noului standard contabil IFRS 9 „Instrumente financiare”.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
(continuare) 

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. 

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.  

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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
(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.  
 
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.  

Ajustări anuale ale IFRS 2014-2016 - amendamentele la IFRS 1 şi IAS 28 (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).  

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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
(continuare) 

Ajustări anuale ale IFRS 2014-2016 - amendamentele la IFRS 1 şi IAS 28 (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) – (continuare) 

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.  

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.  

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.  



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

45 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
(continuare) 
 
IFRIC 23 „Incertitudinea asupra modificării impozitului pe venit” (emisă în data de   
7 Iunie 2017 și aplicabilă perioadelor anuale începând cu data de 1 ianuarie 2019 sau 
ulterior acestei date. Această normă nu este încă aprobată de Uniunea Europeană).  

IAS 12 precizează cum se contabilizează impozitul curent și impozitul amânat, dar nu și cum se 
reflectă efectele incertitudinii. Interpretarea clarifică cum se vor aplica cerințele de recunoaștere și 
evaluare din IAS 12 pentru situația în care există o incertitudine cu privire la modificarea impozitului 
pe venit. O entitate ar trebui să decidă dacă va lua în considerare separat fiecare modificare fiscală 
incertă sau împreună cu unul sau mai multe modificări fiscale incerte, pe baza abordării care prezice 
cel mai bine rezolvarea incertitudinii. 

O entitate ar trebui să presupună că o autoritate fiscală va examina sumele asupra cărora deține 
dreptul de a le examina și deține cunoștințe depline cu privire la informațiile conexe atunci când 
realizează examinările. În situația în care o entitate ajunge la concluzia conform căreia nu este 
probabil ca autoritatea fiscală să accepte o modificare fiscală incertă, efectul incertitudinii se va 
reflecta în determinarea câștigurilor sau pierderilor impozabile aferente, bazelor de impozitare, 
pierderilor fiscale neutilizate, creditelor fiscale neutilizate sau cotelor de impozitare, utilizând 
valoarea cea mai probabilă sau valoarea estimată, depinzând de metoda pe care entitatea consideră 
că prezice mai bine soluționarea incertitudinii.  

O entitate va reflecta efectul unei modificări asupra faptelor și circumstanțelor sau asupra unor noi 
informații ce afectează estimările necesare interpretării ca fiind o modificare a estimării contabile. 
Exemple de modificări asupra faptelor și circumstanțelor sau asupra informațiilor noi care pot 
determina reevaluarea unei estimări includ, dar nu se limitează la, examinări sau acțiuni ale unei 
autorități fiscale, modificări ale regulilor stabilite de o autoritate fiscală sau expirarea dreptului unei 
autorități fiscale de a examina sau reexamina o modificare fiscală. Absența unei înțelegeri sau 
neînțelegeri de către o autoritate fiscală cu privire la o modificare fiscală este puțin probabil să 
constituie o schimbare a faptelor și circumstanțelor sau a unor informații noi care afectează 
estimările necesare interpretării.  
 
Dobânzi pe termen lung în entități asociate și societăți mixte – Amendamente la IAS 
28 (emise în 12 octombrie 2017 și vor fi puse în vigoare pentru perioadele anuale 
începând cu data de 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Această normă nu este 
încă aprobată de Uniunea Europeană).  

Amendamentele clarifică faptul că entitățile raportoare ar trebui să aplice IFRS 9 împrumuturilor 
pe termen lung, acțiunilor preferențiale și instrumentelor similare care fac parte dintr-o investiție 
netă pe baza metodei punerii în echivalență realizată înainte de a se reduce valoarea contabilă 
printr-o pierdere a entității provenită din investiția făcută care depășește valoarea interesului 
investitorului pentru acțiunile ordinare.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
3. Metode şi politici contabile semnificative (continuare) 

ah) Standarde şi interpretări noi în vigoare începând din 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
(continuare) 

Îmbunătățiri anuale ale IFRS-ului din perioada 2015-2017 – Amendamente ale IFRS 
3, IFRS 11, IAS 12 și IAS 23 (emise în data de 12 decembrie 2017 și vor fi aplicate 
perioadelor anuale începând cu 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Această 
normă nu este încă aprobată de Uniunea Europeană).  

Sfera de aplicare restrânsă a amendamentelor a avut impact asupra a patru standarde: IFRS 3 a 
stabilit că achizitorul ar trebui să-și reevalueze interesul deținut anterior într-o participație comună 
atunci când obține controlul afacerii. În schimb, IFRS 11 explică clar că investitorul nu ar trebui să 
își reevalueze interesul deținut anterior atunci când obține controlul într-o participație comună, 
similar cerințelor existente referitoare la situația în care o entiate asociată devine o asociere în 
participație și viceversa.  

Amendamentul la IAS 12 explică faptul că o entitate recunoaște valoarea consecințelor impozitului 
pe profit ale dividendelor în situația în care entitatea a recunoscut tranzacțiile sau evenimentele care 
au generat profiturile distribuibile aferente, de exemplu în contul de profit și pierdere sau în alte 
elemente ale rezultatului global. Așadar, este clar că această cerință se aplică în toate circumstanțele 
atâta timp cât plățile pentru instrumente financiare clasificate drept capitaluri proprii sunt 
distribuiri ale profiturilor, și nu doar în cazurile în care consecințele fiscale sunt rezultatul ratelor 
de impozitare diferite pentru profiturile distribuite și nedistribuite. IAS 23 revizuit include o 
îndrumare explicită prin care împrumuturile obținute în mod special pentru finanțarea unui activ 
specific sunt excluse din grupul costurilor generale cu împrumuturile eligibile pentru capitalizare 
doar până în momentul în care activul specific este aproximativ complet.  

Cu excepția situațiilor descrise mai sus, nu ne așteptăm ca noile standarde și interpretări să afecteze 
semnificativ situațiile financiare ale Grupului. 
 

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 are o responsabilitate generală în ceea ce priveşte 
stabilirea şi monitorizarea cadrului general pentru managementul riscurilor în Grup şi Bancă.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4.   Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

a) Introducere (continuare) 

Managementul riscurilor se face în Banca Transilvania S.A. 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. 

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 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 revizuiește în mod regulat, dar cel puţin semestrial, programul de simulări de criză și 
evaluează 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4.   Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b)   Riscul de credit  

(i) Gestionarea riscului de credit 
Obiectivul Grupului și Băncii privind administrarea riscului de credit este să asigure un proces 
optim de alocare a capitalului între diferitele linii de activitate care să permită atingerea unor 
niveluri confortabile de capitaluri proprii raportate la activele ponderate la risc, ținând cont de 
importanța activității de creditare în activul Băncii, în conformitate cu profilul de bancă comercială 
al acesteia. 
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. 

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 dețin 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, etc. 

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), 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 
departamente cu atribuții in gestionarea riscurilor, care raportează Comitetelor din Centrală şi are 
atribuţii în ceea ce priveşte: 

x Analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor specifice în cadrul activităţii de creditare;  
x Analiza de risc pe portofolii de credite/expuneri mari, cu recomandari către Comitetul 

Conducătorilor/Consiliul de Administrație; 
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 Avizarea/elaborarea/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; 
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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) 

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 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, 
etc.); 

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. 

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, a 
contractelor de leasing financiar şi garanţiile emise.  

 

 

 

 

 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

50 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4.   Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b)   Riscul de credit (continuare)  

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

În tabelul de mai jos sunt prezentate concentrările de risc pe sectoare economice pentru expuneri 
bilanţiere şi extrabilanţiere: 

 

 Grup Banca 

 2017 2016 2017 2016 
     
Clienţi persoane fizice 50,09% 49,40% 50,12% 49,01% 
Producţie 11,48% 11,62% 11,14% 11,25% 
Comerţ 10,58% 11,45% 10,13% 11,14% 
Construcţii 4,95% 5,39% 4,72% 5,20% 
Agricultură 4,62% 4,75% 4,52% 4,64% 
Servicii 3,94% 3,91% 3,78% 3,81% 
Transport 3,33% 3,03% 2,66% 2,58% 
Imobiliare 2,74% 2,28% 2,83% 2,37% 
Alţii 2,67% 2,05% 2,59% 2,01% 
Industria energetică 1,43% 1,94% 1,44% 1,93% 
Persoane fizice autorizate 1,93% 1,81% 1,80% 1,79% 
Telecomunicaţii 0,83% 0,91% 0,81% 0,90% 
Instituţii financiare 0,57% 0,51% 2,66% 2,49% 
Industria minieră 0,33% 0,44% 0,27% 0,35% 
Industria chimică 0,43% 0,43% 0,45% 0,45% 
Pescuit 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 
Instituţii guvernamentale 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 
       

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
La 31 decembrie 2017, total expuneri bilanţiere şi extrabilanţiere irevocabile erau de 33.753.020 mii 
lei (2016: 30.906.607 mii lei) pentru Grup şi 33.293.648 mii lei (2016: 30.783.134 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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare)   
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

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, bazate pe o clasificare pe 5 nivele: risc scazut(grad 1), risc moderat (gradul 2-3), risc 
mediu (gradul 4-6), risc crescut (grad 7) și gradul de risc cel mai mare reprezentat de creditele depreciate(grad 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 creanțelor din contracte de leasing financiar pe Grup la 31 decembrie 2017 
sunt prezentate în continuare: 

La cost amortizat 

Nota 

Total 2017 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grad 1 Risc scăzut  27.488.006 15.219.447 3.995.734 7.961.740 136.579 3.125.394 12.268.559 8.043.034 2.075.201 1.159.504 990.820 

Grad 2-3 Risc moderat  1.650.686 874.093 291.069 266.375 80.908 235.741 776.593 464.338 43.295 248.977 19.983 

Grad 4-6 Risc mediu  513.795 90.163 127 36.296 6 53.734 423.632 259.153 94.284 27.006 43.189 

Grad 7 Risc crescut  914.257 185.262 18.185 44.669 10.942 111.466 728.995 406.771 134.447 133.883 53.894 

Grad 8 depreciate  1.553.909 595.105 140.264 118.422 23.808 312.611 958.804 658.706 68.884 206.659 24.555 

Valoare brută 
21, 
22 32.120.653 16.964.070 4.445.379 8.427.502 252.243 3.838.946 15.156.583 9.832.002 2.416.111 1.776.029 1.132.441 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate Total 2017 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 
 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 

Grad 1 Risc scăzut 26.396.172 14.432.393 3.840.773 7.599.899 127.022 2.864.699 11.963.779 7.860.858 2.020.503 1.105.579 976.839 

Grad 2-3 Risc moderat 938.937 384.517 159.402 83.297 70.198 71.620 554.420 339.876 16.978 188.726 8.840 

Grad 4-6 Risc mediu 257.505 2.418 - 36 6 2.376 255.087 102.909 89.008 22.339 40.831 

Total 27.592.614 14.819.328 4.000.175 7.683.232 197.226 2.938.695 12.773.286 8.303.643 2.126.489 1.316.644 1.026.510 
 
 

Valori brute pe benzi 
de restanţă a 
creditelor, avansurilor 
acordate clienţilor și 
leasing-urilor restante 
dar nedepreciate Total 2017 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
1-15 zile 1.195.315 874.288 182.357 386.571 13.901 291.459 321.027 192.083 56.203 58.047 14.694 

15-30 zile 364.948 245.472 48.137 106.394 2.839 88.102 119.476 60.821 9.363 46.082 3.210 

30-60 zile 260.498 195.757 39.130 73.105 2.791 80.731 64.741 40.038 10.979 7.901 5.823 

60-90 zile 67.730 41.374 17.004 13.347 736 10.287 26.356 18.344 4.470 2.146 1.396 

Total 1.888.491 1.356.891 286.628 579.417 20.267 470.579 531.600 311.286 81.015 114.176 25.123 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Valori brute ale 
creditelor, creanţelor 
și leasing-urilor 
acordate clienţilor 
depreciați Total 2017 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grad 4-6 Risc mediu 171.382 7.484 127 1.762 - 5.595 163.898 151.596 5.276 4.667 2.359 

Grad 7 Risc crescut 914.257 185.262 18.185 44.669 10.942 111.466 728.995 406.771 134.447 133.883 53.894 

Grad 8 depreciate 1.553.909 595.105 140.264 118.422 23.808 312.611 958.804 658.706 68.884 206.659 24.555 

Total 2.639.548 787.851 158.576 164.853 34.750 429.672 1.851.697 1.217.073 208.607 345.209 80.808 
 

Ajustări pentru 
depreciere Nota Total 2017 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Individuale  -1.036.165 -107.874 -13.168 -37.987 -3.237 -53.482 -928.291 -612.105 -108.601 -175.730 -31.855 

Colective  -835.526 -507.155 -174.120 -107.292 -8.212 -217.531 -328.371 -217.353 -40.340 -44.511 -26.167 

Total ajustări 
pentru depreciere 

21, 
22 -1.871.691 -615.029 -187.288 -145.279 -11.449 -271.013 -1.256.662 -829.458 -148.941 -220.241 -58.022 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Expunerile la riscul de credit pentru credite, avansuri acordate clienţilor şi creanțe din leasing financiar pe Grup la 31 decembrie 2016 sunt prezentate 
în continuare: 

La cost amortizat 

Nota 

Total 2016 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 
 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 

Grad 1 Risc scăzut  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 

Grad 2-3 Risc moderat  1.296.501 759.593 255.393 210.600 23.665 269.935 536.908 280.353 37.681 200.130 18.744 

Grad 4-6 Risc mediu  603.385 153.715 185 40.855 - 112.675 449.670 213.675 118.267 69.920 47.808 

Grad 7 Risc crescut  904.686 202.866 27.429 55.180 7.712 112.545 701.820 402.892 51.247 201.978 45.703 

Grad 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 

 
 

Valori brute nerestante şi 
nedepreciate Total 2016 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 
 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 

Grad 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 

Grad 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 

Grad 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 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Valori brute pe benzi de 
restanţă a creditelor, 
avansurilor acordate 
clienţilor și leasing-urilor 
restante dar nedepreciate Total 2016 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei 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 
 
 

Valori brute ale 
creditelor, creanţelor 
și leasing-urilor 
acordate clienţilor 
depreciați 

Total 
2016 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 
persoane 
juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grad 4-6 Risc mediu 249.839 17.066 184 24 - 16.858 232.773 171.219 27.045 17.508 17.001 

Grad 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 

Grad 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 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Ajustări pentru 
depreciere 

Nota 

Total 2016 

Credite și leasing-uri acordate persoanelor fizice Credite și leasing-uri acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei 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 ajustări 
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 

 

Expunerile la riscul de credit pentru credite şi avansuri acordate clienţilor la nivel individual pe Bancă la 31 decembrie 2017 sunt prezentate în 
continuare: 

La cost amortizat Total 2017 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 
în lei în valută 

Total 
persoane 

juridice 
în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grad 1 Risc scăzut 28.041.962 15.210.290 3.986.577 7.961.740 136.580 3.125.393 12.831.672 8.161.279 2.206.285 1.291.680 1.172.428 

Grad 2-3 Risc moderat 799.530 650.397 140.908 265.513 8.456 235.520 149.133 93.892 32.172 10.638 12.431 

Grad 4-6 Risc mediu 516.562 90.163 127 36.296 6 53.734 426.399 258.732 94.284 30.194 43.189 

Grad 7 Risc crescut 910.082 185.259 18.185 44.669 10.939 111.466 724.823 402.990 134.447 133.492 53.894 

Grad 8 depreciate 1.424.700 553.219 102.364 118.422 19.822 312.611 871.481 628.039 67.557 151.330 24.555 

Valoare brută 31.692.836 16.689.328 4.248.161 8.426.640 175.803 3.838.724 15.003.508 9.544.932 2.534.745 1.617.334 1.306.497 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate Total 2017 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 
 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 

Grad 1 Risc scăzut 26.950.737 14.423.237 3.831.616 7.599.899 127.023 2.864.699 12.527.500 7.979.632 2.151.587 1.237.836 1.158.445 
Grad 2-3 Risc moderat 224.268 194.752 39.280 82.435 1.638 71.399 29.516 20.563 6.116 1.556 1.281 

Grad 4-6 Risc mediu 260.692 2.417 - 36 6 2.375 258.275 102.909 89.008 25.527 40.831 

Total 27.435.697 14.620.406 3.870.896 7.682.370 128.667 2.938.473 12.815.291 8.103.104 2.246.711 1.264.919 1.200.557 
 
 

Valori brute pe benzi 
de restanţă a creditelor 
şi avansurilor acordate 
clienţilor, restante dar 
nedepreciate Total 2017 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
1-15 zile 1.164.886 851.876 163.340 386.571 10.506 291.459 313.010 186.126 55.969 56.220 14.695 

15-30 zile 280.795 244.741 47.719 106.394 2.526 88.102 36.054 20.964 9.336 2.537 3.217 

30-60 zile 245.057 188.792 32.349 73.105 2.607 80.731 56.265 36.235 10.979 3.228 5.823 

60-90 zile 60.760 37.551 13.181 13.347 736 10.287 23.209 16.402 4.470 941 1.396 

Total 1.751.498 1.322.960 256.589 579.417 16.375 470.579 428.538 259.727 80.754 62.926 25.131 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Valori brute ale 
creditelor şi creanţelor 
acordate clienţilor 
depreciate Total 2017 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grad 4-6 Risc mediu 170.859 7.484 127 1.762 - 5.595 163.375 151.072 5.276 4.667 2.360 

Grad 7 Risc ridicat 910.082 185.259 18.185 44.669 10.939 111.466 724.823 402.990 134.447 133.492 53.894 

Grad 8 depreciate 1.424.700 553.219 102.364 118.422 19.822 312.611 871.481 628.039 67.557 151.330 24.555 

Total 2.505.641 745.962 120.676 164.853 30.761 429.672 1.759.679 1.182.101 207.280 289.489 80.809 
 

Ajustări pentru 
depreciere Total 2017 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 
Total 

Credite 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Individuale -997.588 -102.342 -7.884 -37.987 -2.989 -53.482 -895.246 -600.938 -107.987 -154.466 -31.855 

Colective -781.209 -468.608 -135.973 -107.289 -7.816 -217.530 -312.601 -212.556 -41.395 -30.968 -27.682 

Total ajustări pentru 
depreciere -1.778.797 -570.950 -143.857 -145.276 -10.805 -271.012 -1.207.847 -813.494 -149.382 -185.434 -59.537 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

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 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 
 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 

Grad 1 Risc scăzut 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 

Grad 2-3 Risc moderat 805.011 616.966 123.873 210.600 12.558 269.935 188.045 116.300 35.722 17.599 18.424 

Grad 4-6 Risc mediu 603.588 153.715 185 40.855 - 112.675 449.873 213.675 118.267 70.122 47.809 

Grad 7 Risc crescut 894.641 202.833 27.429 55.180 7.679 112.545 691.808 397.949 51.247 196.909 45.703 

Grad 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 brută 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 
 
 

Valori brute 
nerestante şi 
nedepreciate Total 2016 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei în valută 
 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 

Grad 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 

Grad 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 

Grad 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 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 
Valori brute pe benzi 
de restanţă a 
creditelor şi 
avansurilor acordate 
clienţilor, restante dar 
nedepreciate 

Total 
2016 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută 
Total 

persoane 
juridice 

în lei 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 
 
 

Valori brute ale 
creditelor şi 
creanţelor acordate 
clienţilor depreciate 

Total 
2016 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 
Total 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani  < 5 ani  > 5 ani 
Grad 4-6 Risc mediu 249.826 17.067 185 24 - 16.858 232.759 171.219 27.045 17.494 17.001 

Grad 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 

Grad 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 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Ajustări pentru 
depreciere 

Total 
2016 

Credite acordate persoanelor fizice Credite acordate persoanelor juridice 

Total 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 
persoane 

juridice 

în lei 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 ajustări 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 

 
 
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 1.921.499 mii lei (2016: 2.100.817 mii lei), iar Banca 1.883.237 
mii lei (2016: 2.065.949 mii lei).  

Plasamentele la bănci şi titlurile de valoare nu erau nici restante nici provizionate la 31 decembrie 2017 si 2016. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Grupul deţine numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală în valoare de 6.637.725 mii lei, iar Banca 
6.637.692 mii lei la 31 decembrie 2017. Plasamentele la bănci se încadrează pe ratinguri situate între 
AA și BB+, emise de agenţiile Standard&Poor’s şi Fitch, în cazul în care acestea sunt disponibile. 
Pentru plasamentele Grupului si Băncii la instituţii de credit fără rating Standard & Poor’s sau Fitch 
a fost folosit ratingul de ţară Standard & Poor’s (nota 19). 

La 31 decembrie 2017, activele financiare disponibile în vederea vânzării includ certificate de 
trezorerie şi obligaţiuni emise de Guvernul României, având rating Standard&Poor's BBB-, 
obligaţiuni emise de primării având rating BBB- și BB+, obligațiuni emise de alte instituții financiare 
având rating A- și BBB și obligațiuni emise de alte instituții nefinanciare cu rating BB (nota 23). 

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 restante şi fără provizion specific 

Creditele 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 atât la expuneri individuale cât și la expuneri colective 
stabilit pentru un grup de active omogene și o componentă colectivă 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 2017 Grupul şi Banca au operat modificări în ceea ce priveşte 
metodele de calcul al ajustărilor pentru depreciere colectivă: a fost ajustată metodologia de calcul 
pentru deprecierea creditelor aferente clienţilor eligibili a solicita protecţia sub incidenţa Legii nr. 
77 („Legea dării în plată”) în scopul încorporării evoluției comportamentale, economice și 
legislative, respectiv a fost realizată o resegmentare a portofoliilor de credite, în scopul surprinderii 
realinierii liniilor de business. Referitor la modificările generate de Hotărârea Curții Constituționale 
cu privire la legea dării în plată, acestea au dus la o mai bună identificare a clienților care ar putea 
recurge la acest comportamentă, diminuând în consecința nivelul provizioanelor colective 
înregistrate.  

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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Politica de garantare  

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.  
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 2017 2016 2017 2016 
Aferente creditelor care prezintă un risc moderat, mediu, crescut şi depreciate 
Proprietăţi imobiliare 3.527.998 3.920.382 3.512.288 3.903.283 

Garanţii reale mobiliare 412.365 573.497 399.468 573.088 

Alte garanţii 92.008 178.676 89.231 175.668 

 4.032.371 4.672.555 4.000.987 4.652.039 
     
Aferente creditelor care prezintă un risc scăzut 
Proprietăţi imobiliare 23.965.037 21.640.672 23.969.073 21.669.526 
Garanţii reale mobiliare 2.259.073 2.354.718 2.381.928 2.489.465 
Alte garanţii 2.222.160 1.984.820 2.242.142 1.985.359 

 28.446.270 25.980.210 28.593.143 26.144.350 
Total 32.478.641 30.652.765 32.594.130 30.796.389 

 

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) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

Efectul garanțiilor Grupului la 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 este următorul: 
 2017  2016 
 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 5.412.632 9.406.696 7.549.183 5.224.103  5.059.044 8.204.935 5.901.504 5.376.834 
Colateral 1.093.805 15.660.753 1.940.165 9.184.597  1.152.453 13.546.509 1.461.410 9.283.625 
Expuneri restante dar nedepreciate      
Expunere brută 556.978 799.913 319.595 212.005  555.397 665.309 268.967 300.779 
Colateral 201.243 1.398.847 64.741 421.708  220.647 1.159.635 47.386 565.452 
Expuneri depreciate       
Expunere brută 485.858 301.993 1.001.735 849.962  435.170 344.957 1.351.611 1.013.403 
Colateral 211.184 552.985 260.094 1.488.519  176.115 629.038 570.041 1.840.454 

Efectul garanțiilor Băncii la 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 este următorul: 
 2017  2016 

 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 5.216.769 9.403.637 7.516.431 5.298.860  4.945.130 8.198.037 6.049.333 5.469.056 
Colateral 1.087.367 15.651.902 1.935.970 9.327.387  1.151.269 13.520.859 1.494.949 9.429.468 
Expuneri restante dar nedepreciate      
Expunere brută 523.047 799.913 216.700 211.838  524.423 664.822 190.985 300.749 
Colateral 201.243 1.398.847 64.581 421.301  220.647 1.158.674 47.240 565.152 

Expuneri depreciate          
Expunere brută 444.824 301.138 910.825 848.854  409.882 344.109 1.271.311 1.011.890 
Colateral 211.184 550.291 259.927 1.484.130  176.115 627.079 569.619 1.835.318 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

65 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la riscul de credit (continuare) 

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 2017, respectiv 31 decembrie 2016: 
 

 
 

Grup 

În mii lei 
 2017 2016 

Active 
Note Valoare contabilă 

brută Provizioane 
Valoare 

contabilă 
Valoare 

contabilă brută Provizioane 
Valoare 

contabilă 

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18  5.351.174   -  5.351.174  4.294.163  -  4.294.163  

Plasamente la bănci 19  5.348.074   -   5.348.074  2.785.505  - 2.785.505  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  21  31.280.801   1.817.169   29.463.632  28.899.463   2.189.061  26.710.402  

Creanțe din contracte de leasing financiar 22  839.852   54.522   785.330  578.447  54.804  523.643  

Titluri de valoare deţinute până la scadenţă - titluri de datorie 23  -   -  - 20.691  - 20.691  

Total bilanţier   42.819.901   1.871.691   40.948.210  36.578.269  2.243.865  34.334.404  

Angajamente irevocabile acordate  129.975   46   129.929  153.867  103  153.764  

Garanţii financiare irevocabile date  2.365.310   62.857   2.302.453  1.945.444  44.425  1.901.019  

Total extrabilanţier  2.495.285 62.903 2.432.382 2.099.311   44.528  2.054.783  

Total bilanţier şi extrabilanţier 45.315.186 1.934.594 43.380.592 38.677.580   2.288.393  36.389.187  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

b) Riscul de credit (continuare) 

(ii) Expunerea la 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 2017, respectiv 31 decembrie 2016: 

 

 
 

Banca 

În mii lei  2017 2016 

Active 
Note Valoare contabilă 

brută Provizioane 
Valoare 

contabilă 
Valoare 

contabilă brută Provizioane 
Valoare 

contabilă 

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18  5.351.174   -  5.351.174   4.294.163  -  4.294.163  

Plasamente la bănci 19  5.302.292   -  5.302.292   2.746.582  -  2.746.582  

Credite şi avansuri acordate clienţilor  21  31.692.836   1.778.797   29.914.039  29.379.727  2.169.751  27.209.976  

Total bilanţier  42.346.302  1.778.797  40.567.505  36.420.472  2.169.751  34.250.721  

Angajamente irevocabile acordate  95.650   46   95.604  120.762  103  120.659  

Garanţii financiare irevocabile date  2.368.080   62.861   2.305.219   1.953.257  44.436  1.908.821  

Total extrabilanţier  2.463.730 62.907 2.400.823 2.074.019 44.539 2.029.480 

Total bilanţier şi extrabilanţier 44.810.032 1.841.704 42.968.328 38.494.491 2.214.290 36.280.201 
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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 

Economia Zonei Euro (principalul partener economic al României) a accelerat în ultimele trimestre, 
evoluție susținută de ameliorarea climatului macro-financiar global și de nivelul foarte scăzut al 
costurilor reale de finanțare (dată fiind politica monetară relaxată fără precedent implementată de 
Banca Centrală Europeană).  

