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I. Comunicat 
 

Primele noua luni ale anului 2017 au reprezentat pentru Patria Bank, banca rezultata din fuziunea in luna 

Mai 2017 dintre fosta-Banca Comerciala Carpatica si fosta-Patria Bank, o perioada mixta in care cele doua 

banci au functionat separat 4 luni anterior fuziunii si 5 luni impreuna ca banca rezultata din fuziune. 

In  aceasta perioada de 5 luni ulterioare fuziunii Patria Bank a urmarit si a reusit sa aduca la indeplinire 

principalele sale obiective strategice post-fuziune, si anume: 

(i) Implementarea modelului comercial al Patria Bank si extinderea acestuia la nivelul intregii retele 

teritoriale, model care a produs deja relansarea activitatii de creditare a bancii asteptata prin 

strategia de afaceri si bugetul anual, nivelul de realizare al bugetului de vanzari de credite noi fiind 

atins in proportie de 102% pentru primele 9 luni ale anului; 

(ii) Implementarea Planul de restructurare al bancii si de realizare a sinergiilor rezultate in urma fuziunii 

a fost finalizata in luna Septembrie, acesta producand deja rezultate inca din trim.III 2017, insa 

impactul integral al sinergiilor si economiilor de costuri se va produce incepand cu trim.IV al acestui 

an. 

Patria Bank urmareste in continuare oportunitati de fuziuni si achizitii pe piata financiar-bancara pentru a-si 

mari cota de piata, a utiliza lichiditatea excedentara de care dispune si pentru a-si imbogati nivelul activelor 

productive, pregatind in acelasi timp un proces de majorare de capital asa, proces anuntat cu ocazia 

aprobarii bugetului pentru anul curent.  

 

Rezultatele financiare ale bancii la 5 luni dupa fuziune 

Patria Bank SA a inregistrat urmatoarele rezultate financiare la 30 septembrie 2017 (9 luni – a se vedea 

paragraful urmator): 

Rezultatul net la nivelul Bancii: pierderea neta cumulata pentru primele 9 luni ale anului a ramas 

aproape la acelasi nivel (26,3 mil. LEI) cu pierderea realizata in primele 6 luni ale anului (26,15 mil.LEI), 

rezultatul net al trimestrului III 2017 fiind o pierdere de 0.2 mil. LEI, datorita rezultatul pozitiv de 3,8 mil. 

LEI realizat in luna septembrie 2017. Pierderea inregistrata in trim.III este in scadere fata de primele 

doua trimestre ale anului curent (15,0 mil. Lei pierdere Trim.I - anterior fuziunii si 11,1 mil. Lei pierdere 

Trim.II - 1 luna anterior fuziunii si 2 luni post-fuziune), ceea ce arata o reducere substantiala a nivelului 

pierderilor recurente inregistrate la nivelul Bancii (individual), ca efect al fuziunii si al masurilor de de 

reduceri de costuri aplicate. 

Venitul total din exploatare de 108,6 mil. LEI este cu 2% peste nivelul bugetat, iar venitul din exploatare 

realizat in Trim.III al anului curent prezinta o crestere cu 24% fata de venitul inregistrat in primul 

trimestru al anului curent. Fata de aceeasi perioada a anului precendent veniturile din exploatare 

inregistreaza o scadere de 26% pe fondul scaderii veniturilor din portofoliul de titluri de stat influentata 

de scaderea nivelului dobanzilor pe piata si in conditiile unor minime scaderi ale veniturilor din 

comisioane, pe fondul reducerii retelei de agentii cu 45 de unitati fata de aceeasi perioada a anului 

precedent. 
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Cheltuielile operationale: -120,6 mil. LEI cu o economie de 9% fata de nivelul bugetat, au inregistrat o 

scadere cu 22%  fata de trim.I al anului 2017 si cu 19% fata de aceeasi perioada a anului precedent, 

datorita procesului de reorganizare a bancii in contextul fuziunii si optimizarii retelei de unitati 

teritoriale. 