Estimările preliminare ale Eurostat indică creșterea economiei regiunii cu 2,5% an/an în 2017, cea 
mai bună dinamică din 2007. Se evidențiază consolidarea climatului pozitiv în sfera investițiilor, 
evoluție susținută de impulsul exporturilor, momentul favorabil din sfera consumului și nivelul 
redus al costurilor reale de finanțare. 

De asemenea, consumul privat (principala componentă a PIB) a evoluat la un ritm peste potențial 
în perioada recentă, pe fondul ameliorării climatului din piața forței de muncă (rata șomajului în 
scădere spre nivelurile pre-criză), accelerării creditării și majorării prețurilor activelor imobiliare și 
financiare. Nu în ultimul rând, consumul public a crescut în 2017, evoluție influențată și de nivelul 
redus al costurilor de finanțare.  

În sfera economiei financiare se observă accelerarea inflației medii anuale de la 0,2% în 2016 la 1,5% 
în 2017, evoluție determinată îndeosebi de dinamica componentelor volatile. 

Persistența inflației la un nivel inferior țintei (de 2% an/an) a determinat Banca Centrală Europeană 
să semnaleze continuarea politicii monetare relaxate până în toamna anului 2018.  
 

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. 

Scopul gestiunii riscului de lichiditate îl reprezintă obținerea randamentelor scontate ale activelor, 
în condițiile unui management corespunzător al lichidității, asumat conștient și adaptat condițiilor 
de piață, interna și internațională, și de dezvoltare a instituției, și nu în ultimul rând în contextul 
cadrului legislativ actual. 

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.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

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. 

Managementul operativ al lichidității se realizează și intraday, astfel încât să se asigure toate 
decontările/plățile asumate de Grup și Bancă, în nume propriu sau în numele clienților, în lei sau 
valuta, pe cont sau în numerar, în limitele interne, legale și obligatorii. 

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.  

S-au elaborat simulari de criză pe multiple scenarii de diverse intensități, cu probabilități diferite de 
concretizare și pe diferite perioade de menținere. Acestea au ca scop identificarea / evaluarea 
pierderilor, a impactului ipotetic al evenimentelor sau influențelor ce pot da naștere unei crize de 
lichiditate. În plus se studiază impactul determinanților de risc de lichiditate asupra capabilității 
Băncii de a asigura lichiditățile clienților săi, precum și menținerea unor niveluri adecvate ale 
rezervei de lichiditate disponibilă. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

Activele şi datoriile Grupului de la 31 decembrie 2017 analizate pe baza perioadei rămase până la data contractuală a scadenţei, modele bazate pe benzi de 
lichiditate, şi pe ipoteze convenționale referitoare la anumite elemente de bilanț sunt următoarele: 

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 
Datorii financiare          
Depozite de la bănci 127.946 -127.949 -127.949 - - - - - - 
Depozite de la clienţi 48.932.195 -49.329.651 -27.948.170 -4.807.571 -4.450.120 -9.997.792 -1.640.962 -485.036 - 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare 1.487.022 -1.531.447 -306.070 -16.759 -203.397 -302.170 -272.285 -430.766 - 
Datorii subordonate și obligațiuni emise 414.578  -533.579  -3.493  -9.242  -108.344  -88.532  -37.151  -286.817  - 
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 11.906  -11.906  -3.338  -83  -8.432  -   -  -53  - 
Alte datorii financiare 1.184.210 -1.184.210 -1.183.991 -164 -55 - - - - 
Total datorii financiare 52.157.857  -52.718.742  -29.573.011  -4.833.819  -4.770.348  -10.388.494  -1.950.398  -1.202.672  - 
          
Active financiare          
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 6.637.725 6.637.725 6.637.725 - - - - - - 
Plasamente la bănci 5.348.074 5.379.578 4.986.097 84.252 75.909 138.160 64.841 30.319 - 
Active financiare la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere 264.996 265.096 137.615 8 24 618 - - 126.831 
Instrumente derivate 9.854 9.854 1.204 3 8.523 - - 124 - 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  29.463.632 40.525.798 3.533.258 2.660.018 5.059.322 8.610.410 5.008.139 15.654.651 - 
Creanțe din contracte de leasing 
financiar 785.330 916.045 152.036 74.896 148.354 406.797 126.693 7.269 - 
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării 15.821.300 17.003.160 13.491.628 279.131 247.358 1.588.500 663.828 572.571 160.144 
Alte active financiare 234.317 234.317 234.317 - - - - - - 
Total active financiare 58.565.228 70.971.573 29.173.880 3.098.308 5.539.490 10.744.485 5.863.501 16.264.934 286.975 
Poziţia netă bilanțieră   18.252.831   -399.131  -1.735.511  769.142   355.991   3.913.103  15.062.262   286.975  
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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 2017          
Extrabilanțier          
Angajamente irevocabile acordate 129.929 129.975 4.969 7.237 50.483 25.865 17.665 23.756 - 
Garanţii financiare irevocabile date 2.302.453 2.365.310 455.934 285.547 284.122 1.242.985 76.986 19.736 - 
Valoarea brută contracte swap şi forward          
        - Sume de livrat -766.749 -766.749 -470.515 -15.301 -226.661 - - -54.272 - 
        - Sume de primit 765.060 765.060 468.786 15.341 226.661 - - 54.272 - 
Poziţie netă instrumente derivate -1.689 -1.689 -1.729 40 - - - - - 

Total extrabilanț 2.430.693 2.493.596 459.174 292.824 334.605 1.268.850 94.651 43.492 - 

Total poziție netă bilanț și extrabilanț  15.759.235 -858.305 -2.028.335 434.537 -912.859 3.818.452 15.018.770 286.975 

Activele şi datoriile Grupului de la 31 decembrie 2016 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: 

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 
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 și obligațiuni emise 424.111  574.366 -4.004 -9.582 -13.865 -141.144 -85.909 -319.862 - 
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 10.947 -10.947 -4.938 -1.879 - -4.130 - - - 
Alte datorii financiare 459.028 -459.129 -456.835 -484 -335 -1.093 -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 - 
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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 
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 contul 
de profit sau pierdere 155.609  155.609  78.850 - - - - - 76.759 
Instrumente derivate  7.911  7.911  3.149 - - 4.762 - - - 
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  - 
Creanțe din contracte de leasing financiar  523.643  629.557  119.589  52.133  100.851  264.519  83.882  8.583  - 
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării 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 bilanțieră  17.149.641  -830.242 -1.767.194 882.437  701.938  4.198.022  13.777.494  187.186  
Extrabilanțier          
Angajamente irevocabile acordate 153.764 153.867 9.550 33.078 39.251 17.571 22.235 32.182 - 
Garanţii financiare irevocabile date 1.901.019 1.945.444 352.745 301.548 349.243 271.040 107.320 563.548 - 

Valoarea brută contracte swap şi forward          
        - Sume de livrat -1.219.262 -1.219.262 -745.802 -249.761 - -223.699 - - - 
        - Sume de primit 1.216.652 1.216.652 744.205 248.748 - 223.699 - - - 
Poziţie netă instrumente derivate -2.610 -2.610 -1.597 -1.013 - - - - - 
Total extrabilanț 2.052.173 2.096.701 360.698 333.613 388.494 288.611 129.555 595.730 - 

Total poziție netă bilanț și extrabilanț  15.052.940 -1.190.940 -2.100.807 493.943 413.327 4.068.467 13.181.764 187.186 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

Activele şi datoriile Băncii de la 31 decembrie 2017 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: 

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 
Datorii financiare          
Depozite de la bănci 127.946   -127.949 -127.949  -  - - - - - 
Depozite de la clienţi 49.099.201  -49.157.366  -27.810.036  -4.802.091  -4.422.114 -9.997.480  -1.640.809 -484.836  - 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare 1.099.891  -1.125.018  -293.414  -6.094 -39.464 -178.726 -176.554 -430.766 - 
Datorii subordonate și obligațiuni emise  414.578   -533.579 -3.493 -9.242 -108.344  -88.532 -37.151 -286.817 - 
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 11.906   -11.906 -3.338 -83  -8.432  -  - -53 - 
Alte datorii financiare 1.142.938  -1.142.938  -1.142.938  - -  - - - - 
Total datorii financiare  51.896.460   -52.098.756  -29.381.168  -4.817.510 -4.578.354  -10.264.738 -1.854.514  -1.202.472 - 
          
Active financiare          
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală  6.637.692  6.637.692  6.637.692  - - - - - - 
Plasamente la bănci 5.302.292  5.332.885  4.954.512  81.679  63.374  138.160  64.841  30.319  - 
Active financiare la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere 73.281  73.281  36.641  - - - - - 36.640  
Instrumente derivate 9.854  9.854  1.204  3  8.523  - - 124  - 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  29.914.039  40.877.803  3.573.257  2.682.136  5.140.259  8.747.538  5.049.990  15.684.623  - 
Investiţii în participaţii 156.631  156.631  - - - - - - 156.631  
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării 16.032.612  17.212.626  13.614.722  278.694  247.285  1.586.833  663.351  571.714  250.027  
Alte active financiare 211.913  211.913  211.913  - - - - - - 
Total active financiare 58.338.314  70.512.685  29.029.941  3.042.512  5.459.441  10.472.531  5.778.182  16.286.780  443.298  

Poziţia netă bilanțieră   18.413.929  -351.227 -1.774.998 881.087  207.793  3.923.668  15.084.308  443.298  
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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 2017          
Extrabilanțier          
Angajamente irevocabile acordate 95.604 95.650 4.235 4.725 50.163 22.577 - 13.950 - 
Garanţii financiare irevocabile date 2.305.219 2.368.080 458.321 285.547 284.161 1.243.010 77.105 19.936 - 
Valoarea brută contracte swap şi forward          
        - Sume de livrat -766.749 -766.749 -470.515 -15.301 -226.661 - - -54.272 - 
        - Sume de primit 765.060 765.060 468.786 15.341 226.661 - - 54.272 - 
Poziţie netă instrumente derivate -1.689 -1.689 -1.729 40 - - - - - 

Total extrabilanț 2.399.134 2.462.041 460.827 290.312 334.324 1.265.587 77.105 33.886 - 

Total poziție netă bilanț și extrabilanț   15.951.888 -812.054 -2.065.310 546.763 -1.057.794 3.846.563 15.050.422 443.298 

Gapurile negative aparente între diverse elemente bilanțiere și extrabilanțiere așa cum sunt ele prezentate mai sus sunt ușor de gestionat ca urmare a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării care oferă o flexibilitate crescută prin faptul că sunt bine diversificate, tranzacționate pe o piață activă și lichidă.  

Activele şi datoriile Băncii de la 31 decembrie 2016 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: 

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 
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 și obligațiuni emise 424.111 -574.366 -4.004 -9.582 -13.865 -141.144 -85.909 -319.862 - 
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 10.947 -10.947 -4.938 -1.879 - -4.130 - - - 
Alte datorii financiare 430.211 -430.211 -430.211 - - - - - - 
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 - 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 
 

 
Gapurile negative aparente între diverse elemente bilanțiere și extrabilanțiere asa cum sunt ele prezentate mai sus sunt ușor de gestionat ca urmare a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării care oferă o flexibilitate crescută prin faptul ca sunt bine diversificate, tranzacționate pe o piață activă și lichidă.  

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 
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 51.979 51.979 25.990 - - - - - 25.989 
Instrumente derivate 7.911 7.911 3.149 - - 4.762 - - - 
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 în vederea 
vânzării 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 bilanțieră  16.909.772 -1.151.597 -1.787.495 847.684 654.626 4.208.237 13.804.696 333.621 
Angajamente irevocabile acordate 120.659 120.762 9.288 30.956 39.251 13.253 2 28.012 - 
Garanţii financiare irevocabile date 1.908.821 1.953.257 360.327 301.547 349.281 271.101 107.453 563.548 - 
Valoarea brută contracte swap şi forward          
        - Sume de livrat -1.219.262 -1.219.262 -745.802 -249.761 - -223.699 - - - 
        - Sume de primit 1.216.652 1.216.652 744.205 248.748 - 223.699 - - - 
Poziţie netă instrumente derivate -2.610 -2.610 -1.597 -1.013 - - - - - 
Total extrabilanţ 2.026.870 2.071.409 368.018 331.490 388.532 284.354 107.455 591.560 - 

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ  14.838.363 -1.519.615 -2.118.985 459.152 370.272 4.100.782 13.213.136 333.621 
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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 
2017 

        
Media perioadei 69 -69 34 -34 -110 110 -55 55 
Minimul perioadei -23.748 54 -11.874 27 -23.748 168 -11.874 84 
Maximul perioadei  22.616 -40 11.308 -20 22.616 -62 11.308 -31 
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 
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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 în contul de profit și pierdere și în capitalurile 
proprii a Grupului și a Băncii, bazată pe metoda standardizată este prezentată în tabelul de mai 
jos: 

În mii lei 2017 2016 
Fonduri proprii 5.651.402 4.853.871 
Declinul potenţial al valorii ec +/-200bp   
Valoare absolută 111.060 71.762 
Impact în fonduri proprii 1,97% 1,48% 

Modificarea potenţială a valorii economice a Grupului BT bazată pe metoda standardizată este 
prezentată în tabelul de mai jos: 

În mii lei 2017 2016 
Fonduri proprii 5.881.317 5.038.961 
Declinul potenţial al valorii ec +/-200bp   
Valoare absolută 128.706 85.727 
Impact în fonduri proprii 2,19% 1,70% 

 
Prin efectuarea analizelor de tip GAP, Banca și-a propus diminuarea decalajului între activele 
și pasivele sensibile la variația ratei dobânzii, atat pe total cât și pe diverse orizonturi de timp, 
astfel încat impactul variației ratei dobânzii asupra veniturilor nete să fie minimizat. 
Pentru gestionarea riscurilor generate de posibile evoluții ale ratelor dobânzii Banca a elaborat 
scenarii de simulare, inclusiv scenarii de tip „stress testing” de intensitate diferită, cu diverse 
probabilități de concretizare. 
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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 2017: 

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 6.637.725 - - - - - 6.637.725 
Plasamente la bănci 5.076.788 71.509 122.910 49.972 26.895 - 5.348.074 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  25.402.534 1.634.318 1.246.042 689.430 491.308 - 29.463.632 
Creanțe din contracte de leasing financiar 785.330 - - - - - 785.330 
Alte active financiare 
 

- - - - - 234.317 234.317 
Total active financiare 37.902.377 1.705.827 1.368.952 739.402 518.203 234.317 42.469.078 
        
Datorii financiare        
Depozite de la bănci 127.946 - - - - - 127.946 
Depozite de la clienţi 41.399.432 7.027.766 440.785 17.369 46.843 - 48.932.195 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, 
datorii subordonate şi obligaţiuni emise  1.845.118 - - - 56.482 - 1.901.600 
Alte datorii financiare - - - - - 1.184.210 1.184.210 
Total datorii financiare 43.372.496 7.027.766 440.785 17.369 103.325 1.184.210 52.145.951 
        Poziţie netă -5.470.119 -5.321.939 928.167 722.033 414.878 -949.893 -9.676.873 
Angajamente irevocabile acordate 12.160 50.483 25.865 17.665 23.756 - 129.929 
Garanţii financiare irevocabile date 711.882 277.081 1.220.187 75.096 18.207 - 2.302.453 
Total extrabilanţ 724.042 327.564 1.246.052 92.761 41.963 - 2.432.382 
        

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanț -6.194.161 -5.649.503 -317.885 629.272 372.915 -949.893 -12.109.255 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 

d) Riscul de piaţă (continuare)  

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 
Creanțe din contracte de leasing financiar 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 - - - - - 459.028 459.028 
Total datorii financiare 37.157.584 6.603.572 752.602 21.092 122.915 459.028 45.116.793 
        
Poziţie netă -6.118.889 -5.798.166 674.433 847.076 1.071.682 -264.877 -9.588.741 
Angajamente irevocabile acordate 42.525 39.251 17.571 22.235 32.182 - 153.764 
Garanţii financiare irevocabile date 634.677 336.743 260.546 105.929 563.124 - 1.901.019 
Total extrabilanţ 677.202 375.994 278.117 128.164 595.306 - 2.054.783 
        

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ -6.796.091 -6.174.160 396.316 718.912 476.376 -264.877 -11.643.524 
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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 2017: 

 
 

   

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 6.637.692  - - - - - 6.637.692  
Plasamente la bănci 5.042.674  59.841  122.910  49.972  26.895  - 5.302.292  
Credite şi avansuri acordate clienţilor  25.964.640  1.614.300  1.182.184  661.607  491.308  - 29.914.039  

Alte active financiare - - - - - 211.913  211.913 

Total active financiare 37.645.006  1.674.141  1.305.094  711.579  518.203  211.913  42.065.936  
Datorii financiare        
Depozite de la bănci 127.946  - - - - - 127.946  
Depozite de la clienţi 41.566.438  7.027.766  440.785  17.369  46.843  - 49.099.201  
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, 
datorii subordonate şi obligaţiuni emise  1.457.987  - - - 56.482  - 1.514.469  
Alte datorii financiare - - - - - 1.142.938  1.142.938  
Total datorii financiare  43.152.371  7.027.766  440.785  17.369   103.325  1.142.938  51.884.554  
        
Poziţie netă -5.507.365 -5.353.625 864.309 694.210 414.878 -931.025 -9.818.618 
Angajamente irevocabile acordate 8.914 50.163 22.577 - 13.950 - 95.604 
Garanţii financiare irevocabile date 714.267 277.120 1.220.212 75.213 18.407 - 2.305.219 
Total extrabilanţ 723.181 327.283 1.242.789 75.213 32.357 - 2.400.823 
        

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ -6.230.546 -5.680.908 -378.480 618.997 382.521 -931.025 -12.219.441 
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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 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  

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 - -  -  -  - 430.211  430.211  
Total datorii financiare 37.248.151 6.607.027 770.419 21.180 122.836 430.211 45.199.824 
        
Poziţie netă -6.674.141 -5.740.452 876.773 928.696 1.089.704 -260.058 -9.779.478 
Angajamente irevocabile acordate 40.141 39.251 13.253 2 28.012 - 120.659 
Garanţii financiare irevocabile date 642.248 336.781 260.607 106.061 563.124 - 1.908.821 
Total extrabilanţ 682.389 376.032 273.860 106.063 591.136 - 2.029.480 
        

Poziţie netă bilanţ şi extrabilanţ -7.356.530 -6.116.484 602.913 822.633 498.568 -260.058 -11.808.958 
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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 
2017 sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD 
Alte 

valute Total 
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală  3.480.446   3.076.466   30.160   50.653   6.637.725  
Plasamente la bănci  2.282.833   1.856.437   839.395   369.409   5.348.074  
Active financiare la valoare justă prin 
contul de profit sau pierdere  50.680   478   -  -  51.158  
Instrumente derivate  9.149   705   -  -  9.854  
Credite şi avansuri acordate clienţilor   23.447.123   5.554.765   80.605   381.139   29.463.632  
Creanțe din contracte de leasing 
financiar  358.239   423.724   3.367   -  785.330  
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării  8.506.247   6.221.619   1.025.886   -  15.753.752  
Alte active financiare  179.502   51.360   2.389   1.066   234.317  
Total active monetare 38.314.219  17.185.554  1.981.802  802.267  58.283.842  
Datorii monetare      
Depozite de la bănci  58.118   33.478   36.080   270   127.946  
Depozite de la clienţi  30.705.444   15.956.751   1.831.160   438.840   48.932.195  
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare, datorii subordonate  547.727   1.196.831   157.042   -  1.901.600  
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării  11.238   668   -  -  11.906  
Alte datorii financiare  1.057.590   103.706   16.035   6.879   1.184.210  
Total datorii monetare  32.380.117   17.291.434   2.040.317   445.989   52.157.857  
      
Poziţia valutară netă  5.934.102   -105.880 -58.515  356.278   6.125.985  
Valoarea brută contracte swap și forward      
        - Sume de livrat -126.804 -417.362 -11.429 -211.154 -766.749 
        - Sume de primit 366.323 393.483 5.254 - 765.060 
Poziția netă instrumente derivate 239.519 -23.879 -6.175 -211.154 -1.689 

Poziția netă bilanț și extrabilanț 5.694.583 -82.001 -52.340 567.432 6.127.674 
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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 
2016 sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD 
Alte 

valute Total 
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală 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 10.453  - -  -  10.453 

Instrumente derivate  7.248   663   -  - 7.911 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  20.463.589  5.671.631  149.867  425.315  26.710.402  
Creanțe din contracte de leasing 
financiar 243.627  278.021  1.995  -  523.643  
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării  8.258.953   5.614.915   1.068.195   -  14.942.063  
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 33.879.595 14.137.843 1.712.039 759.002 50.488.479 
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  
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării 10.347 600 -  - 10.947 
Alte datorii financiare 380.622 57.979 14.014 6.413 459.028 
Total datorii monetare 29.004.820 13.921.229 1.865.942 335.749 45.127.740 
      
Poziţia valutară netă 4.874.775 216.614 -153.903 423.253 5.360.739 
Valoarea brută contracte swap și 
forward      
        - Sume de livrat -322.172 -619.302 -45.615 -232.173 -1.219.262 
        - Sume de primit 666.799 439.904 109.949 - 1.216.652 
Poziția netă instumente derivate 344.627 -179.398 64.334 -232.173 -2.610 

Poziția netă bilanț și extrabilanț 4.530.148 396.012 -218.237 655.426 5.363.349 
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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 2017 
sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD 
Alte 

valute Total 
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca 
Centrală  3.480.414   3.076.466   30.160   50.652   6.637.692  
Plasamente la bănci  2.256.841   1.837.601   839.344   368.506   5.302.292  
Instrumente derivate  9.149   705   -  -  9.854  
Credite şi avansuri acordate clienţilor   23.489.922   5.962.013   80.965   381.139   29.914.039  
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării  8.707.157   6.232.589   1.025.886   -  15.965.632  
Alte active financiare  158.777   50.654   2.389   93   211.913  
Total active monetare 38.102.260  17.160.028  1.978.744   800.390  58.041.422  
      
Datorii monetare      
Depozite de la bănci  58.117   33.478   36.080   271   127.946  
Depozite de la clienţi  30.850.336   15.978.820   1.831.204   438.841   49.099.201  
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare, datorii subordonate  314.916   1.042.871   156.682   -  1.514.469  
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării  11.238   668   -  -  11.906  
Alte datorii financiare  1.033.319   86.728   16.014   6.877   1.142.938  
Total datorii monetare 32.267.926  17.142.565  2.039.980  445.989  51.896.460  
      
Poziţia valutară netă 5.834.334  17.463  -61.236 354.401  6.144.962  
Valoarea brută contracte swap și forward      
        - Sume de livrat -126.804 -417.362 -11.429 -211.154 -766.749 
        - Sume de primit 366.323 393.483 5.254 - 765.060 
Poziția netă instumente derivate 239.519 -23.879 -6.175 -211.154 -1.689 

Poziția netă bilanț și extrabilanț 5.594.815 41.342 -55.061 565.555 6.146.651 
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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 2016 ale 
Băncii sunt prezentate mai jos: 

În mii lei  LEI EUR USD 
Alte 

valute Total 
Active monetare      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 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  
Instrumente derivate  7.248   663    7.911 
Credite şi avansuri acordate clienţilor  20.649.103  5.984.630  150.928  425.315  27.209.976  
Active financiare disponibile în vederea 
vânzării  8.351.000   5.649.689   1.068.195   -  15.068.884  
Alte active financiare 139.630  30.235  212  76  170.153  
Total active monetare 33.865.494 14.161.687 1.711.105 758.855 50.497.141 
      
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  
Datorii financiare deţinute în vederea 
tranzacţionării  10.347   600  - -  10.947  
Alte datorii financiare  356.544   53.255   14.014   6.398   430.211  
Total datorii monetare 29.134.424 13.874.671 1.865.942 335.734 45.210.771 
      
Poziţia valutară netă 4.731.070 287.016 -154.837 423.121 5.286.370 

Valoarea brută contracte swap și forward      
        - Sume de livrat -322.172 -619.302 -45.615 -232.173 -1.219.262 
        - Sume de primit 666.799 439.904 109.949 - 1.216.652 
Poziția netă instumente derivate 344.627 -179.398 64.334 -232.173 -2.610 

Poziția netă bilanț și extrabilanț 4.386.443 466.414 -219.171 655.294 5.288.980 

Prin determinarea și monitorizarea pozițiilor nete în valută și a volatilității cursului de schimb, Banca 
și-a propus realizarea unui portofoliu optim corelat între valoarea activelor și pasivelor exprimate în 
valută, precum și echilibrul operațiunilor de tranzacționare pe piața valutară. 

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 2017 2016 
Creșterea EUR cu până la 10% (2016: creşterea cu 20%) -8.147 4.909 
Scăderea EUR cu până la 10% (2016: scăderea 20%) 8.147 -4.909 
Creşterea USD cu până la 10% (2016: creşterea cu 20%) 4.958 -3.120 

Scăderea USD cu până la 10% (2016: scăderea 20%) -4.958 3.120 
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 2017, respectiv 
31 decembrie 2016: 

  Grup Banca 

În mii lei  2017 2016 2017 2016 

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 61.012 18.364   9.854  7.911  
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării - titluri de datorie 23 15.753.752 14.942.063   15.965.632  15.068.884  

Total bilanţier  15.814.764  14.960.427  15.975.486  15.076.795  

Senzitivitatea la o posibilă modificare a dobânzilor cu +/-1.00% şi preţurilor în piaţă +/-10%, la 
nivelul contului de profit și pierdere, cât şi la nivelul capitalurilor proprii, toate celelalte variabile 
ramânând constante, sunt prezentate în următorul tabel: 

Grup la 31 decembrie 2017 la 31 decembrie 2016 

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  -7.669 - -5.539 - 
OTC - -55.120 - -38.573 
Obligaţiuni şi titluri - -433.318 - -538.403 

Impact total -7.669 -488.438 -5.539 -576.976 
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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 (continuare) 

Expunerea la riscul de piaţă aferent activităţii de tranzacţionare (continuare) 
 
Banca la 31 decembrie 2017 la 31 decembrie 2016 

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  -7.328 - -5.198 - 
OTC - -53.748 - -35.899 
Obligaţiuni şi titluri  - -432.911 - -537.650 

Impact total -7.328 -486.659 -5.198 -573.549 

 

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. 
La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală există structuri specializate care pot să 
efectueze controlul fiscal al societăților care operează pe teritoriul României, iar aceste controale pot 
să acopere atât aspecte de conformitate fiscală, cât și alte aspecte legale și regulatorii. Este posibil ca 
Grupul şi Banca să continue să fie supuse controalelor fiscale pe măsura emiterii de noi reglementări 
fiscale. 

În anul 2017 a fost adoptată legislația necesară pentru implementarea în România a cerințelor de 
raportare pentru fiecare țară în parte („CbC”), care transpune în legislația națională prevederile 
Directivei (UE) 2016/881 din 25 mai 2016 și urmează inițiativele cuprinse în Măsura 13 din proiectul 
OCDE privind Combaterea Erodării Bazei Impozabile și a Transferului Profiturilor („BEPS”). 
Potrivit acestor reglementări, societățile-mamă finale din România care controlează un grup de 
întreprinderi multinaționale („MNE”) și al cărui venit total consolidat la nivelul grupului este mai 
mare de 750 milioane EUR, au obligația să depună raportări CbC către autoritățile fiscale din 
România. Grupul a acordat o atenție sporită implementării acestor cerințe de raportare, având în 
vedere că scopul acestora este creșterea transparenței fiscale la nivel grupurilor multinaționale și de 
asemenea reprezintă un pas important în legislația privind prețurile de transfer din România. 

Introducerea Standardului Internațional de Contabilitate IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018 va 
genera implicații fiscale suplimentare la tranziție, de aceea pentru diminuarea riscului fiscal este 
necesară o abordare fiscală transparentă din partea autorităților fiscale și o comunicare eficientă cu 
mediul financiar-bancar. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
f) Mediul de afaceri 

(i) Evoluţii macroeconomice şi piaţa bancară 

Economia României a consemnat un avans de 7% an/an în 2017 (cea mai bună dinamică din 2008), 
conform estimărilor preliminare ale Institutului Național de Statistică („INS”).  
Această evoluție a fost determinată de contribuția cererii interne, pe fondul mix-ului relaxat (fără 
precedent) de politici economice din România, într-un context internațional caracterizat prin 
accelerarea economiei mondiale și o undă de optimism pe piețele financiare. 
Din perspectiva cererii agregate se evidențiază redinamizarea investițiilor productive, susținută de 
impulsul exporturilor, accelerarea consumului intern și nivelul redus al costurilor reale de 
finanțare.De asemenea, consumul privat (principala componentă a PIB) a continuat tendința de 
accelerare în 2017, evoluție susținută de ameliorarea venitului real disponibil al populației și efectul 
de avuție (generat de majorarea prețurilor activelor imobiliare și financiare).  
Totodată, consumul public a crescut în 2017 cu cel mai bun ritm din 2008, date fiind deciziile din 
sfera politicilor fiscal-bugetare și de venituri. Cheltuielile publice s-au majorat cu 14% an/an la 276,1 
miliarde lei în 2017 (conform datelor Ministerului de Finanțe), evoluție determinată de creșterea 
semnificativă a transferurilor (cu 21,1% an/an la 130,9 miliarde lei) și a cheltuielilor cu personalul 
(cu 22% an/an, la 69,6 miliarde lei).  
Pe de altă parte, cererea externă netă a avut o contribuție nefavorabilă la dinamica anuală a 
economiei din 2017, pe fondul creșterii importurilor cu un ritm mai puternic comparativ cu dinamica 
exporturilor. Astfel, statisticile BNR indică adâncirea deficitului balanței comerciale cu bunuri și 
servicii cu 165,6% an/an, la 4,1 miliarde EUR în 2017.  
Analiza din perspectiva ofertei agregate evidențiază dinamica sectorului primar (creștere cu peste 
20% an/an în 2017), susținută de climatul meteorologic favorabil și de investițiile derulate în ultimii 
ani. 

De asemenea, industria României a accelerat în 2017 (8,2% an/an, cea mai bună dinamică din 2007), 
pe fondul dinamizării componentei prelucrătoare, în contextul impulsului exporturilor și ameliorării 
consumului intern.Totodată, sectorul IT&C a continuat să crească cu un ritm anual de peste 10% în 
2017. Pe de altă parte, sectorul de construcții (intensiv în capital și forță de muncă) a scăzut în 2017, 
cu 5,4% față de anul anterior. 
La nivelul pieței forței de muncă climatul a continuat să se amelioreze în ultimele trimestre, pe 
fondul redinamizării investițiilor productive, migrației populației active și reducerii ponderii 
economiei informale. Rata șomajului a scăzut până la 4,6% la final de 2017, cel mai redus nivel din 
ultimele decenii.  
În sfera economiei financiare se evidențiază revenirea în teritoriu pozitiv a dinamicii anuale a 
prețurilor de consum și intensificarea presiunilor inflaționiste începând cu toamna anului trecut, în 
contextul incidenței unor șocuri din sfera ofertei, dar și a evoluției economiei la un ritm peste 
potențial. Astfel, în 2017 s-a înregistrat o inflație medie anuală de 1,3% (1,1% pe indicele armonizat 
UE al prețurilor de consum).  
Pe finalul anului trecut inflația a depășit ținta băncii centrale, poziționându-se aproape de limita 
superioară a intervalului țintit (1,5%-3,5%).  
În acest context, BNR a recalibrat politica monetară în ultimele ședințe din 2017. Pe de o parte, Banca 
Centrală a îngustat coridorul format din ratele de dobândă la facilitățile permanente în jurul ratei de 
dobândă de referință. Pe de altă parte, instituția a semnalat majorarea ratei de dobândă de politică 
monetară începând cu 2018 (BNR a decis creșterea ratei de dobândă de referință de la 1,75% la 2,00% 
în ianuarie și de la 2,00% la 2,25% în februarie).  
Accelerarea cererii interne, nivelul redus al costurilor reale de finanțare și continuarea tendinței de 
ameliorare a performanței financiare din sectorul bancar au contribuit la consolidarea climatului 
pozitiv în sfera pieței creditului în ultimele trimestre. 
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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) 

Astfel, în 2017 soldul creditului neguvernamental a crescut cu un ritm mediu anual de 4,6%, în 
accelerare de la 1,9% în 2016, conform statisticilor Băncii Naționale a României.  
Se evidențiază creșterea creditului neguvernamental în lei cu o dinamică medie anuală de 15,1% în 
2017: componenta persoane fizice a crescut cu 22% an/an (evoluție susținută de ameliorarea 
veniturilor, Programul Prima Casă și nivelul accesibil al ratelor reale de dobândă), iar segmentul 
companii s-a majorat cu 8% an/an, pe fondul redinamizării investițiilor și nivelului redus al 
costurilor reale de finanțare.  
Pe de altă parte, creditul neguvernamental denominat în valută a continuat să se ajusteze, cu un ritm 
mediu anual de 8,1% în 2017: componentele persoane fizice și persoane juridice au scăzut cu 12,4%, 
respectiv 3,6%.  

Astfel, la final de 2017 creditul denominat în moneda națională avea o pondere de 62,8% în totalul 
creditului neguvernamental (cel mai ridicat nivel din ultimele decenii).  
De asemenea, statisticile BNR indică continuarea tendinței de creștere a depozitelor 
neguvernamentale cu un ritm superior dinamicii creditării în 2017. Depozitele au crescut în medie 
cu 9,9% în 2017, evoluție influențată de majorarea veniturilor populației, ameliorarea rezultatelor 
companiilor și creșterea ratei de economisire. 
Prin urmare, raportul credite/depozite a continuat tendința descendentă în ultimele trimestre, până 
la un nivel de 76,7% la final de 2017 (minimul din ultimele decenii).  
Nu în ultimul rând, performanța financiară a sectorului bancar s-a ameliorat în 2017, evoluție 
influențată de dinamica economiei la un ritm peste potențial, deciziile și semnalele de politică 
monetară și continuarea eforturilor de ajustare bilanțieră (rata creditelor neperformante s-a 
diminuat până la 6,4% în decembrie, cel mai redus nivel din 2009).  
Statisticile BNR indică un volum al activelor totale de 427,4 miliarde lei la final de 2017 (nivel 
record), în creștere cu 8,6% an/an. 
Anul trecut profitul agregat al sectorului bancar s-a majorat cu 30,6% an/an la 5,4 miliarde lei. 
La final de 2017 indicatorul de solvabilitate la nivel de sector bancar s-a situat la 18,86%, cu mult 
peste nivelul 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 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. Astfel, debitorul ar putea închide creditul prin darea în plată a imobilului 
ipotecat numai în cazul în care acesta poate demonstra existența impreviziunii. 
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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, 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 indisponibilizarea 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 este 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 Grupului și a Băncii Transilvania S.A. 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; 
- acțiuni luate pentru diminuarea riscurilor cibernetice, precum și abordările specifice care 

trebuie urmate pentru a elimina/reduce impactul atacurilor cibernetice. 

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 S.A. şi asigură 
informarea Comitetului Conducătorilor asupra problemelor, evoluţiilor semnificative de natura 
riscurilor operaţionale şi propune măsuri de limitare a riscurilor. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
4. Politici de gestionare a riscului financiar (continuare) 
g) Riscuri operaţionale (continuare) 

Direcţia Audit Intern, Direcţia Control Riscuri 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 Control Riscuri şi conducerii Grupului şi Băncii. 

h) Gestionarea capitalului 

Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri în cadrul Băncii Transilvania S.A. 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. 

BNR 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 Regulamentului UE 575/2013, coroborat cu prevederile 
Regulamentului BNR nr. 5/2013 şi ţinând cont de amortizoarele de capital impuse de BNR: 

- amortizorul de conservare a capitalului în cuantum de 1,25% din valoarea totală a expunerilor 
ponderate la risc în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017; 

- amortizorul O-SII în cuantum de 1% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc. 

Odata cu trecerea la noul standard de raportare financiara IFRS 9 „Instrumente financiare”, 
fondurile proprii ale Grupului si Bancii vor fi impactate prin afectarea rezultatului reportat. Impactul 
va fi nesemnificativ, fiind atenuat de opțiunea de aplicare a măsurilor tranzitorii puse la dispoziție 
de autoritatea competentă și adoptată de către Grup și Bancă. 

Adecvarea fondurilor proprii 

Pentru determinarea cerințelor reglementate de fonduri proprii Banca şi Grupul folosesc 
următoarele metode 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. 
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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) 

La 31 decembrie 2017, respectiv 31 decembrie 2016, precum și în cursul anilor 2017 și 2016, 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 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 2017 şi la 31 decembrie 2016 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 2017 şi 31 decembrie 2016. Calculul capitalului reglementat la 31 decembrie 2017 şi        

31 decembrie 2016 a fost efectuat conform standardelor IFRS adoptate de Uniunea Europeană. 
 

 

 

 

 

 

 Grup Banca 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Fonduri proprii de nivel 1 6.682.389 5.525.452 6.512.912 5.398.562 
Fonduri proprii de nivel 2 310.496 350.191 310.496 350.191 
Total nivel fonduri proprii 6.992.885 5.875.643 6.823.408 5.748.753 

 Grup Banca 
În % 2017 2016 2017 2016 
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază  20,21 17,99 20,14 17,86  
Rata fodurilor proprii de nivel 1 20,21 17,99 20,14 17,86 
Indicatorul de solvabilitate 21,15 19,14 21.10 19,02 
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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 creanțe din contracte de leasing financiar 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 creanțe din contracte de leasing financiar 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 ale pierderilor 
din deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor. Prin urmare, Grupul şi Banca au estimat 
pierderile din deprecierea creditelor, avansurilor acordate clienţilor şi creanțelor din contracte de 
leasing financiar 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 
în anul 2017, ar diferi cu +/- 5%, provizionul pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor 
ar creşte cu 26.670 mii lei sau ar scădea cu 25.241 mii lei. 
În cazul în care valoarea actualizată netă a fluxurilor viitoare de numerar estimate la nivelul Băncii 
în anul 2017 ar diferi cu +/- 5%, provizionul pentru acoperirea pierderii din deprecierea creditelor 
ar creşte cu 25.374 mii lei sau ar scădea cu 24.289 mii lei. 
 
Legea 77/2016 privind darea în plată („DIP”) a unor proprietăţi imobiliare rezidenţiale dă dreptul 
debitorilor care au credite imobiliare sau ipotecare garantate cu aceste proprietăți de a le transmite 
băncilor finanțatoare iar împrumuturile să fie considerate închise, indiferent dacă valoarea justă 
(respectiv prețul de vânzare al proprietății) acoperă sau nu expunerea brută. Legea a fost adoptată și 
este în vigoare din 13 mai 2016. 

DIP este aplicabilă numai persoanelor fizice, pentru creditele imobiliare sau ipotecare care au o 
valoare mai mică de 250.000 EUR, garantate cu imobile rezidențiale. Legea este aplicabilă atât 
pentru contractele de credit active, în curs de desfășurare, cât și pentru contractele viitoare. 

În 25 octombrie 2016, Curtea Constituţională a admis excepţii de neconstituţionalitate a legii, 
referitoare la eliminarea unor sintagme utilizate în cuprinsul legii, aspecte care limitează parţial 
accesul debitorilor la protecţia oferită de lege. Astfel, debitorul ar putea închide creditul prin darea 
în plată a imobilului ipotecat numai în cazul în care acesta poate demonstra existența impreviziunii. 
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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 (continuare) 

Impreviziunea este definită de articolul 1271 din Noul Cod Civil - dacă executarea contractului a 
devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit 
injustă obligarea debitorului la executarea obligației. Scăderea valorii proprietății sau creșterea 
cursului de schimb valutar pentru creditele în alte valute decât lei nu sunt suficiente pentru a 
demonstra implicit starea de impreviziune. Decizia privind impreviziunea poate fi luată numai în 
instanță, de către judecător.  
  
Abordarea Băncii Transilvania S.A.: 

Banca a calculat provizioane specifice pentru toți clientii care au solicitat DIP. 
Celelalte credite care ar putea fi afectate de prevederile legii au fost analizate colectiv de către Bancă, 
Managementul a evaluat și a stabilit nivelul necesar de provizioane folosind judecata profesională. 
Evaluarea a ținut cont de portofoliul Băncii care s-ar putea încadra la situația de impreviziune și la 
probabilitatea acestuia de a intra în stare de nerambursare (PD). 
În estimarea portofoliului, Banca a analizat rata LTV (valoarea creditului raportată la valoarea 
garanțiilor) și aspectele comportamentale ale portofoliului constituit din creditele imobiliare sau 
ipotecare. PD-urile au fost construite ținând cont de pragurile LTV și prin extrapolarea 
comportamentului istoric al portofoliului. 
 
b) Realizarea pierderilor fiscale viitoare  

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. Banca a considerat câştigul din 
achiziție ca fiind venit neimpozabil în calculul rezultatului fiscal global, având la bază argumente 
solide precum urmează: 

x Codul Fiscal nu conține elemente specifice privind fuziunea între doi sau mai mulţi 
contribuabili care aplică IFRS ca bază a contabilităţii, iar legislația fiscală este necorelată cu 
legislația contabilă; 

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 
ceea 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 
exemplu 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.  

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. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
5. Estimări contabile şi judecăţi semnificative (continuare)  
b) Realizarea pierderilor fiscale viitoare (continuare)  
Autoritățile fiscale române au emis opinie nefavorabilă Băncii, considerând câştigul din achiziție 
taxabil (aşa cum este acesta contabilizat potrivit normelor IFRS), iar singurul argument susținut a 
fost faptul că venitul din achiziție nu se încadrează în lista veniturilor neimpozabile enumerate în 
Codul Fiscal aplicabil la 31 decembrie 2015. 

Banca a demarat o acțiune legală în instanță în acest sens în cursul anului 2017. Dosarul de acțiune 
în instanță a fost depus la Curtea de Apel Cluj în luna aprilie 2017. În luna noiembrie 2017, Curtea 
de Apel Cluj a admis acțiunea în instanță și a emis o hotărâre favorabilă pentru Bancă, prin care a 
confirmat abordarea Băncii de a considera caștigul din achiziție drept venit neimpozabil. Hotarârea 
emisă de către Curtea de Apel Cluj are drept de recurs de 15 zile de la data emiterii hotărârii, și prin 
urmare dosarul va ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție. Aşteptările managementului și a 
avocaților Băncii sunt că, procesul legal ar putea dura o perioadă mai lungă de timp, între 1 an şi 3 
ani, până când din punct de vedere procedural dosarul să ajungă la Curtea Supremă de Justiție. 
Poziţia Băncii este că procesul are cele mai mari şanse de câştig, având în vedere argumentele solide 
prezentate de până acum și care au fost admise într-o primă etapă de către Curtea de Apel Cluj. 
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. 

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. 

Tot ca urmare a fuziunii cu VBRO la 31 decembrie 2015, Banca a preluat pierderile fiscale reportate 
până la acea dată în valoare totală de 3.767.958 mii lei. Pierderile fiscale neutilizate la data de 31 
decembrie 2017 au fost în valoare totală de 1.086.380 mii lei (2016: 2.302.159 mii lei). Creanţa de 
impozit amânat la 31 decembrie 2017 este în sumă de 173.821 mii lei (2016: 368.345 mii lei) care 
corespunde echivalentului pierderilor fiscale neutilizate în valoare 1.086.380 mii lei (2016: 
2.302.159 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. 
 
c) Provizioane de risc pentru clauze abuzive 

Banca are în evidențe la sfârşitul anului 2017 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 VBRO la momentul fuziunii), un provizion corespunzător 
acestor aşteptări fiind reflectat în situațiile financiare ale anului 2015.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
5. Estimări contabile şi judecăţi semnificative (continuare)  

c) Provizioane de risc pentru clauze abusive (continuare) 

În anul 2016 și ulterior în 2017, Banca şi-a revizuit estimările utilizate în calculul provizionului 
pentru clauze abuzive pe baza datelor istorice recente (litigii inițiate împotriva Băncii pe parcursul 
anilor 2016 - 2017 şi rezultatul pozitiv sau negativ al litigiilor finalizate în aceeași perioadă). În 
situațiile financiare ale anului 2017 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 2017. Banca 
urmărește în mod continuu inițiativele legislative din România, precum și deciziile instanțelor de 
judecată din țară și pe cele internaționale (cum este cazul Curții Europene de Justiție) ce pot avea 
efecte asupra portofoliului său de credite și își structurează estimările privind evoluția viitoare a 
proceselor și probabilitatea de succes luând în considerare și acești factori. 
 
6. Raportarea pe segmente 
 
Raportarea pe segmente a Grupului este în conformitate cu cerinţele interne ale managementului. 
Segmentele operaţionale sunt prezentate într-o manieră consistentă cu raportările interne către 
Comitetul Conducătorilor. Comitetul Conducătorilor, cu susţinerea Consiliului de Administraţie, 
este reponsabil cu alocarea resurselor şi evaluarea performanţei segmentelor operaţionale, fiind 
identificat ca factorul decizional operaţional. 

Formatul de raportare este bazat pe formatul intern de raportare către management. Toate 
elementele de active şi datorii, venituri şi cheltuieli prezentate sunt alocate segmentelor operaţionale 
fie în mod direct, fie pe baza unor criterii rezonabile stabilite de către management.  

În scopul raportării rezultatelor Grupului pe segmente operaţionale, segmentul „Micro” cuprinde pe 
lângă Bancă şi filiala BT Microfinantare IFN S.A., segmentul „Leasing și credite de consum” cuprinde 
societăţile de leasing şi credite de consum, așa cum sunt prezentate în Nota 1, iar celelalte filiale sunt 
cuprinse la segmentul „Alte Grup”. Segmentul „Eliminări și Ajustări” cuprinde operațiunile 
intragrup.  

Segmentele operaţionale sunt organizate şi administrate separat în conformitate cu natura 
produselor şi serviciilor prestate, fiecare segment oferă diferite produse şi servește pieţe diferite. 
 