Activitatea de creditare s-a relansat, portofoliul de credite inregistrand un avans de 6% fata de 

inceputul anului si 3% peste nivelul bugetat, creand astfel premisele revenirii cresterii veniturilor nete 

din  dobanzi in teritoriu pozitiv in perioadele viitoare. 

Rata Fondurilor Proprii Totale la 30 Septembrie 2017 era de 11,85%, peste nivelul reglementat aplicabil 

bancii si in usoara scadere fata de procentul de 12.80% inregistrat la finele anului precedent, pe fondul 

pierderilor inregistrate in primul semestru al anului 2017, dar si datorita cresterii activelor ponderate la 

risc din activitatea comerciala (productia noua de credite).  
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II. Analiza pozitiei financiare 

Particularitatile prezentarii situatiilor financiare interimare in anul fuziunii 

Patria Bank S.A. este rezultatul fuziunii prin absorbtie dintre fosta Banca Comerciala Carpatica S.A. (in 

calitate de entitate absorbanta) si fosta Patria Bank S.A. (in calitate de entitate absorbita), care a avut 

loc la data de 01.05.2017.  

In acest context, Situatia pozitiei financiare a Patria Bank S.A. prezentata in acest raport (la data de 

30.09.2017) reprezinta situatia individuala pentru trimestrul III al anului 2017 a bancii rezultate din 

fuziunea celor doua banci mai sus mentionate, iar din perspectiva Situatia performantei financiare 

individuale a bancii rezultate din fuziune este prezentata ca si cum fuziunea ar fi avut loc de la inceputul 

perioadei de raportare (ian. 2017), aceasta fiind optiunea bancii privind politica contabila adoptata 

pentru contabilizarea fuziunii si prezentarea situatiilor financiare ale entitatii rezultate din fuziune. 

 

In acelasi timp Situatia performantei financiare aferenta aceleiasi perioade a anului trecut (trim. III 

2016), respectiv Situatia Pozitiei Financiare aferenta sfarsitului de an 2016 reprezinta situatia sub-

consolidata1 a celor doua banci anterior fuziunii. Pentru perioada similara a anului precedent in 

prezentul raport Situatia performantei financiare la 30.09.2016 se prezinta la nivelul sub-consolidat al 

celor doua banci implicate in fuziune, situatie ce incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank 

S.A. pentru primele 9 luni ale anului 2016 si rezultatul financiar al fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A 

pentru perioada de 6 luni incepand de la data de 31 martie 2016 (data dobandirii controlului de catre 

fosta-Patria Bank S.A. asupra fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A.) pana la 30 septembrie 2016.  

 

Analiza financiara de mai jos este realizata pentru situatiile financiare individuale ale Bancii intocmite conform 

Standardelor Internationale de Raportare Financiara pregatite pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2017, 

cat si pentru perioada comparative a anului precedent. 

 
 

                                                           
1 Grupul Patria Bank anterior fuziunii, controlat de EEAF, actionarul majoritar al Patria Bank, era format din cele doua banci: Patria Bank 

si Banca Carpatica, dar si din filialele acestora, Patria Credit IFN, SAI Patria Asset Management, SAI Carpatica si cele 3 fonduri de investitii 

controlate de aceasta, SAI Globinvest, precum si cateva entitati in curs de dizolvare voluntara (care nu sunt semnificative in activele si 

rezultatele Grupului). Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad erau intocmite anterior fuziunii la nivelul Patria Bank, avand in 

vedere ca entitatea care controleaza Grupul, EEAF, este o firma de investitii care conform prevederilor IFRS 10 nu consolideaza investitiile 

sale. 