Un segment operațional este o componentă a Grupului şi a Băncii:  
x Care se angajează în activitatea de afaceri de la care poate obţine venituri şi de pe urma cărora 

poate suporta cheltuieli (inclusiv venituri şi cheltuieli legate de tranzacţiile cu alte 
componente ale aceleiaşi entităţi); 

x Ale cărei rezultate din activitatea de exploatare sunt revizuite periodic de către principalul 
factor decizional operațional pentru a lua decizii cu privire la resursele care vor fi alocate 
segmentului şi a evalua performanțele sale; 

x Pentru care sunt disponibile informații financiare distincte. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
6. Raportarea pe segmente (continuare) 

Anul 2017 a fost anul în care Banca şi Grupul şi-au modificat segmentele operaţionale pentru a putea 
oferi în mod eficient servicii dedicate clienţilor persoane juridice. Astfel, s-au rafinat modelele de 
business pentru segmentele de clienţi corporativi mari (peste 100 milioane lei cifra de afaceri anuală) 
şi clienţi corporativi medii (între 9 şi 100 milioane lei cifra de afaceri anuală). De asemenea, 
specializarea în raport cu nevoile de business ale antreprenorilor intreprinderilor mici și mijlocii se 
concretizează într-o abordare diferenţiată, pe segmentele Micro Business (firmele cu cifra de afaceri 
de până la 2 milioane lei anual) şi IMM (firmele cu o cifră de afaceri anuală între 2 şi 9 milioane lei). 
Modificarea segmentelor a însemnat echipe specializate, produse recomandate şi modele de 
interacţiune dedicate, ele fiind prezentate mai jos: 

 Clienți Corporativi Mari („LaCo”): Grupul şi Banca gestionează în această categorie în 
principal companii/grupuri de societăți comerciale cu cifra de afaceri anuală de peste 100 milioane 
lei, precum şi companii de proiecte speciale (tip SPV), entități aparţinând sectorului public şi 
instituții financiare încadrate în acest segment conform unor criterii specifice de încadrare. 
Companiile din acest segment au în general nevoi specifice de anvergură. Prin abordarea centralizată 
şi specializată Banca dorește să asigure o calitate operaţională crescută, evaluare promptă a nevoilor 
specifice acestui tip de client în vederea oferirii de soluţii personalizate, precum şi o cunoaştere 
aprofundată a profilului de risc, atât de necesară pentru o calitate ridicată a portofoliului de credite.  
Clienţii Mari Corporativi au acces la întreaga gamă de produse şi servicii bancare, structura 
veniturilor generate provenind din operaţiuni de creditare, operaţiuni aferente business-ului 
operațional curent (transaction banking, Treasury, trade finance şi produse retail) şi alte servicii 
complementare (leasing, asset management, consultanţa privind achiziții și fuziuni, pieţe de capital), 
Banca dorește ca prin serviciile oferite să extindă colaborarea la nivelul universului de parteneri ai 
segmentului LaCo: clienţi/ furnizori/ angajaţi, cu accent pe creşterea ponderii veniturilor non-risc. 
 
 Clienţi Corporativi Medii („MidCo”): Grupul şi Banca gestionează în această categorie în 
principal companii cu cifra de afaceri anuală între 9 şi 100 milioane lei. Prin setarea acestor praguri 
valorice ca limite de încadrare în segmentul MidCo, adresăm cele mai importante solicitări comune 
ale clienţilor: soluţii personalizate de finanţare, acces facil la o gamă largă de soluţii bancare, preţ 
stabilit în funcţie de performanța financiară, responsabil clientelă mobil şi dedicat relaţiei, precum 
şi agilitate operațională. În funcție de tipul activității, servisarea personalizată a clienţilor este 
completată prin două specializări existente, clienți Agribusiness şi clienți din sectorul Medical.  
 
Segmentul MidCo mai include şi entități aparţinând sectorului public, instituții financiare sau 
companii de proiect, încadrate în acest segment conform unor criterii specifice. Banca oferă clienților 
corporativi medii servicii financiare complete care includ: servicii de creditare, operaţiuni curente şi 
servicii de trezorerie, precum şi servicii complementare: pachete de beneficii destinate angajaţilor, 
finanţări structurate, co-finanţarea proiectelor dezvoltate cu fonduri europene; facilitează accesul şi 
la serviciile oferite de subsidiarele Grupului, cum ar fi: bancassurance, consultanţă pentru fuziuni şi 
achiziții, administrarea activelor financiare, leasing financiar şi operaţional, cu obiectivul de a creşte 
în continuare profitabilitatea şi ponderea veniturilor non-risc. 
 
Clienţi IMM – firme cu cifra de afaceri cuprinsă între 2 şi 9 milioane lei anual. Sunt companii care 
au depăşit primele faze de creştere şi a căror afacere solicită atenție suplimentară. În consecință 
nevoile acestora se clarifică, cu accent prioritar în activitățile de finanțare. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
6. Raportarea pe segmente (continuare) 

Clienţi Micro Business – persoane juridice cu cifra de afaceri până în 2 milioane lei anual.  
Aici este cea mai mare populație de firme având şi cele mai variate forme de organizare, societăți cu 
răspundere limitată, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și altele. 
 
În funcție de vârsta afacerii (mulți clienți sunt firme foarte tinere), de experiența antreprenorului, 
de tipul de piață căreia i se adresează, apar nevoile pe care Grupul şi Banca le tratează prin pachete 
de produse şi servicii care, în timp, au devenit un reper în sectorul bancar pentru acest segment de 
beneficiari. 

Produsele de creditare tind să fie accesate pe măsură ce afacerea Micro sau IMM prinde contur: 
credite de capital de lucru sau pentru investiții, scrisori de garanție bancară, co-finanțarea 
programelor europene, carduri de credit, leasing, scontări sau factoring.  

O altă categorie importantă de produse vizează operaţiunile generale, plăţile şi încasările, cecuri, 
bilete la ordin, schimburi valutare, convenţiile pentru plata salariilor sau servicii de bancassurance. 
Cu o importanţă în creştere accelerată sunt opţiunile de digitalizare ale ofertei de produse şi servicii, 
clienţii noştri fiind interesaţi de internet şi mobile banking, e-commerce, POS-uri moderne și 
integrarea informaţiilor financiare în propriile sisteme contabile.  
 
Persoane fizice: Grupul şi Banca furnizează persoanelor fizice o gamă largă de produse şi servicii 
financiare, din care 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.  
 
Trezorerie: Grupul şi Banca încorporează în această categorie serviciile oferite de activitatea de 
trezorerie.  
 
Leasing şi credite de consum acordate de instituții financiare nebancare: în această 
categorie Grupul include produse şi servicii financiare de tipul leasing, credite de consum și 
microfinanțare acordate de instituțiile financiare nebancare ale Grupului. 
 
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. 

Referitor la împărţirea pe arii geografice, Grupul şi Banca prezintă în majoritate zona geografică 
România, cu excepţia businessului din Italia la nivel de Bancă, iar la nivel de Grup activitatea de 
leasing financiar desfăşurată prin BT Leasing Moldova, dar contribuţia acestora la bilanţul şi contul 
de profit şi pierdere este nesemnificativă. Nu există nicio altă informaţie legată de împărţirea pe arii 
geografice utilizată de managementul Grupului şi al Băncii astfel că această împărţire nu este arătată 
aici. 

La 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2016, Banca sau Grupul nu au realizat venituri mai mari de 
10% din totalul veniturilor cu un singur client. 
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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 2017 şi date comparative pentru 2016: 

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2017 

În mii lei 
Corporaţii 

mari 
Corporaţii 

medii IMM Micro 
Persoane 

Fizice Trezorerie  

Leasing și 
credite de 

consum 
acordate de 

instituții 
financiare 
nebancare Altele Grup 

Eliminări şi 
ajustări Total 

Grup 31 decembrie 2017           
Credite brute 5.187.784 5.554.330 1.533.658 2.727.707 16.689.357 - 1.173.391 12.435 -758.009 32.120.653 
Provizioane principal -572.235 -463.461 -55.315 -116.836 -570.950 - -99.348 -59 6.513 -1.871.691 
Credite nete de provizioane  4.615.549 5.090.869 1.478.343 2.610.871 16.118.407 - 1.074.043 12.376 -751.496 30.248.962 
Portofoliu Instrumente de datorie 
şi Instrumente de capitaluri 
proprii nete de provizioane - - - - - 16.115.747 - 225.698 -245.295 16.096.150 
Operaţiuni de trezorerie şi 
operaţiuni interbancare - - - - - 11.939.984 46.614 169.720 -170.519 11.985.799 
Valori imobilizate 58.228 76.951 33.802 65.303 277.836 20.526 4.513 234.317 -1.779 769.697 
Alte active  129.731 140.085 38.762 68.762 421.555 - 19.212 72.368 -186.114 704.361 
Total active 4.803.508 5.307.905 1.550.907 2.744.936 16.817.798 28.076.257 1.144.382 714.479 -1.355.203 59.804.969 
Depozite şi conturi curente  5.061.815 5.950.095 1.473.137 6.212.790 30.401.364 127.946 - 2.610 -169.616 49.060.141 
Împrumuturi de la bănci şi alte 
instituţii financiare 94.929 240.419 197.511 304.212 4.385 258.435 931.118 208.369 -752.356 1.487.022 
Datorii subordonate - - - - - 414.578 - - - 414.578 
Alte pasive 214.861 232.008 64.198 113.884 965.435 - 38.463 86.522 -12.255 1.703.116 
Total datorii 5.371.605 6.422.522 1.734.846 6.630.886 31.371.184 800.959 969.581 297.501 -934.227 52.664.857 
Capitaluri proprii şi asimilate - - - - - - - 7.140.112 - 7.140.112 
Total datorii și capitaluri 
proprii 5.371.605 6.422.522 1.734.846 6.630.886 31.371.184 800.959 969.581 7.437.613 -934.227 59.804.969 
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Note la situaţiile financiare individuale şi consolidate  
6. Raportarea pe segmente (continuare)  

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2016 

 

În mii lei 
Corporaţii 

mari 
Corporaţii 

medii IMM Micro 
Persoane 

Fizice Trezorerie  

Leasing și 
credite de 

consum 
acordate de 

instituții 
financiare 
nebancare 

Altele 
Grup 

Eliminări şi 
ajustări Total 

Grup 31 decembrie 2016           
Credite brute 5.269.724 5.298.218 1.405.942 2.318.283 15.087.560 - 744.323 14.823 -660.963 29.477.910 
Provizioane principal -917.862 -368.156 -61.439 -109.556 -712.738 - -78.728 -59 4.673 -2.243.865 
Credite nete de provizioane  4.351.862 4.930.062 1.344.503 2.208.727 14.374.822 - 665.595 14.764 -656.290 27.234.045 
Portofoliu Instrumente de 
datorie şi Instrumente de 
capitaluri proprii nete de 
provizioane - - - - - 15.180.414 - 180.158 -182.533 15.178.039 
Operaţiuni de trezorerie şi 
operaţiuni interbancare - - - - - 8.040.217 36.591 175.004 -172.647 8.079.165 
Valori imobilizate 55.430 74.521 32.393 59.356 211.567 15.318 3.937 196.637 -1.051 648.108 
Alte active  157.354 160.550 42.690 70.399 459.300 - 17.710 74.205 -177.341 804.867 
Total active 4.564.646 5.165.133 1.419.586 2.338.482 15.045.689 23.235.949 723.833 640.768 -1.189.862 51.944.224 
Depozite şi conturi curente  4.586.377 4.740.955 1.327.994 4.841.113 26.355.334 247.268 - 3.102 -173.400 41.928.743 
Împrumuturi de la bănci şi alte 
instituţii financiare 70.116 278.638 155.240 246.620 12.812 1.483.035 555.632 157.909 -655.091 2.304.911 
Datorii subordonate - - - - - 424.111 - - - 424.111 
Alte pasive 103.448 105.549 28.065 46.282 732.556 - 19.381 111.841 -13.370 1.133.752 
Total datorii 4.759.941 5.125.142 1.511.299 5.134.015 27.100.702 2.154.414 575.013 272.852 -841.861 45.791.517 
Capitaluri proprii şi asimilate - - - - - - - 6.152.707 - 6.152.707 
Total datorii și capitaluri 
proprii 4.759.941 5.125.142 1.511.299 5.134.015 27.100.702 2.154.414 575.013 6.425.559 -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 2017 

In mii lei 
Corporaţii 

mari 
Corporaţii 

medii IMM Micro 
Persoane 

Fizice Trezorerie  

Leasing și 
credite de 

consum 
acordate de 

instituții 
financiare 
nebancare Altele Grup 

Eliminări şi 
ajustări Total 

Grup 31 decembrie 2017           
Venituri nete din dobânzi 110.977 214.772 86.067 186.527 723.149 161.142 81.221 325.585 1.379 1.890.819 
Venituri nete din comisioane 50.139 92.281 51.838 202.381 185.752 -1.441 3.497 47.501 -5.151 626.797 
Venituri nete din tranzacţionare 4.864 23.971 20.826 41.905 73.767 58.334 291 54.672 -291 278.339 

Câştiguri (pierderi) aferente 
activelor financiare disponibile în 
vedeea vânzării - - - - - -2.092 - -954 -160 -3.206 
Contribuţia la Fondul de Garantare 
a Depozitelor şi la Fondul de 
Rezoluţie -5.438 -5.617 -1.594 -5.752 -31.295 - - - - -49.696 
Alte venituri din exploatare  17.772 17.382 9.717 9.465 54.791 264 9.483 107.116 -52.167 173.823 
Total venituri 178.314 342.789 166.854 434.526 1.006.164 216.207 94.492 533.920 -56.390 2.916.876 
           
Salarii şi asimilate  -82.230 -110.342 -59.484 -115.066 -337.537 -6.241 -25.664 -26.663 - -763.227 
Cheltuieli operaţionale -39.571 -53.678 -31.017 -51.000 -232.743 -6.087 -11.158 -56.528 15.081 -466.701 
Cheltuieli de publicitate  -1.915 -2.586 -4.102 -7.863 -10.188 -229 -1.652 -501 71 -28.965 
Cheltuieli cu amortizarea  -10.500 -13.172 -5.751 -11.214 -46.029 -3.368 -1.317 -33.673 - -125.024 
Alte cheltuieli  1.135 -786 -4.188 -7.633 -25.483 -668 -3.250 -20.289 46 -61.116 
Total cheltuieli -133.081 -180.564 -104.542 -192.776 -651.980 -16.593 -43.041 -137.654 15.198 -1.445.033 
           
Rezultatul operaţional înainte 
de cheltuieli nete cu 
provizioanele pentru active, 
alte riscuri şi angajamente  45.233   162.225   62.312   241.750   354.184   199.614   51.451   396.266   -41.192  1.471.843  
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Note la situaţiile financiare individuale şi consolidate  
6. Raportarea pe segmente (continuare)  

Sectoare de activitate la 31 decembrie 2016 

În mii lei 
Corporaţii 

mari 
Corporaţii 

medii IMM Micro 
Persoane 

Fizice Trezorerie  

Leasing și 
credite de 

consum 
acordate de 

instituții 
financiare 
nebancare Altele Grup 

Eliminări şi 
ajustări Total 

Grup 31 decembrie 2016           
Venituri nete din dobânzi 126.592 224.208 79.457 149.824 709.299 164.666 51.449 257.577 961 1.764.033 
Venituri nete din comisioane 43.471 90.680 51.304 170.188 154.799 -979 3.497 35.776 -2.465 546.271 
Venituri nete din tranzacţionare 4.736 22.517 18.910 32.246 66.296 38.788 876 13.140 -126 197.383 
Câştiguri (pierderi) aferente activelor 
financiare disponibile în vedeea 
vânzării - - - - 185.385 110.589 -99 106.547 -731 401.691 
Contribuţia la Fondul de Garantare a 
Depozitelor şi la Fondul de Rezoluţie -9.208 -9.511 -2.153 -7.772 -44.148 - - - - -72.792 
Alte venituri din exploatare  9.060 8.735 3.040 2.674 35.643 - 6.490 86.814 -16.540 135.916 
Total venituri 174.651 336.629 150.558 347.160 1.107.274 313.064 62.213 499.854 -18.901 2.972.502 

           
Salarii şi asimilate  -72.585 -97.401 -52.507 -101.571 -297.951 -5.509 -16.792 -21.502 - -665.818 
Cheltuieli operaţionale -34.303 -46.532 -26.888 -44.210 -201.763 -5.277 -7.950 -40.900 12.494 -395.329 
Cheltuieli de publicitate  -2.279 -3.078 -4.881 -9.357 -12.124 -272 -426 -474 - -32.891 
Cheltuieli cu amortizarea  -8.432 -10.577 -4.618 -9.005 -36.964 -2.705 -964 -20.646 - -93.911 
Alte cheltuieli  1.331 -921 -4.909 -8.947 -29.870 -782 -11.972 -12.925 1.366 -67.629 
Total cheltuieli -116.268 -158.509 -93.803 -173.090 -578.672 -14.545 -38.104 -96.447 13.860 -1.255.578 

           
Rezultatul operaţional înainte 
de cheltuieli nete cu 
provizioanele pentru active, alte 
riscuri şi angajamente 58.383 178.120 56.755 174.070 528.602 298.519 24.109 403.407 -5.041 1.716.924 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare  

a) Clasificări contabile şi valori juste 

Grup 31 decembrie 2017 
Total 

valoare 

contabilă 
2017 

Total 

valoare 
justă 2017 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 

valoare 
contabilă 

persoane 
fizice 

Total 

valoare 
justă 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 

valoare 
contabilă 

persoane 
juridice 

Total 

valoare 
justă 

persoane 
juridice 

în lei în valută 

 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Active financiare               
Active financiare la valoare justă 

prin profit sau pierdere (*)  274.850   274.850   -  -  -  -  -  -  274.850   274.850   272.778  272.778   2.072   2.072  

Active financiare deţinute la 

cost amortizat  42.469.078   42.315.208   16.358.827   16.205.322   12.545.225   12.387.094   3.813.602   3.818.228   26.110.251   26.109.886   17.207.584   17.230.945   8.902.667   8.878.941  

Active financiare disponibile în 

vederea vânzării  15.821.300   15.821.300   -  -  -  -  -  -  15.821.300   15.821.300   8.509.024   8.509.024   7.312.276   7.312.276  

Total active financiare  58.565.228  58.411.358  16.358.827  16.205.322  12.545.225  12.387.094  3.813.602  3.818.228  42.206.401  42.206.036  25.989.386  26.012.747  16.217.015  16.193.289  

               

Datorii financiare               
Datorii financiare deţinute în 

vederea tranzacţionarii  11.906   11.906   -     -     -     -     -     -     11.906   11.906   11.238   11.238   668   668  

Datorii financiare măsurate la 

cost amortizat  52.145.951   52.168.524   30,453,123   30,469,243   17,052,158   17,063,699   13,400,965   13,405,544   21.692.828   21.699.281   15.316.721   15.320.496   6.376.107   6.378.785  

Total datorii financiare 52.157.857  52.180.430  30,453,123   30,469,243   17,052,158  17,063,699  13,400,965  13,405,544  21.704.734  21.711.187  15.327.959  15.331.734  6.376.775  6.379.453  
(*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare inclusiv instrumentele derivate.  
La 31 decembrie 2017 Grupul nu deținea în portofoliu active financiare deţinute până la maturitate. 
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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 31 decembrie 2016 
Total 

valoare 

contabilă 
2016 

Total 

valoare 
justă 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 

valoare 
contabilă 

persoane 
fizice 

Total 

valoare 
justă 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 

valoare 
contabilă 

persoane 
juridice 

Total 

valoare 
justă 

persoane 
juridice 

în lei în valută 

 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Active financiare               
Active financiare la valoare 

justă prin profit sau 

pierdere(*) 163.520 163.520 - - - - - - 163.520 163.520 158.026 158.026 5.494 5.494 

Active financiare deţinute 

până la maturitate 20.691 20.864 - - - - - - 20.691 20.864 - - 20.691 20.864 

Active financiare deţinute la 

cost amortizat 35.507.361 35.620.019  14.538.767   14.571.102   10.535.404   10.475.419   4.003.363   4.095.683   20.968.594   21.048.917   15.066.185   15.112.931   5.902.409   5.935.986  

Active financiare disponibile 

în vederea vânzării 14.993.828 14.993.828 - - - - - - 14.993.828 14.993.828 8.261.287 8.261.287 6.732.541 6.732.541 

Total active financiare  50.685.400 50.798.231 14.538.767 14.571.102 10.535.404 10.475.419 4.003.363 4.095.683 36.146.633 36.227.129 23.485.498 23.532.244 12.661.135 12.694.885 
               
Datorii financiare               
Datorii financiare deţinute în 

vederea tranzacţionarii  10.947   10.947   -   -   -   -   -   -   10.947   10.947   10.347   10.347   600   600  

Datorii financiare măsurate la 

cost amortizat  45.116.793   45.143.210   26.396.131   26.413.535   15.306.887   15.321.217   11.089.244   11.092.318   18.720.662   18.729.675  13.687.586  13.694.240   5.033.076   5.035.435  

Total datorii financiare 45.127.740  45.154.157  26.396.131  26.413.535  15.306.887  15.321.217  11.089.244  11.092.318  18.731.609  18.740.622  13.697.933  13.704.587  5.033.676  5.036.035  
 
 (*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare inclusiv instrumentele derivate.  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

a) Clasificări contabile şi valori juste (continuare) 
 

Bancă 31 decembrie 
2017 

Total 

valoare 
contabilă 

2017 

Total 
valoare 

justă 2017 

Persoane fizice Persoane juridice 
Total 

valoare 

contabilă 
persoane 

fizice 

Total valoare 

justă 
persoane 

fizice 

în lei în valută Total 

valoare 

contabilă 
persoane 

juridice 

Total 

valoare 

justă 
persoane 

juridice 

în lei în valută 

 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Active financiare               
Active financiare la valoare 

justă prin profit sau 

pierdere (*)  83.135   83.135   -  -  -  -  -  -  83.135   83.135   81.540   81.540   1.595   1.595  

Active financiare deţinute la 

cost amortizat  42.065.936   41.941.908   16.127.888   16.007.340   12.390.302   12.267.518   3.737.586   3.739.822   25.938.048   25.934.568   17.008.199   17.027.447   8.929.849   8.907.121  

Active financiare 

disponibile în vederea 

vânzării 16.032.612  16.032.612   - - - - - - 16.032.612  16.032.612  8.709.366  8.709.366  7.323.246  7.323.246  

Total active financiare  58.181.683  58.057.655   16.127.888  16.007.340  12.390.302  12.267.518  3.737.586  3.739.822  42.053.795  42.050.315  25.799.105  25.818.353  16.254.690   16.231.962  
               

Datorii financiare               
Datorii financiare deţinute 

în vederea tranzacţionarii  11.906   11.906  - -- - - - -  11.906   11.906   11.238   11.238   668   668  

Datorii financiare măsurate 

la cost amortizat  51.884.554   51.907.127   30.444.753   30.460.873   17.044.290   17.055.831   13.400.463   13.405.042   21.439.801   21.446.254   15.212.398   15.218.835   6.227.403   6.227.419  

Total datorii financiare 51.896.460  51.919.033  30.444.753  30.460.873  17.044.290  17.055.831  13.400.463  13.405.042  21.451.707  21.458.160  15.223.636  15.230.073  6.228.071   6.228.087  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
7. Active şi datorii financiare (continuare) 

a) Clasificări contabile şi valori juste (continuare) 

Bancă 31 decembrie 2016 
Total 

valoare 

contabilă 
2016 

Total 

valoare 
justă 2016 

Persoane fizice Persoane juridice 

Total 

valoare 
contabilă 

persoane 
fizice 

Total 

valoare 
justă 

persoane 
fizice 

în lei în valută Total 

valoare 
contabilă 

persoane 
juridice 

Total 

valoare 
justă 

persoane 
juridice 

în lei în valută 

 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Valoare 
contabilă 

Valoare 
justă 

Active financiare               
Active financiare la valoare 

justă prin profit sau 

pierdere(*)  59.890   59.890  -  - - - - -  59.890   59.890   58.209   58.209   1.681   1.681  

Active financiare deţinute la 

cost amortizat  35.420.346   35.529.906   14.384.081   14.415.723   10.394.022   10.334.008   3.990.059   4.081.715   21.036.265   21.114.183   15.117.527   15.162.576   5.918.738   5.951.607  

Active financiare disponibile 

în vederea vânzării 15.120.524  15.120.524  -  - - - - - 15.120.524  15.120.524  8.353.210  8.353.210  6.767.314  6.767.314  

Total active financiare  50.600.760  50.710.320  14.384.081  14.415.723  10.394.022  10.334.008  3.990.059  4.081.715  36.216.679  36.294.597  23.528.946  23.573.995  12.687.733  12.720.602  

               
Datorii financiare               
Datorii financiare deţinute în 

vederea tranzacţionarii  10.947   10.947   -   -   -   -   -   -   10.947   10.947   10.347   10.347   600   600  

Datorii financiare măsurate 

la cost amortizat  45.199.824   45.226.241   26.386.658   26.406.405   15.297.417   15.314.090   11.089.241   11.092.315   18.813.166   18.819.836   13.826.660   13.833.314   4.986.506   4.986.522  

Total datorii financiare  45.210.771   45.237.188  26.386.658  26.406.405  15.297.417  15.314.090  11.089.241  11.092.315  18.824.113  18.830.783  13.837.007  13.843.661  4.987.106  4.987.122  
 (*) Această categorie include doar active financiare deţinute pentru tranzacţionare inclusiv instrumentele derivate. 
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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 în vederea vânzării, cu excepţia obligaţiunilor 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 în vederea vânzării 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 2017  
    

Active financiare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere. din 
care: 

20 
 264.996   -   -  264.996  

 - Instrumente de capitaluri proprii 20  213.838   - -  213.838  
 - Instrumente de datorie 20  51.158   -  -  51.158  
Instrumente derivate  47  -  9.854   -  9.854  
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 23  15.757.123   60.652   3.525   15.821.300  
Total active financiare evaluate 
la valoarea justă în situaţia 
poziţiei financiare 

 
 16.022.119   70.506   3.525   16.096.150  

Active nefinaciare la valoarea 
justă      
 - Imobilizări corporale şi investiţii 
imobiliare 25  -   - 633.668 633.668 
Total active evaluate la valoarea 
justă în situaţia poziţiei financiare   16.022.119   70.506   637.193   16.729.818  
Datorii financiare deţinute în 
vederea tranzacţionării 47  -  11.906   -  11.906  

31 decembrie 2016 
 

    
Active financiare la valoarea 
justă prin profit sau pierdere 20 155.609 - - 155.609 
 - Instrumente de capitaluri proprii 20 145.156 - - 145.156 
 - Instrumente de datorie 20 10.453 - - 10.453 
 Instrumente derivate  47 - 7.911 - 7.911 
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 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 47 - 10.947 - 10.947 
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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 2017  
    

Active financiare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, din care: 20  73.281   -  -  73.281  
 - Instrumente de capitaluri proprii 20  73.281   -  -  73.281  
Instrumente derivate  47  -  9.854   -  9.854  
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 23  15.968.868   60.652   3.092   16.032.612  
Total Active financiare evaluate la 
valoarea justă în situaţia poziţiei 
financiare 

 
 16.042.149   70.506   3.092   16.115.747  

Active nefinaciare la valoarea justă      
   - Imobilizări corporale şi investiţii 
imobiliare 25  -  -  407.649   407.649  
Total active evaluate la valoarea justă 
în situaţia poziţiei financiare   16.042.149   70.506   410.741   16.523.396  
Datorii financiare deţinute în 
vederea tranzacţionării 47  -  11.906   -  11.906  
31 decembrie 2016      
Active financiare la valoarea justă 
prin profit sau pierdere, din care: 20 51.979  -  - 51.979  
 - Instrumente de capitaluri proprii 20 51.979  -  -  51.979  
 Instrumente derivate  47 -  7.911  -  7.911  
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 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 47 -  10.947  -  10.947  
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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, avansurile şi creanțele din contracte de leasing financiar acordate clientelei iar 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 iar 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 2017: 
  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  5.348.074   5.348.074   -   5.125.282   222.792    5.302.292   5.302.292   -   5.079.500   222.792  
Credite şi avansuri acordate clienţilor 21  29.463.632   29.304.298   -   29.304.298   -   29.914.039   29.790.011  -  29.790.011   -  
Creanțe din contracte de leasing financiar 22  785.330   790.993   -  790.993   -   -  -  -   -   -  
Alte active financiare 28  234.317   234.317   -   -   234.317    211.913   211.913   -  -   211.913  

Total active  35.831.353  35.677.682   - 35.220.573   457.109   35.428.244   35.304.216   -  34.869.511   434.705  
Datorii             
Depozite de la bănci 30  127.946   127.946   -  127.946   -   127.946   127.946   -  127.946   - 

Depozite de la clienţi 31  48.932.195   48.954.768   -  48.954.768  -   49.099.201   49.121.774   -  49.121.774   - 
Împrumuturi de la bănci şi de la alte 
instituţii financiare 

32 
 1.487.022   1.487.022   -  -  1.487.022    1.099.891   1.099.891   -  -  1.099.891  

Datorii subordonate 33  414.578   414.578   -  -  414.578    414.578   414.578   -  -  414.578  

Alte datorii financiare 35  1.184.210   1.184.210   -  -  1.184.210   1.142.938 1.142.938  -  - 1.142.938 

Total datorii   52.145.951  52.168.524   - 49.082.714  3.085.810    51.884.554   51.907.127   - 49.249.720  2.657.407  
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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 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 - 
Creanțe din contracte de leasing financiar 22 523.643 526.741 - 526.741 -  - - - - - 
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 30.347.223 20.864 29.910.518 415.841  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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8. Venituri nete din dobânzi 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 

Venituri din dobânzi     
Credite şi avansuri acordate clienţilor (i) 1.640.796  1.595.379  1.621.860  1.586.125 
Conturi curente la bănci 1.838  4.501  1.835  4.470 
Active financiare disponibile în vederea vânzarii 
vânzare (nota 23) 252.503  247.451  251.719  246.572 
Titluri de valoare reclasificate în linia "Plasamente la 
bănci" 11.220  10.876  11.220  10.876 
Titluri păstrate până la scadenţă 161  407  - - 
Plasamente la bănci 19.155  10.082  18.702  9.900 
Creanțe din contracte de leasing financiar 62.493  45.182  - - 
Creşterea de valoare recuperabilă privind creditele 
achiziţionate 114.455  113.688  113.235  113.286 
Total venituri din dobânzi  2.102.621   2.027.566  2.018.571  1.971.229 

Cheltuieli cu dobânzile      
Depozite de la clienţi  164.821  222.340  165.249  222.618 
Împrumuturi de la bănci şi de la alte instituţii 
financiare 39.258  39.977  37.164  36.690 
Depozite de la bănci  7.709  1.187  7.709  1.187 
Creanțe din contracte de leasing financiar  14  29  - - 
Total cheltuieli cu dobânzile   211.802   263.533  210.122  260.495 

Venituri nete din dobânzi 1.890.819 1.764.033 1.808.449 1.710.734 

(i) Veniturile din dobânzi pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2017 includ veniturile nete din 
dobânzi aferente activelor financiare depreciate în sumă totală de 159.245 mii lei (2016: 148.380 mii 
lei) pentru Grup şi 145.477 mii lei (2016: 140.238 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 2017 2016 2017 2016 
Venituri din speze şi comisioane     
Comisioane operaţiuni de trezorerie şi interbancare 
 

 53.196  48.370  53.196  48.370 
Tranzacţii clientelă  646.583  555.644  607.189  527.109 
Activitate de creditare (i)  44.036  48.463  44.063  48.504 

Administrare leasing financiar   376  293  - - 
Alte comisioane şi speze  122  130  123  131 

Total venituri din comisioane şi speze  744.313 652.900 704.571 624.114 
Cheltuieli cu speze şi comisioane     
Comisioane operaţiuni de trezorerie şi interbancare 
 

 98.098  86.904  97.889  86.693 

Tranzacţii clientelă  16.478  16.727  13.963  14.900 
Activitate de creditare (i)  1.737  2.085  10.327  12.079 
Alte comisioane şi speze  1.203  913  1.442  979 
Total cheltuieli cu comisioanele şi spezele   117.516  106.629  123.621  114.651 

Venituri nete din speze şi comisioane 626.797 546.271 580.950 509.463 
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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 2017 2016 2017 2016 
     

Venituri nete din tranzacţiile de schimb valutar  196.364   174.174  196.425  174.140 
Venituri/(Cheltuieli) nete din instrumentele derivate  20.394 -1.782 20.394 -1.782 
Venituri/(Cheltuieli) nete din active financiare la valoare 
justă prin profit sau pierdere  75.974  17.566  17.554  3.395 
Venituri/ (Cheltuieli) nete din reevaluarea activelor şi 
datoriilor în valută străină  -14.393 7.425  -10.706 7.740 

Venit net de tranzacţionare 278.339 197.383 223.667 183.493 

11. Pierderi nete (-)/Câştiguri nete din vânzarea activelor financiare disponibile 
în vederea vânzării 

 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
     
Venituri din vânzarea activelor financiare disponibile în 
vederea vânzării   66.358  443.219  65.139  443.336 
Pierderi din vânzarea activelor financiare disponibile în 
vederea vânzării  -69.564 -41.528  -69.241 -41.110 
Total pierderi nete (-)/Câştiguri nete din vânzarea 
activelor financiare disponibile în vederea vânzării -3.206 401.691 -4.102 402.226 

Veniturile din vânzarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării 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 Bancare 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 FGDB 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, 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 

 

    

2017 2016 2017 2016 
Contribuţia la Fondul de Garantare 
Depozite în Sistemul Bancar 9.814 58.191 9.814 58.191 

Fondul de Rezoluţie Bancară 39.882 14.601 39.882 14.601 

Total 49.696 72.792 49.696 72.792 

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 2017 2016 2017 2016 
     
Venituri din dividende  3.857 7.892 41.878 11.640 
Venituri din tranzacţii e-commerce 3.562 2.459 3.562 2.459 
Venituri din chirii leasing operaţional 51.190 32.250 - - 
Venituri din intermediere asigurări 38.675 26.423  34.881 23.310 
Reevaluare investiţii imobiliare 43 155 43 68 
Venituri din vânzarea produselor finite 24.454 15.430 - - 
Câştiguri din cedarea activelor deţinute în vederea 
vânzării 7.032 6.475 5.706 31 
Venituri din servicii VISA, MASTERCARD, WU 5.881 6.857 5.881 6.857 
Alte venituri din exploatare (i) 39.129 37.975 24.245 27.218 

Total  173.823 135.916 116.196 71.583 

 
(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, 
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 2017 2016 2017 2016 
Cheltuieli nete cu deprecierea activelor (i)  455.788 1.027.514 413.062 1.008.330 
Credite scoase în extrabilanţier 4.139 421 4.109 265 
Creanțe din contracte de leasing financiar scoase în 
extrabilanţier 6.524 8.254 - - 
Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare -133.936 -217.691 -134.626 -217.694 
Recuperări din credite scoase în extrabilanţier -283.971 -136.795 -283.898 -136.678 
Recuperări din creanțe din contracte de leasing financiar 
scoase în extrabilanţier -19.323 -23.616 - - 
Cheltuieli nete cu ajustările pentru active 
financiare, provizioane pentru alte riscuri şi 
angajamente de creditare 29.221 658.087 -1.353 654.223 

 
(i)  Cheltuielile nete cu deprecierea activelor cuprind: 
 

  Grup Banca 

În mii lei Nota 2017 2016 2017 2016 
Creanţe şi avansuri acordate clienţilor  21 435.283 1.023.342 416.049 1.013.123 
Creanțe din contracte de leasing financiar 22 24.704 8.231 - - 
Alte active financiare 28 2.317 -3.313 742 109 
Alte active nefinanciare 29 -6.510 -820 -3.729 -4.902 
Imobilizări corporale şi necorporale 25,26 -6 74 - - 

Cheltuieli nete cu deprecierea activelor  455.788 1.027.514 413.062 1.008.330 

15. Cheltuieli cu personalul 
 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Salarii 545.117  466.964  511.678 442.355 
Contribuţia la asigurările sociale 86.972 74.767  81.092 70.378 
Plăţi acţiuni către angajaţi 35.681 30.000  35.681 30.000 
Bonusuri pentru angajaţi 2.458 2.053  - - 
Pilon III de pensii 6.728 6.407 6.503 6.407 
Alte cheltuieli în legătură cu personalul 39.446 29.130 37.156 27.955 
Contribuţia la fondul de sănătate 32.633 28.082  30.672 26.637 
Contribuţia la fondul de şomaj 3.931 3.402  3.751 3.264 
Cheltuieli nete cu provizioanele de concediu neefectuat şi 
alte provizioane 10.261 25.013  8.857 24.491 

Total  763.227 665.818  715.390 631.487 

Numărul mediu lunar de persoane noi angajate în cadrul Grupului şi al Băncii în cursul anului 2017 
şi 2016 a fost: 

Categorie personal 
Nr. mediu lunar de persoane angajate 

in cursul anului 2017 
Nr. mediu lunar de persoane angajate 

in cursul anului 2016 

 Grup Banca Grup Banca 
Funcţii de conducere 0,92 0,17 2,21 0,75 
Funcţii operaţionale 103,06 90,14 111,42 95,16 

TOTAL 103,98 90,31 113,63 95,91 
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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 2017 a fost în sumă de 35.680 mii lei (2016: 30.000 mii lei) atât pentru Grup, cât şi pentru Bancă. 
În anul 2017 Banca a acordat angajaţilor acţiuni. 
Banca a stabilit un program de tip Stock Option Plan, în cadrul căruia personalul Băncii poate să îşi 
exercite dreptul şi opţiunea de achiziţie a unui număr de acţiuni emise de Bancă.  
Condiţii pentru intrare în drepturi SOP pentru 2017: 

- Îndeplinirea unor indicatori de performanţă şi prudenţiali pentru anul 2016; 
- Îndeplinirea unor criterii de eligibilitate și/sau de performanţă individuală, potrivit politicii 

de remunerare în vigoare, aferente anului pentru care s-au acordat;  
- Finalizarea cu succes a implementării unor proiecte speciale (acolo unde este cazul); 
- Deținerea calităţii de angajat la data acordării dreptului de opţiune SOP (1 august 2016) și la 

data exercitării acestuia (începând cu 1 august 2017); 
Perioada contractuală a acţiunilor SOP pentru 2016:  

- Eliberare imediată – începând cu 1 august 2017 dar nu mai târziu de 31 august 2017; 
- Perioada de amânare pentru personal identificat – minim 3 ani. 

 
Senzitivitatea la o posibilă modificare a valorii acțiunilor, care se vor acorda angajaților conform 
programului de tip Stock Option Plan pentru 2017, cu maximul reglemetat de Bursa de Valori 
București de +/-15,00% la nivelul contului de profit şi pierdere ar fi de +/- 5.352 mii lei. 
 
Mişcarea în tranzacțiile aferente plăților pe baza de acțiuni în cursul anului 2017 şi 2016 este 
prezentată mai jos: 

 2017 2016 

Sold 01 ianuarie 30.000 -  

Drepturi acordate în timpul anului 44.014 -  

Exercitate în timpul anului - -  

Constituire prelevat 35.680 30.000  

Sold final la sfârșitul perioadei 21.666 30.000  
 
În anul 2017 au fost acordate angajaţilor şi acţionarilor un număr de 17.000.000 acţiuni, iar în anul 
2016 nu au fost acordate acțiuni angajaților: 
 
 

Data 
acordării 

Numărul 
instrumentelor Perioada contractuală a acţiunilor 

Condiţii pentru intrare în 
drepturi 

Acţiuni 
acordate 
angajaţilor 
pentru 
2016 

15.969.333 Cu eliberare imediată la 02 august 2017 

Realizarea unor indicatori de 
performanţă prudenţiali pentru anul 

2016. 
Îndeplinirea unor condiţii de 

eligibilitate individuală potrivit 
politicii de remunerare în vigoare, 
aferente anului pentru care s-au 

acordat 1.030.667 Cu amânare prin fiducie 3 ani 
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16. Alte cheltuieli operaţionale 

 Grup Banca 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Cheltuieli cu chirii şi leasing operaţional 91.350 90.285 96.459 95.463 
Cheltuieli cu întreţinere, reparaţii şi alte servicii de 
mentenanţă 92.283 77.805 91.548 76.956 
Cheltuieli cu publicitate, protocol şi sponsorizări 59.719 58.105 56.635 56.670 
Cheltuieli cu poşta, telecomunicaţiile şi trafic sms 42.209 35.976 41.125 34.929 
Materiale şi consumabile 74.748 47.479 55.222 34.454 

Cheltuieli cu alte servicii de consultanţă şi cu onorarii avocaţi 33.444 30.469 33.098 30.238 
Cheltuieli privind vânzarea bunurilor mobile şi imobile 
preluate din executarea creanţelor 2.804 3.317 3.668 3.855 
Cheltuieli cu energia electrică şi termică 17.520 17.095 14.345 15.076 
Cheltuieli cu transport, deplasări şi detaşări 18.062 15.949 16.582 15.071 
Cheltuieli cu primele de asigurare 13.159 12.030 12.430 11.300 
Taxe și cotizații 12.233 12.712 7.472 9.151 
Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale 8.447 9.424 3.209 8.977 
Cheltuieli cu paza şi securitate 8.870 6.792 8.832 6.688 
Cheltuieli cu evaluare garanţii terţi 11.065 5.760 11.050 5.752 
Cheltuieli cu servicii de arhivare 11.287 5.650 11.243 5.633 
Cheltuieli cu consultări Registrul Comerţului şi Biroul de 
Credit 3.144 2.802 3.007 2.702 
Cheltuieli privind bunuri mobile şi imobile dobândite din 
executări creanţe 1.899 2.314 1.728 2.125 
Cheltuieli cu audit, consultanţă şi alte cheltuieli auditori 
statutari  2.258 2.868 1.708 1.982 
- din care cheltuieli cu auditul situaţiilor financiare 2.041 1.879 1.548 1.339 
- din care cheltuieli cu consultanţa şi alte servicii decât cele 
de audit 217 989 160 643 
Cheltuieli cu vânzări de bunuri din contracte de leasing 3.456 11.891 - - 
Reevaluare investiţii imobiliare 43 68 43 68 
Alte cheltuieli operaţionale 48.782 47.058 23.417 30.426 

Total alte cheltuieli operaționale 556.782 495.849 492.821 447.516 

17. Cheltuieli cu impozitul pe profit 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Profit brut  1.442.622 1.058.837 1.378.500 999.123  
Impozit la cota statutară (2017: 16%; 
2016: 16%) -230.820 -169.414 -220.560 -159.860  

Efectul fiscal asupra impozitului pe 
profit al elementelor: 30.666 36.907 28.039 38.494 

- Venituri neimpozabile 31.305 39.215 46.390 47.391  

- Cheltuieli nedeductibile -28.533 -24.881 -44.921 -29.680 

- Deduceri fiscale 27.894 22.573 26.570 20.783 

Recunoaşterea pierderilor fiscale 
reportate din anii anteriori - 350.683 - 350.683  

Cheltuieli cu impozitul pe profit -200.154 218.176 -192.521 229.317 

Impactul fiscal este generat de următoarele elemente: 

- Veniturile neimpozabile cuprind în principal veniturile din dividende obținute de la persoane 
juridice române și veniturile din reversarea provizioanelor. 

- Cheltuielile nedeductibile includ sume precum cheltuieli cu provizioanele, cheltuieli cu 
sponsorizarea, cheltuieli cu amortizarea contabilă. 

- Deducerile fiscale sunt aferente deducerilor obținute din amortizarea fiscală și rezerva legală. 
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18. Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 
 Grup Banca 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Rezerva minimă obligatorie 5.351.174  4.294.163 5.351.174 4.294.163 
Numerar în casierie şi alte valori 1.286.551 999.497 1.286.518 999.472 

Total  6.637.725 5.293.660 6.637.692 5.293.635 
La 31 decembrie 2017, rata rezervei minime obligatorii menținută la Banca Naţională a României a 
fost stabilită la 8% pentru soldurile denominate în lei și EUR (2016: 8% pentru lei şi 10% pentru 
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 0,08% – 0,10% pe an pentru 
rezervele în lei, 0,02% – 0,05% pe an pentru rezervele denominate în EUR şi 0,07% - 0,10% pe an 
pentru rezervele denominate în USD. Rezerva minimă obligatorie poate fi folosită de către Bancă 
pentru activităţi zilnice atâta timp cât soldul mediu lunar 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 2017 2016  2017  2016 
      
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 18 6.637.664 5.293.596 6.637.632 5.293.572 

Plasamente la alte bănci – mai puţin de 3 luni  4.588.582 1.907.174 4.579.940 1.893.893 
Tranzacţii de tip reverse-repo  204.618 440.289 204.618 440.289 
Numerar şi echivalente de numerar în 
situaţia fluxurilor de trezorerie  11.430.864 7.641.059 11.422.190 7.627.754 

 

19. Plasamente la bănci 

 Grup Banca 

 În mii lei 2017 2016 2017 2016 

Conturi curente la alte bănci 1.648.315 240.191 1.625.324 232.081 
Depozite la vedere şi la termen la alte bănci 3.040.837 1.785.872 3.018.046 1.755.059 
Tranzacţii de tip reverse repo  204.666 440.317 204.666 440.317 
Credite şi avansuri la bănci – titluri de valoare 
reclasificate(i) 222.792 221.690 222.792 221.690 

Credite şi avansuri acordate instituţiilor de credit 231.464 97.435 231.464 97.435 

Total  5.348.074 2.785.505  5.302.292 2.746.582 

(i) În anul 2008 Grupul a clasificat din categoria active disponibile în vederea vânzării 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.  

La data de 31 decembrie 2017 Grupul nu mai deține în portofoliu titluri de valoare care au făcut 
obiectul reclasificării mai sus menționate. 
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19. Plasamente la bănci (continuare) 
În cursul anului 2017 Banca nu a mai achiziţionat şi clasificat titluri în categoria credite şi creanţe. 

Mişcarea titlurilor în categoria „Credite şi avansuri la bănci” în anul 2017 este reflectată în tabelul de 
mai jos: 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
La 1 ianuarie  221.690 212.711 221.690 212.711 
Achiziţii - 90.000 - 90.000 
Vânzări şi răscumpărări - -82.556 - -82.556 
Cupon şi amortizare înregistrate în contul de profit şi 
pierdere în cursul anului (nota 8) 11.220 10.876 11.220 10.876 
Cupon încasat la termen în cursul anului -10.868 -8.989 -10.868 -8.989 
Diferenţe de curs  750 -352 750 -352 

La 31 decembrie 222.792 221.690 222.792 221.690 
 
La data de 31 decembrie 2017 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 204.618 mii lei şi depozite în sumă de 4.588.582 mii lei la Grup, iar 
la Bancă reverse-repo în sumă de 204.618 mii lei şi depozite în sumă de 4.579.940 mii lei (2016: repo 
în sumă de 440.289 mii lei şi depozite în sumă de 1.907.174 mii lei la Grup, iar la Bancă reverse-repo 
în sumă de 440.289 mii lei şi depozite în sumă de 1.893.893 mii lei). 

Cu excepția contractelor de vânzare și reverse repo, sumele datorate de alte bănci nu sunt garantate. 
Analiza privind calitatea plasamentelor la bănci la data de 31 decembrie 2017, respectiv 31 decembrie 
2016, în funcţie de scalele agenţiilor de rating este prezentată mai jos, după cum urmează: 

Grup 2017 2016 

În mii lei 
Plasamente la 

alte bănci 
Tranzacții de tip 

reverse repo 
Plasamente la 

alte bănci 
Tranzacţii de 

tip reverse repo 
Investment-grade 4.981.871 204.666 1.959.962 440.317 

Non-investment grade 161.537 - 385.226 - 

Total 5.143.408 204.666 2.345.188 440.317 
 

Banca 2017 2016 

În mii lei 
Plasamente la 

alte bănci 
Tranzacţii de tip 

reverse repo 
Plasamente la 

alte bănci 
Tranzacţii de 

tip reverse repo 
Investment grade 4.938.379 204.666 1.925.989 440.317 

Non-investment grade 159.247 - 380.276 - 

Total 5.097.626 204.666 2.306.265 440.317 
 
Analiza privind calitatea plasamentelor la bănci a fost realizată pe ratingurile de credit emise de către 
Standard & Poor’s şi Fitch, în cazul în care sunt disponibile. Pentru plasamentele Grupului/Băncii la 
instituţii de credit fără rating Standard & Poor’s sau Fitch a fost folosit ratingul de ţară Standard & 
Poor’s. 

În categoria Investment-grade sunt incluse plasamentele Grupului/Băncii la instituții de credit cu 
următoarele ratinguri: A, A-, A+, AA, AA-, AA+, AAA, BAA1, BAA2, BBB, BBB- şi BBB+. În 
categoria non-investment grade sunt incluse plasamentele Grupului/Băncii la instituţii de credit cu 
următoarele ratinguri: B, B+, B-, B3, BB+ şi BB.  
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20. Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere 

În mii lei 
Grup Banca 

2017 2016 2017 2016 
Instrumente de capitaluri proprii 213.838 145.156  73.281 51.979  
Instrumente de datorie 51.158 10.453  -  -  

Total 264.996 155.609  73.281 51.979 
 
La 31 decembrie 2017, Grupul deţinea acţiuni cotate la Bursa de Valori Bucureşti S.A. şi la 
principalele burse din Europa. La 31 decembrie 2017 Grupul deţinea investiţii semnificative în sumă 
de 160.871 mii lei în următoarele companii: SIF Moldova S.A., SIF Muntenia S.A. şi SIF Oltenia S.A. 
(2016: 104.860 mii lei). 

Mai jos este prezentată o analiză a calității portofoliului de acțiuni ale Grupului și Băncii la data de 
31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2016: 
 

 Grup Banca 
In mii lei 2017 2016 2017 2016 
Investement-grade 3.260 1.478 1.431 1.063 

Non-investment grade 21.850 - 7.600 - 

Fără rating 239.886 154.131 64.250 50.916 

Total 264.996 155.609 73.281 51.979 
 
Ratingurile de credit sunt bazate pe Standard & Poor rating în cazul în care sunt disponibile, sau de 
rating Moody convertit la cel mai apropiat echivalent pe scala de rating Standard & Poor. 

În categoria Investment-grade sunt incluse activele financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere pentru care emitenţii au următoarele ratinguri: A+, A-, A și BAA3. 

În categoria Non investment-grade sunt incluse activele financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere pentru care emitenţii au ratingul B1. 