Pentru a asigura comparabilitatea pozitiei si performantei financiare a bancii PBK rezultata din fuziune politica contabila adoptata de 

banca este aceea ca, pentru perioadele anterioare fuziunii, sa foloseasca ca si comparative valorile contabile inregistrate in Situatiile 

financiare consolidate de cel mai inalt grad intocmite la nivelul Patria Bank, insa nu pentru intregul Grup Patria Bank asa cum a fost el 

definit in perimetrul de consolidare contabila, ci doar pentru cele doua banci implicate in fuziune. Acest nivel care agrega valorile 

contabile ale celor doua banci din Situatiile financiare consolidate de cel mai inalt grad intocmite de Patria Bank (pentru perioadele 

anterioare fuziunii din anii financiari 2016 si 2017) este denumit in prezentul raport ”nivelul sub-consolidat” sau „situatia sub-

consolidata”a celor doua banci anterior fuziunii. 
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 La 30 septembrie 2017 activul total era mai mic cu doar 2% comparativ cu cel inregistrat la 31 decembrie 

2016, motivele scaderii fiind analizate in cele ce urmeaza. 

 Activele lichide (disponibilitatile in casierie, conturile la Banca Centrala, creantele asupra institutiilor de 

credit, portofoliul de active financiare - detinute pentru tranzactionare, disponibile in vederea vanzarii si 

investitiile pastrate pana la scadenta) au scazut cu 6% comparativ cu nivelul inregistrat la 31 decembrie 

2016, pe fondul reducerii nivelului depozitelor atrase de la clientela nebancara, dar si datorita 

redirectionarii excedentului de lichiditate in activitatea comerciala (Bugetul de vanzari de credite noi a fost 

realizat in proportie de 102% pentru primele 9 luni ale anului). 

 Valoarea neta a Creditelor si avansurilor acordate clientelei a inregistrat o crestere cu 6% comparativ cu 

inceputul anului, evolutia pozitiva fiind rezultatul eforturilor echipelor de vanzari pe toate liniile de 

activitate: Retail, MICRO, Agro si IMM care au generat credite noi in primele 9 luni ale anului 2017 in 

valoare de 467 mil. LEI. 

 Depozitele atrase de la clientela nebancara  au inregistrat la 30 septembrie 2017 o scadere de 2% fata de 

inceputul anului, fapt pozitiv intrucat reducerea este mai mica decat cea asteptata, depozitele fiind la un 

nivel cu 6% mai mare decat in buget, in contextul procesului de optimizare a retelei prin care Banca a inchis 

in luna Decembrie 2016 un numar de 18 unitati teritoriale si 27 de unitati in cursul anului 2017. 

 

Pozitia de lichiditate a bancii 

Indicatorul de lichiditate reglementat la 30.09.2017 se situeaza confortabil peste limitele reglementate, 

dupa cum urmeaza: 

Data 
<= 1 

luna 
1 -3  luni 3-6 luni 6-12 luni >12 luni 

30.06.2017 3,37 12,81 15,97 13,06 35,62 

30.09.2017 3,07 11,62 14,10 13,91 21,61 

Limita reglementata >= 1 >= 1 >= 1 >= 1 - 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - BANCA Valori exprimate in mii RON

ACTIV
30.sep.17 31.dec.16

Δ 2017/ 

2016 (abs.)

Δ 2017/ 

2016 (%)

Buget 

30.sep.17

Actual / 

Buget (abs.)

Actual / 

Buget (%)

Active lichide 1,885,766 2,015,243 -129,477 -6.4% 1,803,890 81,876 4.5%

Investitii in participatii 31,408 31,400 8 0.0% 30,705 703 2.3%

Credite si avansuri acordate clientelei, net 1,266,026 1,199,507 66,519 5.5% 1,227,385 38,641 3.1%

Alte active 366,508 372,942 -6,434 -1.7% 376,494 -9,986 -2.7%

Total ACTIV 3,549,708 3,619,092 -69,384 -1.9% 3,438,474 111,234 3.2%

PASIV 30.sep.17 31.dec.16
Δ 2017/ 

2016 (abs.)

Δ 2017/ 

2016 (%)

Buget 

30.sep.17

Actual / 

Buget (abs.)

Actual / 

Buget (%)

Datorii privind clientela 3,210,015 3,263,714 -53,699 -1.6% 3,016,668 193,347 6.4%

Imprumuturi si alte datorii 84,820 73,205 11,615 15.9% 161,601 -76,781 -47.5%

Total Datorii 3,294,835 3,336,919 -42,084 -1.3% 3,178,270 116,566 3.7%

Total capitaluri proprii 254,873 282,173 -27,300 -9.7% 260,205 -5,332 -2.0%

Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII 3,549,708 3,619,092 -69,384 -1.9% 3,438,474 111,234 3.2%
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*Indicatorul de lichiditate calculat pentru toate valutele, in echivalent LEI  

 

Banca isi pastreaza un nivel ridicat al activelor lichide in bilant (53%).  

Raportul Credite/Depozite a inregistrat in septembrie 2017 nivelul de 43%, mult sub media sistemului 

bancar de 75% (conform datelor furnizate de BNR pentru luna iunie 2017), ceea ce denota faptul ca 

rezervele de lichiditate necesare cresterii creditarii sunt inca la un nivel foarte ridicat, mult peste nivelul 

pietei. 

 

III. Rezultatele financiare ale Patria Bank SA pentru pentru primele 9 luni ale 

anului 2017 

Cifrele comparative pentru aceeasi perioada a anului precedent (2016) prezentate in Contul de Profit sau 

Pierdere incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 9 luni ale anului 2016 si 

rezultatul financiar al fostei-Banca Comerciala Carpatica S.A doar pentru 6 luni incepand de la data de 31 martie 

2016 (data dobandirii controlului asupra BCC de catre fosta-Patria Bank S.A.) pana la 30 septembrie 2016.  

III.1. Principalele elemente ale Contului de profit si pierdere la nivel individual, comparativ cu 

aceeasi perioada a anului trecut si cu Bugetul 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca pentru perioada similara a anului precedent, asa cum este descris in al doilea paragraf 

al prezentului raport (‚Particularitatile prezentarii situatiilor financiare interimare in anul fuziunii’), atat pentru 

Valori exprimate in mii RON

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE - BANCA 30.sep.17 30.sep.16

9 luni PBK

+6 luni BCC

Venituri nete din dobanzi 76,150 77,689 -2% 74,278 1,872 3%

Venituri nete din comisioane si speze 17,371 13,239 31% 15,952 1,419 9%

Venituri din activitatea financiara si alte venituri 15,106 29,596 -49% 16,520 -1,414 -9%

Venit total din exploatare 108,627 120,524 -10% 106,750 1,877 2%

Cheltuiala neta cu deprecierea activelor financiare si 

proviz. pentru angajamente de creditare si garantii -14,354 -42,590 -66% -2,532 -11,822 467%

Cheltuieli cu personalul -60,414 -58,577 3% -64,308 3,894 -6%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea -11,697 -9,347 25% -11,996 299 -2%

Alte cheltuieli operationale si administrative -48,488 -45,334 7% -56,190 7,702 -14%

Total Cheltuieli Operationale -120,599 -113,258 6% -132,495 11,896 -9%

Pierdere inainte de impozitare -26,326 -35,324 -25% -28,276 1,950 -7%

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit amanat 0 -212 -100% -1,839 1,839 -100%

Pierderea exercitiului financiar -26,326 -35,536 -26% -30,115 3,789 -13%

vs. anul 

precedent 

(%)

Buget 

30.sep.17

Actual / Buget 

(abs.)

Actual / 

Buget (%)
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cifrele realizate cat si pentru cele bugetate, se prezinta situatia sub-consolidata la 30.09.2016 a Contului de 

Profit sau Pierdere, situatie ce incorporeaza rezultatul financiar al fostei-Patria Bank S.A. pentru primele 9 luni 

ale anului 2016 si rezultatul financiar al fostei-Banci