În categoria Fără rating sunt incluse activele financiare la valoarea justă prin profit care nu au 
ratinguri. 
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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 2017 şi la 31 decembrie 2016 era următoarea: 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Persoane fizice 16.867.758 15.252.725 16.687.724 15.086.402 
Producţie 3.436.067 3.198.658 3.428.581 3.198.444 
Comerţ 3.082.344 3.099.957 3.045.401 3.098.455 
Agricultură 1.463.467 1.399.459 1.460.052 1.399.361 
Construcţii 1.185.167 1.142.342 1.177.904 1.142.106 
Servicii 1.230.552 1.139.734 1.213.225 1.138.819 
Transport 865.688 720.730 841.492 719.868 
Imobiliare 906.179 690.693 938.185 723.606 
Persoane fizice autorizate 631.458 547.384 598.771 546.418 
Alţii 710.576 526.748 685.569 524.618 
Industria energetică 204.090 502.967 204.032 502.967 
Telecomunicaţii 269.299 273.057 267.581 273.033 
Instituţii financiare 169.921 141.964 881.618 759.762 
Industria chimică 141.210 130.091 145.724 132.914 
Industria minieră 89.930 106.177 89.882 106.177 
Pescuit 17.461 16.175 17.461 16.175 
Instituţii guvernamentale 9.634 10.602 9.634 10.602 
Total credite şi avansuri acordate clientelei 
înainte de ajustări de depreciere (*) 31.280.801 28.899.463 31.692.836 29.379.727 
Ajustări pentru deprecierea valorii creditelor  -1.817.169 -2.189.061 -1.778.797 -2.169.751 
Total credite şi avansuri acordate 
clienţilor, net de ajustări de depreciere 29.463.632 26.710.402 29.914.039 27.209.976 

(*)Total credite şi avansuri acordate clientelei înainte de ajustări de depreciere este diminuat cu 
soldul ajustărilor de valoare justă pentru portofoliul de credite VBRO determinate în baza raportului 
de evaluare. 

Structura portofoliului de credite ale Grupului şi Băncii, la data de 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 
2016 este următoarea: 

 Grup Banca 
În mii lei  2017 2016 2017 2016 
Corporații 9.990.622 10.408.795 10.742.115 11.063.225 
Interprinderi mici și mijlocii 4.261.365 3.230.099 4.261.365 3.230.099 
Credite de consum și credite pe card acordate 
persoanelor fizice 8.228.697 8.149.363 8.228.696 8.149.364 
Credite ipotecare 8.438.435 6.926.483 8.438.435 6.926.483 

Credite acordate de instituții financiare nebancare 327.020 159.343 - - 
Altele 34.662 25.380 22.225 10.556 
Total credite şi avansuri acordate clientelei 
înainte de ajustări de depreciere (*) 31.280.801 28.899.463 31.692.836 29.379.727 
Ajustări pentru deprecierea valorii creditelor  -1.817.169 -2.189.061 -1.778.797 -2.169.751 
Total credite şi avansuri acordate clientelei 
net de ajustări de depreciere (*) 29.463.632 26.710.402 29.914.039 27.209.976 

La 31 decembrie 2017 soldul ajustărilor la valoare justă la nivel de Grup este de 282.313 mii lei (2016: 
436.153 mii lei), iar la nivel de Bancă este de 219.693 mii lei (2016: 371.242 mii lei). Reluarea acestor 
ajustări, ca urmare a revizuirii crescătoare a fluxurilor voluntare se înregistrează în poziţia „Venituri 
din dobânzi”. 
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21. Credite şi avansuri acordate clienţilor (continuare) 

Efectul modificării ajustărilor pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor a fost 
următorul: 

 Grup Banca 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Sold la 1 ianuarie - 2.189.061  -2.720.694 -2.169.751  -2.632.486  
Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere (nota 14) -435.283  -1.023.342 -416.049  -1.013.123  
Efectul actualizării -146.535  -83.904  -146.535  -83.904  
Provizioane aferente credite scoase în afara bilanţului 
(utilizări) 973.147 1.635.007 972.976 1.555.892 
Cheltuieli nete din diferenţe de curs -19.437  3.872 -19.438  3.870 

Sold la 31 decembrie -1.817.169  -2.189.061 -1.778.797  -2.169.751  

Efectul modificării ajustărilor pentru deprecierea creditelor şi avansurilor acordate clienţilor 
indentificată la nivel individual a fost următorul: 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
Sold la 1 ianuarie -1.283.465  -1.626.594 -1.278.979  -1.546.492  
Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere -370.514  -527.555 -369.330  -525.369 
Efectul actualizării  -85.226  -41.455  -85.226  -41.455  
Provizioane aferente credite scoase în afara bilanţului 749.075 966.275 749.075 887.741 
Transfer de provizioane din individuale în colective 795 -70.134  411 -69.400  
Cheltuieli nete din diferenţe de curs -13.540  15.998 -13.539  15.996 

Sold la 31 decembrie -1.002.875  -1.283.465 -997.588  -1.278.979  

 

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 2017 2016 2017 2016 
Sold la 1 ianuarie  -905.596  -1.094.100 -890.772  -1.085.994  
Cheltuieli nete cu ajustările de depreciere -64.769  -495.787 -46.719  -487.754  
Efectul actualizării -61.309  -42.449  -61.309  -42.449  
Provizioane aferente creditelor scoase în afara 
bilanţului 224.072 668.732 223.901 668.151 
Transfer de provizioane din individuale în colective -795  70.134 -411  69.400 
Cheltuieli nete din diferenţe de curs -5.897  -12.126  -5.899  -12.126  

Sold la 31 decembrie  -814.294  -905.596 -781.209  -890.772  
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22. Creanțe din contracte de leasing financiar 

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, LEI 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 creanțelor din contractele de leasing financiar pe maturităţi este prezentată în 
tabelul următor: 

 

 În mii lei 2017 2016 
   
Creanţe din contracte de leasing financiar cu scadenţa sub 1 an, brut 375.286 272.573 
Creanţe din contracte de leasing financiar cu scadenţa 1-5 ani, brut 540.759 356.984 
Total creanţe din contracte de leasing financiar, brut 916.045 629.557 
   
Dobânda viitoare aferentă creanțelor din contracte de leasing financiar -76.193 -51.110 
   
Total creanțe din contracte de leasing financiar nete de dobânda viitoare 839.852 578.447 
Ajustări de depreciere aferente creanţelor din contracte de leasing financiar -54.522 -54.804 

Total creanțe din contracte de leasing financiar 785.330 523.643 

 

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 creanțe din contracte de leasing financiar este detaliată în 
continuare: 

 

În mii lei 2017 2016 
   
Sold la începutul anului -54.804 -66.007 
Cheltuieli nete cu provizioane (nota 14) -24.704 -8.231 
Provizioane aferente creanțelor din contracte de leasing financiar scoase în afara 
bilanţului 24.986 19.434 

Sold la sfârşitul anului -54.522 -54.804 
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23. Titluri de valoare 

a) Active financiare disponibile în vederea vânzării 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 

Active financiare disponibile în vederea vânzării     

Titluri nelistate şi alte instrumente cu venit fix: 15.442.234 14.734.560  15.428.154 14.709.895 
Certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat emise de 
Guvernul României, din care: 9.070.223 8.670.006  9.056.143  8.645.341 

   - certificate de trezorerie cu discount 419.771 354.964  419.771  354.964 

   - obligaţiuni de stat cu cupon (lei) 11.339 28.168 11.339  28.168 

   - obligaţiuni de stat de tip Benchmark (lei) 7.660.338 7.575.903 7.646.258  7.551.238 

   - obligaţiuni de stat cu cupon denominate în EUR  978.775 710.971 978.775  710.971 
Obligaţiuni EURO emise de Guvernul României pe pieţe 
externe 5.153.166  4.873.574 5.153.166  4.873.574 
Obligaţiuni USD emise de Guvernul României pe pieţe 
externe 1.017.599  1.059.144  1.017.599  1.059.144 

Obligaţiuni, din care: 201.246  131.836   201.246  131.836  

    - emise de Primăria Bucureşti 60.264  60.588  60.264 60.588 

    - emise de Primăria Alba Iulia   388  439 388  439 

    - emise de Black Sea  8.286  9.052 8.286 9.052 

    - emise de International Investment Bank 105.118  33.283 105.118 33.283 

    - emise de Transelectrica 27.190  28.474 27.190 28.474 

Acţiuni  64.023 48.653 63.888 48.548 

Unităţi de fond 243.355  168.802 469.315 320.288 

Certificate de participare  68.163 38.701 68.163 38.701 
     
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la 
cost, din care: 3.525 3.112 3.092 3.092 

   Valoarea brută 3.533 3.120 3.092 3.092 

   Ajustări pentru depreciere  -8 -8 - - 
 Total active financiare disponibile în vederea 
vânzării 15.821.300 14.993.828 16.032.612 15.120.524 
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23. Titluri de valoare (continuare) 

a) Active financiare disponibile în vederea vânzării (continuare) 

La data de 31 decembrie 2017, 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 2017 la nivelul Grupului 
este de 3.525 mii lei (2016: 3.112 mii lei), iar la nivelul Băncii este de 3.092 mii lei (2016: 3.092 mii lei). 

Nu au existat modificări în soldul ajustărilor de depreciere aferente participaţiilor în decursul anului 2017 și 2016. 

Mai jos este prezentată o analiză a calităţii obligaţiunilor deţinute de Grup şi Bancă la data de 31 decembrie 2017, încadrate la „Active financiare 
disponibile în vederea vânzării “, în funcţie de ratingul emitentului: 

 

Grup Banca 

În mii lei 

Obligatiuni și 
certificate de 

trezorerie 
emise de 

Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de 

alte 
instituţii 

financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăţi 

nefinanciare Total 

Obligatiuni și 
certificate de 

trezorerie 
emise de 

Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de alte 

instituţii 
financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăti 

nefinanciare Total 
A- - - 8.286 - 8.286 - - 8.286 - 8.286 
BB+ - 388 - 27.190 27.578 - 388 - 27.190 27.578 
BBB - - 105.118 - 105.118 - - 105.118 - 105.118 
BBB- 15.240.988 60.264 - - 15.301.252 15.226.908 60.264 - - 15.287.172 

Total  15.240.988 60.652 113.404 27.190 15.442.234 15.226.908 60.652 113.404 27.190 15.428.154 
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23. Titluri de valoare (continuare) 

a) Active financiare disponibile în vederea vânzării (continuare) 

La data de 31 decembrie 2016 analiza calităţii obligaţiunilor deţinute de Grup şi Bancă încadrate la “Active financiare disponibile în vederea vânzării“, în 
funcţie de ratingul emitentului este următoarea: 
 

Grup Banca 

În mii lei 

Obligatiuni și 
certificate de 

trezorerie 
emise de 

Guvernul 
României 

Obligaţiuni 
Municipale 

Obligaţiuni 
emise de 

alte 
instituţii 

financiare 

Obligaţiuni 
emise de 
societăţi 

nefinanciare Total 

Obligatiuni și 
certificate de 

trezorerie 
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  

Unităţile de fond care sunt clasificate de către Grup şi Bancă în active financiare disponibile în vederea vânzării, la data de 31 decembrie 2017 și 31 
decembrie 2016 nu sunt purtătoare de rating deoarece în industria fondurilor de investiţii nu există ratinguri. 
La 31 decembrie 2017 şi la 31 decembrie 2016 Grupul şi Banca nu deţine în portofoliu instrumente de datorie clasificate la „Active financiare disponibile 
în vederea vânzării”, restante sau depreciate. Evoluţia titlurilor încadrate în categoria „Active financiare disponibile în vederea vânzării” este prezentată 
în tabelul următor: 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
La 1 ianuarie  14.993.828 12.242.959 15.120.524 12.332.576 
Achiziţii 11.203.068 26.008.147 11.216.420 26.027.482 
Vânzări şi răscumpărări -10.126.397 -22.809.401 -10.101.484 -22.800.362 
Cupon şi amortizare înregistrate în contul de profit şi pierdere în cursul anului (Nota 8) 252.503 247.451 251.719 246.572 
Cupon încasat, la termen, în cursul anului -548.339 -567.431 -547.748 -566.565 
Câştiguri/(pierderi) din măsurarea la valoarea justă 3.023 -219.407 49.269 -210.878 
Diferenţe de curs  43.614 91.510 43.912 91.699 

la 31 decembrie 15.821.300 14.993.828 16.032.612 15.120.524 
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Note la situațiile financiare consolidate şi individuale 

23. Titluri de valoare (continuare) 

a) Active financiare disponibile în vederea vânzării (continuare) 

La 31 decembrie 2017, din obligaţiunile de stat deţinute de Grup, suma de 57.000 mii lei (2016: 
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 2018 şi 
2044. 
La 31 decembrie 2017, Banca a intrat în tranzacţii de tip repo cu alte instituţii financiare, având ca 
suport active financiare disponibile în vederea vânzării, în valoare de 258.435 mii lei (2016: 
1.483.035 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 2017: 2,5%; 31 decembrie 2016: 1,5%). 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 emise de Internaţional 
Investments Bank, în lei, cu o dobândă fixă de 3,4% și cu dobândă variabilă ROBOR 3M+1,5% (31 
decembrie 2017: 3,62%) și în EUR, cu o dobândă fixă de 1,593%. 

Câştigurile realizate la cedarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării reclasificate din 
alte elemente ale rezultatului global în contul de profit şi pierdere au fost de -3.206 mii lei (2016: 
401.691 mii lei) cu impozit aferent de -513 mii lei pentru Grup şi -4.102 mii lei (2016: 402.226 mii 
lei) cu impozit aferent -656 mii lei pentru Bancă. 

b) Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 

În anul 2017 Grupul a achiziţionat şi a încadrat în categoria titluri deţinute până la maturitate, 
obligaţiuni în valoare de 0 mii lei (2016: 20.691 lei). 

 Grup 
În mii lei 2017 2016 
Titluri deţinute până la maturitate - 20.691 
Total - 20.691 

La data de 31 decembrie 2017, respectiv 31 decembrie 2016 analiza calităţii titlurilor de valoare 
deţinute până la scadenţă de Grup, în funcţie de ratingul emitentului, este următoarea: 

 Grup 

În mii lei 2017 2016 
A - 472  
B+ - 473  
BB - 1.224  
BB- - 1.693  
BB+ - 2.928  
BBB - 2.773  
BBB- - 10.168  
BBB+ - 960  
Total - 20.691  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
24. Investiţii în participaţii 

La data de 31 decembrie 2017 Banca deţinea participaţii directe în filiale în sumă de 156.631 mii lei (2016: 136.671 mii lei), valoarea ajustării pentru 
depreciere fiind de 0 mii lei (2016: 0 mii lei). Efectul modificării provizionului pentru deprecierea participaţiilor deţinute de Bancă a fost următorul: 

În mii lei 2017 2016 
Sold la 1 ianuarie  - 41.300 
Derecunoaştere ajustare participaţie prin cesiune - -41.300 
Sold la 31 decembrie  - - 

La data de 31 decembrie 2017 filialele unde Banca deţine direct şi indirect participații sunt următoarele: 

Denumirea entităţii Sediul social 
Procent 

participare Capital social Rezerve 

Profit/(pierdere) 
la 31 decembrie 

2017 

BT Leasing Transilvania IFN S.A.  Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76,et. 1 100,00% 45.001 5.638 20.187 
BT Capital Partners S.A. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76, parter 99,59% 15.426 452 1.820 
BT Direct IFN S.A. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76, et. 3 100,00% 26.880 2.146 2.696 
BT Building S.R.L. Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr. 8 100,00% 40.448 410 -3.031 
BT Investments S.R.L. Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 36 100,00% 50.940 485 4.906 
BT Asset Management SAI S.A.  Cluj-Napoca, str Emil Racoviţă. nr 22, etj. 1 80,00% 7.166 14.265 17.361 
BT Solution Agent de Asigurare S.R.L.  Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76, et. 1 99,95% 20 4 421 
BT Safe Agent de Asigurare S.R.L. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76, et. 1 99,99% 77 15 588 
BT Intermedieri Agent de Asigurare S.R.L. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76, et. 1 99,99% 507 101 2.392 
BT Operațional Leasing S.A. Bucureşti, Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 43 94,73% 3.494 702 1.818 
BT Leasing Moldova S.R.L  Republica Moldova, Chişinău, str. A.Puşkin nr. 60 100,00% 4.649 - 2.075 
BT Asiom Agent de Asigurare S.R.L. Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuşi nr. 74-76, et. 1 99,95% 20 4 724 
BT Microfinanţare IFN S.A. București, Șos. București-Ploiești nr. 43 100,00% 31.760 - -752 
Transilvania Imagistică S.A.  Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 43 96,64% 1.000 - -189 
Improvement Credit Collection S.R.L. Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr. 1 100,00% 901 1.740 3.250 
Sinteza S.A. Oradea, Șos.Borșului nr. 35 50,15% 9.917 678 -2.961 
ChimProd S.R.L. Oradea, Șos.Borșului nr. 35 50,03% 90 1.443 -53 
Total   238.296 28.083 51.252 
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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 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 - 

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 
       
Sold la 1 ianuarie 2017 38.888 408.262 354.723 181.341 37.462 1.020.676 

Achiziţii imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 29 781 40.055 49.985 143.951 234.801 

Reclasificări stocuri în investiţii imobiliare 823 -823 - - - - 

Transferuri de la investiţii în curs - 24.655 59.203 42.861 -126.719 - 

Reevaluare (impact rezervă) - 1.159 201 648 - 2.008 

Reevaluare (impact contul de profit şi pierdere) - -976 - - - -976 
Ieşiri -8.648 -44.121 -33.736 -19.292 -8.671 -114.468 
Reclasificări imobilizări corporale în stocuri în vederea 
vânzării - -49.328 -3.705 -487 - -53.520 

Sold la 31 decembrie 2017  31.092   339.609   416.741   255.056   46.023   1.088.521  
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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 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 provizion (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 
       

Sold la 1 ianuarie 2017 - 180.682 217.810 58.896 4.554 461.942 

Cheltuiala în timpul anului - 13.882 37.631 33.865 - 85.378 

Amortizarea cumulată a ieşirilor - -35.704 -31.534 -8.265 - -75.503 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact rezervă) - 293 - - - 293 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact P&L) - -93 - - - -93 

Amortizare mijloce fixe reclasificate în vederea vânzării - -13.894 -2.847 -417 - -17.158 

Anulare provizion depreciere (Nota 14) - - - -6 - -6 

Sold la 31 decembrie 2017 - 145.166 221.060 84.073 4.554 454.853 
       
Valoare netă contabilă       
La 1 ianuarie 2017 38.888 227.580 136.913 122.445 32.908 558.734 

La 31 decembrie 2017  31.092   194.443   195.681   170.983   41.469   633.668  
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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 contabilă brută       
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 în contul de profit şi pierdere) - -702 - - - -702 

Ieşiri - -13.294 -42.317 -3.109 -2.530 -61.250 

Sold la 31 decembrie 2016 4.956 369.191 319.577 22.908 25.958 742.590 
       
Sold la 1 ianuarie 2017 4.956 369.191 319.577 22.908 25.958 742.590 

Achiziţii imobilizări corporale - 761 39.595 329 101.511 142.196 

Transferuri de la investiţii în curs - 24.655 58.859 457 -83.971 - 

Reevaluare (impact rezervă) - 1.159 201 648 - 2.008 

Reevaluare (impact în contul de profit şi pierdere) - -976 - - - -976 

Ieşiri -3.534 -38.404 -33.368 -1.575 -8.640 -85.521 
Reclasificări mijloace fixe în stocuri în vederea vânzării - -49.328 -3.705 -487 - -53.520 

Sold la 31 decembrie 2017 1.422 307.058 381.159 22.280 34.858 746.777 
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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 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 în contul de 
profit şi pierdere) - -96 - - - -96 

Sold la 31 decembrie 2016 - 160.360 192.782 19.143 - 372.285 
       
Sold la 1 ianuarie 2017 - 160.360 192.782 19.143 - 372.285 
Cheltuiala în timpul anului - 13.777 35.350 2.577 - 51.704 

Amortizarea cumulată a ieşirilor - -35.702 -31.476 -1.640 - -68.818 

Amortizarea aferentă reevaluării (impact rezervă) - 293 - - - 293 
Amortizarea aferentă reevaluării (impact în contul de 
profit şi pierdere) - -93 - - - -93 

Amortizare mijloace fixe reclasificate în vederea vânzării - -12.979 -2.847 -417 - -16.243 

Sold la 31 decembrie 2017 - 125.656 193.809 19.663 - 339.128 
       
Valoare netă contabilă       
La 1 ianuarie 2017 4.956 208.831 126.795 3.765 25.958 370.305 

La 31 decembrie 2017 1.422 181.402 187.350 2.617 34.858 407.649 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
25. Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare (continuare) 
La 31 decembrie 2017, Grupul are inclus în imobilizări corporale construcţii şi echipamente 
achiziţionate prin leasing financiar cu o valoare contabilă netă de 3.542 mii lei (2016: 6.131 mii lei) 
şi imobilizări necorporale achiziţionate în leasing financiar cu o valoare contabilă netă de 0 mii lei 
(2016: 0 mii lei), iar Banca nu are inclus în imobilizări corporale autovehicule achiziţionate prin 
leasing financiar. La 31 decembrie 2017, Grupul avea imobilizări corporale gajate în valoare de 1.467 
mii lei (2016: 2.204 mii lei), iar Banca nu avea imobilizări corporale sau necorporale gajate. 
Imobilizările corporale şi necorporale în sold la data de 31 decembrie 2017 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 175.450 mii lei 
(2016: 196.268 mii lei), investiții imobiliare 30.671 mii lei (2016: 39.458 mii lei), calculatoare şi 
echipamente 195.407 mii lei (2016: 136.592 mii lei), mijloace de transport 170.292 mii lei (2016: 
121.287 mii lei), imobilizări corporale în curs 41.469 mii lei (2016: 32.908 mii lei). 

Dacă activele Băncii ar fi fost înregistrate conform modelului bazat pe cost, valoarea contabilă 
recunoscută ar fi fost: terenuri şi clădiri 162.409 mii lei (2016: 181.787 mii lei), investiţii imobiliare 
1.088 mii lei (2016: 5.613 mii lei) calculatoare şi echipamente 187.076 mii lei (2016: 126.474 mii lei), 
mijloace de transport 1.926 mii lei (2016: 2.607 mii lei), imobilizări în curs 34.858 mii lei (2016: 
25.958 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 2016 376 172.845 167.296 
Intrări - 42.469 36.108 
Sold preluat prin achiziții 2.398 638 - 

Reevaluare (impact în rezervă) - 427 427 
Ieşiri - -6.896  -6.553 
Sold la 31 decembrie 2016 2.774 209.483 197.278 
Sold la 1 ianuarie 2017 2.774 209.483 197.278 
Intrări - 85.976 85.429 
Reevaluare (impact în rezervă) - 530 530 

Ieşiri - -7.682 -7.672 

Sold la 31 decembrie 2017 2.774 288.307 275.565 
Amortizare cumulată     
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 
Sold la 1 ianuarie 2017 -  122.883  118.882 
Cheltuiala în timpul anului - 39.646 38.402 
Ieşiri - -7.477 -7.480 
Sold la 31 decembrie 2017 - 155.052 149.804 
Valoarea netă contabilă    
La 1 ianuarie 2017 2.774 86.600 78.396 

La 31 decembrie 2017 2.774 133.255 125.761 
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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 2017 fondul comercial alocat BT Leasing Transilvania IFN 
S.A. în sumă de 376 mii lei și 2.398 mii lei alocat BT Capital Partners S.A. (2016: 376 mii lei, alocat 
BT Leasing Transilvania IFN S.A. în sumă de 376 mii lei și 2.398 mii lei alocat BT Capital Partners 
S.A. 
La data de 31 decembrie 2017 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 132.713 mii lei (2016: 85.874 mii lei), iar ale Băncii, 125.219 
mii lei (2016: 77.760 mii lei). 

27. Creanţe şi datorii din impozitul amânat  

La 31 decembrie 2017 mişcarea în creanţe şi datorii din impozit amânat la nivelul Grupului este 
prezentată mai jos: 

În mii lei 

01 
ianuarie 

2017 

Recunoscut 
în profit şi 
pierdere 

Recunoscut în alte 
elemente ale 

rezultatului global 

31 
decembrie 

2017 
Efectul fiscal al diferenţelor temporare deductibile/impozabile (inclusiv pierderi fiscale reportate), 
provenite din: 
Active corporale şi necorporale -4.454 1.550 -339 -3.243 
Active financiare la valoare justă prin contul de 
profit şi pierdere şi instrumente derivate 64 -4 - 60 
Active financiare disponibile în vedere vânzării 1.836 54 -541 1.349 
Alte active 225 243 66 534 
Credite şi creanţe 576 1.188 - 1.764 
Provizioane şi datorii 12.012 761 - 12.773 
Pierderi fiscale reportate 368.345 -194.524 - 173.821 
Altele 112 - -25 87 
Creanţa de impozit amânat/(datorie) 378.716 -190.732 -839 187.145 
Recunoaştere creanţă de impozit amânat  385.225 -192.282 7.383 200.326 
Recunoaştere datorie de impozit amânat  -6.509 1.550 -8.222 -13.181 

Creanţa de impozit amânat/(datorie) 378.716 -190.732 -839 187.145 
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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 Grupului este 
prezentată mai jos: 

În mii lei 01 
ianuarie 

2016 

Recunoscut în 
profit şi 

pierdere 

Recunoscut în alte 
elemente ale 

rezultatului global 

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 şi instrumente derivate 64  -  -  64  
Active financiare disponibile în vederea vânzării  -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  

 

La 31 decembrie 2017 mişcarea în creanţe şi datorii din impozit amânat la nivelul Băncii este 
prezentată mai jos: 

În mii lei 01 
ianuarie 

2017 

Recunoscut 
în profit şi 

pierdere 

Recunoscut în alte 
elemente ale 

rezultatului global 

31 
decembrie 

2017 
Efectul fiscal al diferenţelor temporare deductibile/impozabile (inclusiv pierderi fiscale reportate), 

provenite din: 
Active corporale şi necorporale -4.418 1.558 -359 -3.219 
Active financiare disponibile în vederea vânzării -2.055 - -7.883 -9.938 
Alte active 225 243 66 534 
Provizioane şi datorii 11.843 202 - 12.045 
Pierderi fiscale reportate 368.345 -194.524 - 173.821 
Creanţa de impozit amânat/(datorie) 373.940 -192.521 -8.176 173.243 
      
Recunoaştere creanţă de impozit amânat  380.413 -194.079 66 186.400 
Recunoaştere datorie de impozit amânat  -6.473 1.558 -8.242 -13.157 
Creanţa de impozit amânat/(datorie) 373.940 -192.521 -8.176 173.243 
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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 

Recunoscut 
în profit şi 

pierdere 

Recunoscut în alte 
elemente ale 

rezultatului global 

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 disponibile în vederea vânzării -35.796 -  33.741  -2.055 
Alte active 114  105  6  225  
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  
 

Cota de impozit pe profit utilizată la calculul impozitului curent şi amânat a fost la 31 decembrie 2017 
de 16% (2016: 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. 

Banca a recunoscut creanţa din impozit amânat la 31 decembrie 2017 în sumă de 173.821 mii lei 
(2016: 368.345 mii lei) care corespunde echivalentului pierderilor fiscale neutilizate în valoare 
1.086.380 mii lei (2016: 2.302.159 mii lei). 

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 2017 2016 
Pierdere fiscală reportată la începutul anului 2.302.159 3.088.424 

Utilizarea pierderii fiscale în anul curent -1.215.779 -786.265 

Pierdere fiscală reportată la sfârșitul anului, care expiră astfel: 1.086.380 2.302.159 
31 decembrie 2018 - 206.189 

31 decembrie 2019 - 576.989 

31 decembrie 2020 - 348.555 

31 decembrie 2021 71.660 155.706 

31 decembrie 2022 1.014.720 1.014.720 
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28. Alte active financiare 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Sume în curs de decontare 109.121 80.151 109.133 75.623 
Debitori diverşi şi avansuri imobilizări 81.237 73.877 54.189 51.109 
Valori primite la încasare 45.072 41.394 45.072 41.394 
Alte active financiare 7.695 5.217 7.643 5.406 
Ajustare de depreciere alte active financiare -8.808 -6.488 -4.124 -3.379 

Total 234.317 194.151 211.913 170.153 

La data de 31 decembrie 2017 din suma de 234.317 mii lei (2016: 194.151 mii lei) Grupul are alte 
active financiare depreciate în sumă de 9.729 mii lei (2016: 9.246 mii lei).  

La data de 31 decembrie 2017 din suma de 211.913 mii lei (2016: 170.153 mii lei) Banca are alte active 
financiare depreciate în sumă de 4.156 mii lei (2016: 5.675 mii lei).  

Evoluţia ajustării pentru deprecierea altor active pe parcursul exercțiilor financiare 2017, respectiv 
2016 a fost următoarea: 

 
Analiza privind calitatea altor active financiare ale Grupului la data de 31 decembrie 2017, respectiv 
31 decembrie 2016 este prezentată după cum urmează: 

Grup Persoane fizice Persoane juridice 

31 decembrie 2017 LEI VALUTA TOTAL LEI VALUTA TOTAL 
Sume în curs de decontare 2.590  2.863  5.453  86.096  17.572  103.668  
Debitori diverşi și avansuri imobilizări 4.326  2.290  6.616   46.593   28.028  74.621  
Valori primite la încasare - - - 45.072  -  45.072  
Alte active financiare - - - 3.355  4.340  7.695  
Ajustare de depreciere alte active financiare -2.005 -278 -2.283 -6.525 - -6.525 

Total 4.911  4.875  9.786   174.591   49.940   224.531  
 
 

Grup Persoane fizice Persoane juridice 
31 decembrie 2016 LEI VALUTA TOTAL LEI VALUTA TOTAL 
Sume în curs de decontare 2.596  2.786  5.382   70.007  4.762  74.769  
Debitori diverşi și avansuri imobilizări  4.486  2.373  6.859   44.461   22.557  67.018  
Valori primite la încasare - - - 41.394 -  41.394  
Alte active financiare - - - 1.744  3.473  5.217  
Ajustare de depreciere alte active financiare -1.313 -275  -1.588 -4.900 - -4.900 

Total 5.769  4.884  10.653   152.706   30.792  183.498  

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 

Sold la 1 ianuarie  -6.488 -10.212 -3.379 -3.776 
Cheltuiala netă cu ajustarea de depreciere (Nota 14) -2.317 3.313 -742 -109 
Ajustări de depreciere preluate prin achiziţie - -94 - - 
Transfer la provizioane credite - 507 - 507 
Diferenţe de curs valutar -3 -2 -3 -1 

Sold la 31 decembrie -8.808 -6.488 -4.124 -3.379 
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28. Alte active financiare (continuare) 
Analiza privind calitatea altor active financiare ale Băncii la data de 31 decembrie 2017, respectiv 31 
decembrie 2016 este prezentată după cum urmează: 
 

Banca Persoane fizice Persoane juridice 
31 decembrie 2017 LEI VALUTA TOTAL LEI VALUTA TOTAL 
Sume în curs de decontare  2.590   2.864   5.454   86.077   17.602   103.679  
Debitori diverși și avansuri imobilizări  4.011   2.290   6.301   21.570   26.318   47.888  
Valori primite la încasare  -  -  -  45.072   -  45.072  
Alte active financiare  -  -  -  3.303   4.340   7.643  
Ajustare de depreciere alte active financiare  -1.967  -278  -2.245  -1.879  -  -1.879 

Total  4.634   4.876   9.510  154.143  48.260  202.403  

 
Banca  Persoane fizice Persoane juridice 
31 decembrie 2016 LEI VALUTA TOTAL LEI VALUTA TOTAL 
Sume în curs de decontare 2.596  2.787  5.383  65.478 4.762  70.240  
Debitori diverşi și avansuri imobilizări 4.247  2.375  6.622   27.086   17.401   44.487  
Valori primite la încasare - - - 41.394 -  41.394  
Alte active financiare - - - 1.933  3.473  5.406  
Ajustare de depreciere alte active financiare -1.313 -275  -1.588 -1.791 - -1.791 

Total  5.530   4.887  10.417  134.100   25.636   159.736  

29. Alte active nefinanciare 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Stocuri şi asimilate 115.208 105.503 88.140 77.905 
Cheltuieli în avans 37.989 28.690 35.740 26.091 
Taxa pe valoarea adaugată şi alte impozite de recuperat 6.227 9.188 1.157 796 
Alte active nefinanciare 797 206 150 84 

Ajustare de depreciere alte active nefinanciare -24.180 -30.690 -16.673 -20.402 

Total 136.041 112.897 108.514 84.474 

La 31 decembrie 2017, în cadrul poziției „Stocuri și asimilate” Grupul şi Banca au încadrate 
imobilizări corporale care au fost reclasificate în active imobilizate deţinute în vederea vânzării, în 
sumă de 20.419 mii lei şi unde managementul este în stadiul avansat cu negocierea de vânzare a 
acestora. 

 
Evoluţia ajustării pentru deprecierea altor active pe parcursul anului a fost următoarea: 
 

În mii lei Grup Banca 

 2017 2016 2017 2016 
     
Sold la 1 ianuarie  -30.690 -31.689 -20.402 -25.483 
Cheltuiala netă cu ajustarea de depreciere (Nota 14) 6.510 820 3.729 4.902 
Reclasificare în investiţii imobiliare - 179 - 179 

Sold la 31 decembrie -24.180 -30.690 -16.673 -20.402 
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29. Alte active nefinanciare (continuare) 
În categoria stocuri și asimilate din cadrul Băncii sunt cuprinse bunurile dobândite ca urmare a 
executării silite a creanţelor, dare în plată, precum şi alte bunuri destinate vânzării, cu o valoare 
realizabilă netă de 40.238 mii lei, cu următoarea structură: clădiri 19.332 mii lei, terenuri 20.906 
mii lei, echipamente 0 mii lei, auto 0 mii lei și mobilier 0 mii lei (2016: valoare realizabilă netă 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 și mobilier 5 mii lei) 

În categoria stocuri şi asimilate din cadrul Grupului sunt cuprinse bunurile cumpărate şi deţinute în 
vederea revânzării în sumă de 49.118 mii lei cu următoarea structură: clădiri 20.346 mii lei, terenuri 
21.410 mii lei, echipamente 2.454 mii lei, auto 4.908 mii lei şi mobilier 0 mii lei (2016: 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). 

 

30. Depozite de la bănci  

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Depozite la vedere 75.480 152.118 75.480 152.118 
Depozite la termen 52.466 95.150 52.466 95.150 

Total  127.946 247.268 127.946 247.268 

31. Depozite de la clienţi 
 Grup Banca 

 În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Conturi curente 20.893.217 14.996.775 20.954.415 15.071.687 
Depozite la vedere 637.615 504.227 637.615 504.227 
Depozite la termen 26.951.200 25.688.116 27.059.188 25.786.124 
Depozite colaterale 450.163 492.357 447.983 489.735 

Total 48.932.195 41.681.475 49.099.201 41.851.773 

 

Depozitele atrase de la clienţi pot fi analizate, de asemenea, după cum urmează: 

 
Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Persoane fizice 30.403.576 26.358.368 30.401.279 26.355.402 
Persoane juridice  18.528.619 15.323.107 18.697.922 15.496.371 

Total  48.932.195  41.681.475 49.099.201 41.851.773 
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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 2017 2016 2017 2016 
Clienți persoane fizice 62,15% 63,24% 61,93% 62,97% 

Activități financiare şi de asigurare 6,43% 7,60% 6,66% 7,87% 

Servicii 6,60% 5,11% 6,61% 5,20% 

Comerț 4,63% 4,29% 4,61% 4,27% 

Producție 3,16% 3,45% 3,15% 3,43% 

Industria energetică 2,72% 2,91% 2,71% 2,90% 

Construcții 3,30% 2,91% 3,28% 2,89% 

Transport 2,33% 2,49% 2,33% 2,48% 

Telecomunicații 1,99% 1,76% 1,98% 1,75% 

Agricultură 2,05% 1,64% 2,04% 1,63% 

Industria minieră 1,42% 1,32% 1,41% 1,31% 

Educație 0,86% 0,94% 0,86% 0,94% 

Imobiliare 0,99% 0,84% 1,06% 0,84% 

Sănătate 0,84% 0,71% 0,84% 0,71% 

Altele 0,30% 0,49% 0,30% 0,48% 

Instituții guvernamentale 0,21% 0,31% 0,21% 0,31% 

Persoane fizice autorizate 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

În mii lei Grup Banca 
Sector 2017 2016 2017 2016 
Clienți persoane fizice 30.403.576 26.358.368 30.401.279 26.355.402 

Activități financiare şi de asigurare 3.145.002 3.165.752 3.270.545 3.293.675 

Servicii 3.237.602 2.129.238 3.245.015 2.174.670 

Comerț 2.264.592 1.787.005 2.264.466 1.786.959 

Producție 1.544.727 1.436.117 1.544.959 1.436.117 

Industria energetică 1.332.496 1.212.400 1.332.496 1.212.400 

Construcții 1.612.523 1.211.067 1.612.492 1.211.067 

Transport 1.138.163 1.036.991 1.138.038 1.036.969 

Telecomunicații 974.278 732.920 974.278 732.920 

Agricultură 1.001.161 684.220 1.001.161 684.220 

Industria minieră 693.879 548.312 693.879 548.312 

Educație 422.127 391.410 422.127 391.410 

Imobiliare 484.678 351.264 520.703 351.264 

Sănătate 412.650 295.161 413.033 295.154 

Altele 148.568 202.272 148.557 202.256 

Instituții guvernamentale 105.112 128.938 105.112 128.938 

Persoane fizice autorizate 11.061 10.040 11.061 10.040 

Total  48.932.195 41.681.475 49.099.201 41.851.773 
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32. Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 
 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Împrumuturi de la bănci comerciale 277.196 39.535 - - 

Bănci româneşti 277.196 39.535 - - 
Bănci străine - - - - 

Împrumuturi de la bănci de dezvoltare  884.371 672.837  774.436 653.922 
Datorii din tranzacții repo 258.435 1.483.035  258.435 1.483.035 
Alte fonduri de la instituţii financiare 67.020 109.504  67.020 109.504 

Total  1.487.022 2.304.911 1.099.891 2.246.461 

 

Ratele dobânzilor pentru împrumuturile de la bănci şi instituţii financiare s-au situat în intervalele 
de dobândă prezentate, după cum urmează: 

La 31 decembrie 2017 şi 2016 Grupul şi Banca respectă indicatorii financiari impuşi prin contractele 
de împrumut cu finanțatorii. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate titlurile date în pensiune (acorduri repo): 

În mii lei Grup  Banca 

 2017 2016 2017 2016 

 Valoarea contabilă Valoarea contabilă Valoarea contabilă Valoarea contabilă 

 
Active 

transferate 
Datorii 

asociate 
Active 

transferate 
Datorii 

asociate 
Active 

transferate 
Datorii 

asociate 
Active 

transferate 
Datorii 

asociate 

 
 258.540 258.435 1.488.289 1.483.035 258.540 258.435 1.488.289 1.483.035 

Total 258.540 248.435 1.488.289 1.483.035 258.540 258.435 1.488.289 1.483.035 

33. Datorii subordonate 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
     
Împrumuturi de la bănci de dezvoltare şi instituţii 
financiare  367.139 377.852  367.139 377.852 
Obligaţiuni convertibile  47.439 46.259  47.439 46.259 

Total  414.578 424.111  414.578 424.111 
 
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 69.896 mii lei (2016: 68.117 mii lei) contractat 
în 2013, la Euribor 6M +6,2%, scadent în 2018; 
 

 2017 2016 
 Minim Maxim Minim Maxim 
EUR 0,32% 4,15% Euribor 3M+1,90%  0,818% 
LEI 0,00% Robor 3M+1,25% 0,00% 0,60% 

USD - - Libor 6M+0,51% 0,40% 
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33. Datorii subordonate (continuare) 
- împrumut în sumă de 25 milioane EUR, echivalent a 116.493 mii lei (2016: 113.528 mii lei) 
contractat în 2013, la Euribor 6M+6,2%, scadent în 2023; 
- împrumut în sumă de 5 milioane EUR, echivalent a 23.298 mii lei (2016: 22.706 mii lei) contractat 
în 2012 la Euribor 6M+6,50%, scadent în 2018; 
- împrumut în sumă de 40 milioane USD, echivalent a 186.388 mii lei (2016: 172.132 mii lei) 
contractat în anul 2014 la Libor 6M+5,80%, scadent în 2023. 

Banca Transilvania S.A. a emis în 2013 obligaţiuni convertibile în acţiuni în valoare de 30 milioane 
EUR, echivalent a 139.791 la data mii lei la Euribor 6M+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. 

În anul 2017 Banca a convertit obligaţiuni în valoare totală de 2.122 EUR, echivalent a 9.683 lei, 
sumă care a fost utilizată astfel: 3.483 lei pentru majorarea capitalului social şi 6.200 lei pentru 
constituirea primelor de capital. 

 La 31 decembrie 2017 valoarea obligaţiunilor convertibile era de 9.902.636 EUR, echivalent a 46.143 
mii lei (2016: 9.904.758 EUR, echivalent a 44.979 mii lei). 

Dobânda acumulată la datoriile subordonate este în valoare de 1.792 mii lei (2016: 1.371 mii lei) iar 
la obligatiuni 1.296 mii lei (2016: 1.280 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 2017 2016  2017  2016 
Provizioane angajamente de creditare  65.740  45.230  65.744 45.242 
Provizioane pentru beneficii ale angajaţilor sub forma 
absenţelor compensate  14.518  6.497  13.489 5.000 
Provizioane pentru alte beneficii ale angajaţilor  28.239  25.989  24.859 24.491 
Provizioane pentru litigii, riscuri şi cheltuieli (*)  274.352  436.866  269.025 432.222 

Total  382.849  514.582  373.117 506.955 

(*) 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 2017 2016  2017  2016 
     

Sume în curs de decontare 1.047.582 366.267  1.045.318 362.833 
Creditori diverşi  98.025 55.205  59.828 31.262 
Datorii legate de leasing (i) 382 1.651  - - 
Alte datorii financiare 38.221 35.905  37.792 36.116 

Total 1.184.210 459.028  1.142.938 430.211 



Banca Transilvania S.A. 

Notele explicative la situaţiile financiare de la pagina 10 la 157 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare. 

 

142 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

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 2017 2016 

 Plăţile minime de leasing 
  

2017 - 393 
2018 388 698 
2019 - 298 
2020 - 298 
2021 - 83 
Total plăţi minime de leasing 388 1.770 
   
Minus dobânda viitoare -6 -119 
   

Valoarea prezentă a plăţilor minime de leasing 382 1.651 

36. Alte datorii nefinanciare 

 Grup Banca 

 În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     
Sume în curs de decontare 38.022 41.288  149 412 
Alte impozite de plătit 24.424 22.911  22.645 20.687 
Alte datorii nefinanciare 41.582 47.670  39.631 46.688 

Total 104.028 111.869  62.425 67.787 

37. Capitalul social 

Capitalul social nominal al Băncii înregistrat la Registrul Comerţului la 31 decembrie 2017 era format 
din 4.341.439.404 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 1 leu fiecare (la 31 decembrie 2016 era 
format din 3.646.047.792 acţiuni ordinare cu 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 695.388.129 lei şi din conversia obligaţiunilor în acţiuni, rezultând valoarea de 3.483 lei 
care a fost înregistrată la Registrul Comerţului în anul 2017. Conversia obligaţiunilor în acţiuni s-a 
realizat în luna decembrie 2017. Au fost convertite un număr de 3.537 obligaţiuni în valoare de 9.683 
lei, la un preţ de conversie de 2,780, rezultând un număr de 3.483 acţiuni. Diferenţa de 6.200 lei s-
a înregistrat pe prime de emisiune. 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
        

Capital social vărsat înscris la Registrul Comerţului 4.431.439 3.646.048 4.341.439 3.646.048 
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  4.427.940 3.732.549 4.427.940 3.732.549 
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38. Acţiuni proprii 

La 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 acţiunile proprii răscumpărate erau formate din: 

În mii lei Grup Banca 

 2017 2016 2017 2016 
La 1 ianuarie -29.993 -11.806 -16.546 - 
Achiziţii de acţiuni proprii -65.234 -16.546 -65.234 -16.546 
Reevaluare acţiuni 5.626 - 5.626 - 
Plăţi pe bază de acţiuni 44.014 -  44.014 -  
Acţiuni primite cu titlu gratuit -1.840 -1.641 - - 

Total Acţiuni Proprii  -47.427 -29.993 -32.140 -16.546 

39. Rezultat reportat 

La 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 rezultatul reportat era format din: 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 

La 1 ianuarie 1.954.073 2.523.109 1.779.244 2.389.102 

Profitul anului 2016 1.239.452 1.272.422 1.185.979 1.228.440 

Repartizarea profitului la rezerve legale -70.426 -51.473 -68.925 -49.956 
Majorarea capitalului social din profitul anului 
precedent -695.388 -620.000 -695.388 -620.000 

Utilizarea profitului pentru plata dividendelor -219.000 -1.200.000 -219.000 -1.200.000 

Realizarea surplusului din reevaluare  12.926 1.741 8.658 1.687 
Constituirea fondului pentru plata acţiunilor către 
salariaţi 41.307 30.000 41.307 30.000 

Distribuția acțiunilor proprii către angajați -49.640 - -49.640 - 

Conversia rezultatului reportat  -219 231 -349 -29 
Alte mişcări (Intrare în consolidare, corecţii rezultat 
reportat, modificare procent fonduri) -10.321 -1.957 - - 

Total Rezultat Reportat 2.202.764 1.954.073 1.981.886 1.779.244 

40. Rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale 
 
La 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale și 
necorporale erau formate din: 

 Grup Banca 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
La 1 ianuarie 26.227 26.470 27.188 27.377 

Creşteri din reevaluare imobilizări  2.245 1.783 2.245 1.783 
Impozit amânat reevaluare -359 -285 -359 -285 
Modificarea rezervei urmare a vânzării imobilizărilor 2.337 - - - 
Rezultatul reportat din realizarea rezervelor din reevaluare -12.926 -1.741 -8.658 -1.687 

Total Rezerva din Reevaluare 17.524 26.227 20.416 27.188 
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41. Rezerve din active financiare disponibile în vederea vânzării 
 
La 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 rezervele din active financiare disponibile în vederea 
vânzării erau formate din:  
 

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
La 1 ianuarie -8.791 175.511 10.790 187.928 
(Pierderi)/Câştiguri din valoarea justă, recunoscute în 
capitaluri proprii (nete de impozit), aferente activelor 
financiare disponibile în vederea vânzării  3.025 -219.403 49.269 -210.878 
Impozit amânt -481 35.101 -7.883 33.740 
Total Rezerve din active financiare disponibile în 
vederea vâării -6.247 -8.791 52.176 10.790 

 
42. Alte rezerve  

La 31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 Alte rezerve erau formate din:  

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 
     
Riscuri bancare generale (i) 77.893 77.893 77.893 77.893 

Rezerva legală (ii) 424.594 354.168 413.521 344.596 

Total 502.487 432.061 491.414 422.489 

 

Rezerve statutare (ii) Grup Banca 

În mii lei 2017 2016 2017 2016 

La 1 ianuarie 354.168 302.696 344.596 294.640 

Distribuţia profitului 70.426 51.472 68.925 49.956 

Total 424.594 354.168 413.521 344.596 

 
(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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 2016 

Grup – În mii lei 
Personal cheie din 

conducere 
Alte părţi 

afiliate Total 
Personal cheie 
din conducere 

Alte părţi 
afiliate Total 

Active       

Credite acordate 20.180 48.166 68.346 17.958 16.471 34.429 
Datorii       

Depozite atrase 26.535 114.115 140.650 26.243 152.097 178.340 
Împrumuturi de la instituţiile de credit - 184.802 184.802 - 159.225 159.225 
Împrumuturi subordonate - 156.682 156.682 - 172.989 172.989 
Titluri de datorie - 21.001 21.001 - 20.474 20.474 
Angajamente       
Angajamente de creditare şi garanţii 
financiare date 

2.841 48.151 50.992 2.473 10.646 13.119 
Valoarea noţionalului operaţiunilor de 
schimb 

12.331 19.639 31.970 20.011 25.909 45.920 
Contul de profit şi pierdere       

Venituri din dobânzi 569 1.433 2.002 547 939 1.486 
Cheltuieli cu dobânzi 124 17.507 17.631 121 19.876 19.997 
Venituri din taxe şi comisioane 10 138 148 9 265 274 
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43. Tranzacţii cu părţi afiliate (continuare) 

 

Banca – În mii lei 2017 2016 

 Filiale 
Personal 
cheie din 

conducere 

Alte părţi 
afiliate Total Filiale 

Personal 
cheie din 

conducere 

Alte 
părţi 

afiliate 
Total 

Active         

Credite acordate 744.935 17.167 47.704 809.806 649.758 15.742 16.356 681.856 
Investiţii în participaţii 318.925 - - 318.925 311.980 - - 311.980 
Alte active 1.827 - - 1.827 2.543 - - 2.543 
Datorii         
Depozite atrase 170.621 22.870 86.308 279.799 173.400 21.067 147.529 341.996 
Împrumuturi de la instituţiile de credit - - 74.868 74.868 - - 140.316 140.316 
Împrumuturi subordonate - - 156.682 156.682 - - 172.989 172.989 
Titluri de datorie - - 21.001 21.001 - - 20.474 20.474 
Alte datorii 1.130 - - 1.130 1.380 - - 1.380 
Angajamente         
Angajamente de creditare şi garanţii financiare date 393.364 2.481 48.094 443.939 182.612 2.159 10.578 195.349 

Angajamente de creditare şi garanţii financiare primite 33.244 - - 33.244 28.231 - - 28.231 

Valoarea noţionalului operaţiunilor de schimb 93.540 9.023 15.099 117.662 124.382 17.460 25.301 167.143 
Contul de profit şi pierdere         
Venituri din dobânzi 18.512 476 1.426 20.414 12.387 489 919 13.795 
Cheltuieli cu dobânzi 428 111 16.625 17.164 278 100 18.725 19.103 
Venituri din taxe şi comisioane 6.287 7 124 6.418 3.316 6 257 3.579 
Cheltuieli cu taxe şi comisioane 9.044 - - 9.044 10.180 - - 10.180 
Cheltuieli sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor 
financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau 
pierdere 

18 - - 18 622 - - 622 
Venit din dividende 38.033 - - 38.033 5.466 - - 5.466 
Alte venituri 6.006 - - 6.006 5.441 - - 5.441 
Alte cheltuieli 7.181 - - 7.181 8.180 - - 8.180 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 

43. Tranzacţii cu părţi afiliate (continuare) 

 

Tranzacţii cu personalul cheie din conducere 

În timpul anului 2017, cheltuielile cu salariile membrilor Consiliului de Administraţie şi Conducerii 
Executive a Grupului au însumat 16.654 mii lei (2016: 14.321 mii lei), iar ale Băncii au însumat 
10.306 mii lei (2016: 9.246 mii lei). 

Compensarea personalului cu funcţie cheie la Grup este următoarea: 

 
2017 2016 

În mii lei  Total 

din care 
contribuții 

CAS 

din care 
contribuții 

angajator la 
Pilonul III Total 

din care 
contribuții 

CAS 

din care 
contribuții 

angajator la 
Pilonul III 

Beneficii pe termen scurt ale angajaților 30.982 2.905 37 26.809 1.179 37 

Plata pe bază de acțiuni 23.003 -  -  - -  - 

Total compensaţii 53.985 2.905 37 26.809 1.179 37 
 

Compensarea personalului cu funcţie cheie la Bancă este următoarea: 

 2017 2016 

În mii lei  Total 

din care 
contribuții 

CAS 

din care 
contribuții 

angajator la 
Pilonul III Total 

din care 
contribuții 

CAS 

din care 
contribuții 

angajator la 
Pilonul III 

Beneficii pe termen scurt ale angajaților 24.758 2.310 36 22.481 875 37 
Plata pe bază de acțiuni 22.492 -  - - - - 

Total compensaţii 47.250 2.310 36 22.481 875 37 

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. 
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44. Angajamente şi contingente (continuare) 

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.  

 Grup Banca 

În mii lei 2017 2016  2017  2016 
     

Garanţii emise  2.071.660 1.750.899 2.074.430 1.758.712 
Angajamente de credit 5.967.388 5.235.076 6.323.656 5.376.770 

Total 8.039.048 6.985.975 8.398.086 7.135.482 

 
Pentru angajamentele în favoarea clientelei, la nivel de Grup au fost constituite provizioane în sumă 
de 65.740 mii lei (2016: 45.230 mii lei) iar la Bancă în sumă de 65.744 mii lei (2016: 45.242 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 2017 tranzacţiile în devize la termen neajunse la scadenţă au fost: 

Operaţiuni forward 
     

Operaţiuni cu clienţii persoane juridice:     

Cumpărări 8.152.556 RON echivalent 2.037.037 USD 

Cumpărări 514.585 RON echivalent 111.331 EUR 

Cumpărări 2.400.000 EUR echivalent 11.147.840 RON 

Cumpărări 17.922.975 RON echivalent 3.838.317 EUR 

Cumpărări 3.519.890 RON echivalent 900.000 USD 
Operaţiuni cu băncile:       
Cumpărări 225.913.137 RON echivalent 49.000.000 EUR 

Cumpărări 1.350.000 USD echivalent 5.356.200 RON 

Cumpărări 42.425.143 EUR echivalent 52.920.689 CHF 

Cumpărări 58.181.600 RON echivalent 12.500.000 EUR 

Cumpărări 11.550.000 EUR echivalent 53.738.550 RON 

Cumpărări 3.000.000 USD echivalent 11.676.800 RON 

Cumpărări 2.696.337 USD echivalent 2.000.000 GBP 
 
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 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
 < 1 an 56.721 37.913 1.964 1.767 

 1 - 5 ani 99.772 76.918 2.866 4.411 

 > 5 ani 105 - 391 261 

Total 156.598 114.831 5.221 6.439 
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44. Angajamente şi contingente (continuare) 
 
Sumele minime de plată pentru Grup şi Bancă pentru contractele de chirii și leasing operaţional fără 
clauze de reziliere, ca şi locatar sunt următoarele: 

 Grup Banca 
În mii lei 2017 2016 2017 2016 
 < 1 an 83.933 78.223 88.285 83.774 

 1 - 5 ani 194.430 183.673 197.509 189.285 

 > 5 ani 34.755 32.777 34.649 30.990 

Total 313.118  294.673 320.443  304.049 

 
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 1.239.452 mii lei (2016: 1.272.422 mii lei) şi numărul 
mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în timpul anului de 4.317.477.483 (2016 
recalculat: 4.340.526.026 acțiuni).  

Câştigul pe acţiune diluat ia în considerare profitul net consolidat ajustat de 1.242.204 mii lei (2016: 
1.275.217 mii lei) atribuibil acţionarilor ordinari ai societăţii mamă şi numărul mediu ponderat al 
acţiunilor ordinare în circulaţie diluate. Profitul net consolidat ajustat s-a calculat prin ajustarea 
profitului de bază cu valoarea dobânzilor plătite pentru obligaţiuni în cursul anului 2017, în sumă de 
2.752 mii lei (2016: 2.795 mii lei). Numărul mediu ponderat al acţiunilor diluate s-a calculat prin 
adăugarea la numărul mediu ponderat a acţiunilor ordinare acţiunile care ar fi fost emise cu ocazia 
conversiei tuturor acţiunilor potenţiale diluante, în acţiuni ordinare. 
Media ponderată a acţiunilor în circulaţie diluate la data de 31 decembrie 2017 s-a calculat prin 
raportarea soldului obligaţiunilor în sumă de 46.143.312 lei la preţul de conversie de 2,780 rezultând 
un număr de 16.598.314 acţiuni (2016: 18.580.013 acţiuni) 
  

  Grup 
  2017 2016 

Acţiuni ordinare emise la 1 ianuarie  3.646.047.792 3.026.003.679  
Efectul acţiunilor emise de la 1 ianuarie 695.388.387  619.134.218  
Efectul acţiunilor răscumpărate în cursul anului -23.958.496 - 
Ajustarea retroactivă a mediei ponderate a acţiunilor în circulaţie la 31 
decembrie 2017 - 695.388.129 

Numărul mediu ponderat al acţiunilor la data de 31 decembrie 4.317.477.683 4.340.526.026  
Numărul acţiunilor care se vor putea emite prin conversia obligaţiunilor 
în acţiuni 16.598.314 18.580.013 

Numărul acţiunilor în circulaţie diluate la 31 decembrie  4.334.075.996 4.359.106.039  
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2016  
 
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. 
Atunci când este cazul, cifrele comparative au fost reclasificate pentru a fi în conformitate cu schimbările din prezentarea perioadei actuale. Aceste 
modificari au fost facute ca raspuns la reevalurile efectuate de catre managementul Grupului şi Bancii in vederea prezentarii cat mai clare a acestora. 
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 niciun impact asupra activelor totale, total datorii și capitaluri proprii, precum între linii ale situației fluxurilor de 
trezorerie şi situației fondurilor proprii. 
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: 

În mii lei - 31 decembrie 2016 Grup Banca 

Descriere 
Situația poziției 

financiare raportată Reclasificare 
Situația poziției 

financiare ajustată 
Situația poziției 

financiare raportată Reclasificare 
Situația poziției 

financiare ajustată 
Active:       
a) Active financiare la valoare justă 
prin profit sau pierdere  163.520  -7.911 155.609  59.890  -7.911 51.979  

b) Instrumente derivate   - 7.911  7.911  - 7.911  7.911  

Total active 51.944.224  - 51.944.224  51.769.601  - 51.769.601  

Datorii:       
(c) Datorii financiare deţinute în 
vederea tranzacţionării - 10.947  10.947  - 10.947  10.947  

(d) Alte datorii financiare 469.975  -10.947 459.028  441.158  -10.947 430.211  

Total datorii 45.791.517  - 45.791.517  45.785.513  - 45.785.513  
În anul 2017 Grupul şi Banca au făcut următoarele reclasificări cu impact în cifrele comparative ale poziției financiare ale anului 2016: 

1. În categoria „Active”: 
- S-au prezentat detaliat în linii separate instrumentele derivate de la poziția „Active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere” (a), la 

poziția „Instrumente derivate” (b) ; 
2. În categoria Datorii: 
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- S-au prezentat detaliat în linii separate de la poziția „Alte datorii financiare” (d) la poziția „Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării” 
(c) 

Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2016 (continuare) 
 
ii) Retratarea cifrelor comparative ale Situaţiei profitului sau pierderii aferente anului 2016 este prezentată mai jos: 
 
 În mii lei - 31 decembrie 2016 Grup Banca 

Descriere 
Contul de profit și 
pierdere raportat Ajustări 

Contul de profit și 
pierdere ajustat 

Contul de profit și 
pierdere raportat Ajustări 

Contul de profit și 
pierdere ajustat 

Venituri din dobânzi (a) 2.027.555 11 2.027.566 1.971.218 11 1.971.229 
Cheltuieli cu dobânzile (b) -263.522 -11 -263.533 -260.484 -11 -260.495 
       
Alte venituri din exploatare (c)  170.051 -34.135 135.916 90.268 -18.685 71.583 

Venituri operaționale 3.006.637 -34.135 2.972.502 2.823.392 -18.685 2.804.707 
       
Alte cheltuieli operaţionale (d) -529.984 34.135 -495.849 -466.201 18.685 -447.516 

Cheltuieli operaţionale -1.947.800 34.135 -1.913.665 -1.824.269 18.685 -1.805.584 
 
În anul 2017 Grupul şi Banca au făcut următoarele reclasificări cu impact în cifrele comparative Situaţia profitului sau pierderii aferente anului 2016: 

1. În categoria „Venituri din dobânzi": 
Dobânda negativă aferentă operațiunilor reverse-repo la instituțiile de credit a fost încadrată la poziția (a) „Venituri din dobânzi” și trebuia 
încadrată la poziția (b) „Cheltuieli cu dobânzile”; 

2. În categoria „Cheltuieli cu dobânzi”: 
Dobânda negativă aferentă operațiunilor reverse-repo la instituțiile de credit a fost încadrată la poziția (a) „Venituri din dobânzi” și trebuia 
încadrată la poziția (b) „Cheltuieli cu dobânzile”; 

3. În categoria „Alte venituri”: 
Veniturile/cheltuielile aferente vânzării activelor imobilizate clasificate în vederea vânzării, precum și cele din vânzarea bunurilor din executare 
silită și dare în plată au fost prezentate ca și profit sau pierdere în poziția de „Alte cheltuieli" (c) / „Alte venituri " (d), în funcție de rezultat; 

4. În categoria „Alte cheltuieli” 
Veniturile/cheltuielile aferente vânzării activelor imobilizate clasificate în vederea vânzării, precum și cele din vânzarea bunurilor din executare 
silită și dare în plată au fost prezentate ca și profit sau pierdere în poziția de „Alte cheltuieli" (c) / „Alte venituri " (d), în funcție de rezultat. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
 46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2016 (continuare) 
iii) Retratarea cifrelor comparative ale Situației consolidate şi individuale a fluxurilor de trezorerie este prezentată mai jos: 
 

În mii lei - 31 decembrie 2016 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 1.277.013 - 1.277.013 1.228.440 - 1.228.440 
Ajustări pentru:       
Venituri din dobânzi -2.027.555 -11 -2.027.566 -1.971.218 -11 -1.971.229 
Cheltuieli cu dobânzile 263.522 11 263.533 260.484 11 260.495 
Impozit pe profit platit/incasat 1.711 -1.711 - 8.714 -8.714 - 
Alte ajustări 219.731 -80.414 139.317 138.294 -73.057 65.237 
Profitul net ajustat cu elemente nemonetare 404.398 -82.125 322.273 298.600 -81.771 216.829 
Flux de numerar din/(folosit în) activitatea de exploatare      
Modificarea titlurilor de valoare -2.971.807 2.971.807 - -2.992.344 2.992.344 - 
Modificarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau 
pierdere  -1.968 746 -1.222 -3.015 746 -2.269 
Modificare instrumentelor derivate - -746 -746 - -746 -746 
Modificarea datoriilor financiare detinute pentru tranzactionare - 5.321 5.321 - 5.321 5.321 
Modificarea altor datorii financiare 138.600 -5.321 133.279 117.924 -5.321 112.603 
Impozit pe profit platit/incasat - 1.711 1.711 - 8.714 8.714 
Creante rascumparate - 1.203.894 1.203.894 - 1.203.894 1.203.894 
Dobanzi incasate  2.120.088 -241.034 1.879.054 2.089.319 -240.078 1.849.241 
Dobanzi platite -297.419 40.370 -257.049 -294.027 36.778 -257.249 
Numerar net folosit în activitatea de exploatare -795.656 3.894.623 3.098.967 -929.911 3.919.881 2.989.970 
Flux de numerar folosit în activitatea de investiţii      
Achizitii titluri de valoare - -26.008.147 -26.008.147 - -26.027.482 -26.027.482 
Vanzari titluri de valoare - 22.809.401 22.809.401 - 22.800.362 22.800.362 
Dobanzi incasate  - 567.431 567.431 - 566.565 566.565 
Numerar net folosit în activitatea de investiţii -197.017 -2.631.315 -2.828.332 -152.471 -2.660.555 -2.813.026 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2016 (continuare) 

iii) Retratarea cifrelor comparative ale Situației consolidate şi individuale a fluxurilor de trezorerie (continuare) 

În mii lei - 31 decembrie 2016 Grup Banca 

Descriere 

Situația 
fluxurilor de 

trezorerie 
raportată 

Reclasificări / 
Ajustări 

Situația 
fluxurilor de 

trezorerie 
ajustate 

Situația 
fluxurilor de 

trezorerie 
raportată 

Reclasificări / 
Ajustări 

Situația 
fluxurilor de 

trezorerie 
ajustate 

Flux de numerar din/(folosit în) activitatea de finanţare       

Incasari brute din imprumturi de la banci si institutii financiare 14.461.259 -14.224.634 236.625 14.456.684 -14.225.000 231.684 
Plati brute din imprumturi de la banci si institutii 
 financiare -13.246.032 12.975.179 -270.853 -13.154.836 12.975.935 -178.901 

Plati brute din imprumuturi subordonate -26.528 26.528 - -26.528 26.528 - 

Dobanzi platite - -40.381 -40.381 - -36.789 -36.789 

Numerar net folosit în activitatea de finanţare 26.496 -1.263.308 -1.236.812 113.117 -1.259.326 -1.146.209 
Efectul modificărilor cursului de schimb asupra numerarului și a 
echivalentelor de numerar - 28.909 28.909 - 28.950 28.950 
Creşterea/Scăderea(-) netă a numerarului şi a echivalentelor de 
numerar -966.177 -28.909 -995.086 -969.265 -28.950 -998.215 

Numerarul și elemente de numerar la 31 decembrie 7.641.059 - 7.641.059 7.627.754 - 7.627.754 
 
În anul 2017 Grupul şi Banca au făcut următoarele reclasificări cu impact în cifrele comparative ale Situației consolidate şi individuale a fluxurilor de 
trezorerie aferente anului 2016: 

- Prezentarea dobânzilor încasate şi plătite separat la fluxurile de numerar ale activității din exploatare, investiții și finanțare; 
- Separarea fluxurilor de numerar pentru instrumentele financiare derivate în conformitate cu modificările din situația poziției financiare; 
- Separarea fluxurilor de numerar pentru datoriile financiare deținute în vederea tranzacțioanării în conformitate cu modificările din situaţia 

poziţiei financiare; 
- Reclasificarea modificărilor titlurilor de valoare de la fluxurile de numerar ale activității de exploatare la fluxurile de numerar ale activității de 

investiții; 
- Separarea fluxurilor de numerar pentru creanțele răscumparate din activitatea de investiții în activitatea de exploatare; 
- Recalcularea sumelor încasate și plătite la împrumuturi pentru anul 2016. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
46. Retratarea cifrelor comparative ale anului 2016 (continuare) 
 
 iv) Cifrele comparative ale Fondurilor proprii ale Grupului și Băncii actualizate după aprobarea distribuirii dividendelor de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor din data de 26 aprilie 2017 sunt prezentate mai jos: 
 

În mii lei - 31 decembrie 2016 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 5.525.452 -219.000 5.306.452 5.398.562 -219.000 5.179.562 

Capital de rang 2 350.191 - 350.191 350.191 - 350.191 

Total fonduri proprii 5.875.643 -219.000 5.656.643 5.748.753 -219.000 5.529.753 
 
Ca urmare a aprobării Situațiilor financiare ale anului 2016 în Adunarea Generală a Acționarilor din 26 aprilie 2017, a fost aprobată distribuirea de 
dividende cash către acționari a sumei de 219.000 mii lei. Această sumă a generat ajustarea fondurile proprii ale anului 2016, atât la nivel individual cât 
și la nivel consolidat, în conformitate cu prevederile legale, ulterior publicării Situaţiilor financiare consolidate şi individuale aferente anului 2016. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
47. Instrumente derivate 
 
La data de 31 decembrie 2017 situația instrumentelor derivate ale Grupului și Băncii se prezintă 
astfel: 
 

 
Grup Banca 

În mii lei 

Valoare 
justă 

Active  

Valoare 
justă 

Datorii Noțional 

Valoare 
justă 

Active  

Valoare 
justă 

Datorii Noțional 

Swapuri pe rata dobânzii 124 53 54.272 124 53 54.272 

Swapuri pe valute 8.523 8.432 220.600 8.523 8.432 220.600 
Contracte forward pe curs 
de schimb 1.207 3.421 485.858 1.207 3.421 485.858 
Total instrumente 
financiare derivate 9.854 11.906 760.730 9.854 11.906 760.730 

 
La data de 31 decembrie 2016 situația instrumentelor derivate ale Grupului și Băncii se prezintă 
astfel: 
 

 
Grup Banca 

În mii lei 

Valoare 
justă 

Active  

Valoare 
justă 

Datorii Noțional 

Valoare 
justă 

Active  

Valoare 
justă 

Datorii Noțional 

Swapuri pe rata dobânzii - - - - - - 

Swapuri pe valute 4.762 4.130 220.600 4.762 4.130 220.600 
Contracte forward pe 
curs de schimb 3.149 6.817 995.122 3.149 6.817 995.122 
Total instrumente 
financiare derivate 7.911 10.947 1.215.722 7.911 10.947 1.215.722 

 
Contracte forward  

Contractele forward reprezintă înțelegeri contractuale de a cumpăra sau de a vinde un anumit 
instrument financiar, la un anumit preț și la o anumită dată viitoare. Contractele forward sunt 
contracte indivualizate care se tranzacționează pe o piață nereglementată.  
 
Contracte swap 

Swap-urile reprezintă înțelegeri contractuale între două părți de a schimba fluxuri de plăți de-a 
lungul timpului pe baza unor sume noționale specificate, legate de evoluția unui anumit indice cum 
ar fi rata dobânzii, cursul de schimb sau indici bursieri.  

Swap-urile pe rata dobânzii se referă la contracte pe care Grupul și Banca le încheie cu alte instituții 
financiare prin care Grupul și Banca fie primesc, fie plătesc o rată a dobânzii variabilă în schimbul 
plății sau primirii unei rate fixe. Fluxurile de plăți sunt, de obicei, compensate, diferența fiind plătită 
doar de una dintre părți.  

În cazul unui swap pe cursul de schimb, Grupul și Banca plătesc o anumită sumă într-o anumită 
valută și primesc o sumă specificată într-o altă valută. Swap-urile pe curs de schimb se decontează 
reciproc, în majoritatea cazurilor. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
48. Reconcilierea pasivelor rezultate din activităţi financiare 

Situaţia modificărilor pasivelor rezultate din activităţile financiare ale Grupului în anul 2017 și 2016 
sunt prezentate mai jos: 

Grup 2017 - În mii lei 01 ianurie 2017 
Fluxuri de 

numerar 
Mişcarea de schimb 

valutar 31 decembrie 2017 
Împrumuturi pe termen lung 1.241.821 388.637 9.163 1.639.621 

 

Grup 2016 - În mii lei 01 ianurie 2016 
Fluxuri de 

numerar 
Mişcarea de schimb 

valutar 31 decembrie 2016 
Împrumuturi pe termen lung 1.266.840 -34.228 9.209 1.241.821 

 

Situaţia modificărilor pasivelor rezultate din activităţile financiare ale Băncii în anul 2017 și 2016 
sunt prezentate mai jos: 

Banca 2017 - În mii lei 01 ianurie 2017 
Fluxuri de 

numerar 
Mişcarea de schimb 

valutar 31 decembrie 2017 
Împrumuturi pe termen lung 1.183.293 60.639 7.743 1.257.273 

 

Banca 2016 - În mii lei 01 ianurie 2016 
Fluxuri de 

numerar 
Mişcarea de schimb 

valutar 31 decembrie 2016 
Împrumuturi pe termen lung 1.121.762 52.783 8.718 1.183.293 

 

49. Evenimente ulterioare datei situaţiei consolidate a poziţiei financiare 
 
În noiembrie 2017, Banca Transilvania S.A. a anunțat planul de a investi în Republica Moldova și în 
perioada următoare a primit aprobarea pentru achiziţie din partea autorităţilor de supraveghere din 
România şi Republica Moldova - Banca Naţională a României, Banca Naţională a Moldovei şi 
Consiliul Concurenţei din Republica Moldova. 

Ulterior datei bilanțului, în data de 19 ianuarie 2018, Banca Transilvania S.A. a devenit acționar al 
Victoriabank S.A., a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, deținând împreună cu EBRD 
peste 66% din participația la aceasta instituție financiară. 

În perioada de 14 februarie – 24 aprilie 2018 Banca Transilvania S.A. a lansat, în temeiul legislației 
pieței de capital din Republica Moldova, oferta obligatorie de preluare a valorilor mobiliare emise de 
Victoriabank S.A., ofertă adresată exclusiv actualilor acționari minoritari ai Victoriabank S.A. 
Oferta publică vizează achiziționarea restului de 8.308.673 acțiuni emise de Victoriabank S.A., ceea 
ce constituie 33,23% din numărul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, în 
conformitate cu aprobarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare emisă în acest sens.  

Totodată, s-a demarat procesul de numire a reprezentanților noului acționar în conducerea 
Victoriabank S.A. și în Consiliul de Administrație al Victoriabank S.A., proces estimat a se finaliza în 
decursul lunii aprilie 2018. 
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Note la situaţiile financiare consolidate şi individuale 
49. Evenimente ulterioare datei situaţiei consolidate a poziţiei financiare 
(continuare) 

Tot în noiembrie 2017, Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. a aprobat perfectarea 
tranzacției pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de către Eurobank 
Group în capitalul social al Bancpost S.A., semnarea contractului având loc în data de 24 noiembrie 
2017. În cadrul tranzacției, Grupul Financiar Banca Transilvania va dobândi și participațiile 
integrale în capitalul social al societăților din Grupul Eurobank din România, respectiv ERB Retail 
Services IFN S.A. și ERB Leasing IFN S.A.  

În cursul lunii martie 2017, Banca Transilvania S.A. a primit aprobarea tranzacției de achiziție a 
Bancpost SA, de la Banca Națională a României și Consiliul Concurenței. Tranzacția urmează să se 
finalizeze după îndeplinirea procedurilor legale și a condițiilor contractuale. 

Până la data aprobării și publicării situațiilor financiare consolidate, Banca Transilvania S.A. nu a 
primit toate aprobările necesare dobândirii controlului conform IFRS, iar prezentele situații 
financiare consolidate nu au fost afectate de aceste tranzacții. 

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație în data de 21 martie 2018 și au 
fost semnate în numele acestuia. 
 
 
 
 
 

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 la 31 
decembrie 2017 și confirmăm că : 
 

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale, consolidate 
și individuale, sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară adoptate de Uniunea Europeană (“IFRS”), în vigoare la data de 
raportare 31.12.2017; 
 

b) Situațiile financiare consolidate și individuale, întocmite la 31.12.2017, oferă o 
imagine fidelă a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și 
pierdere a Bancii Transilvania S.A.; 

 
c) Banca Transilvania S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate; 

 
d) Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 

nr.1/2006 și prezintă corect și complet informațiile la data de raportare. 
 

 
 
 
 
 
 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 

GEORGE CĂLINESCU 
 
  
 21.03.2018 


























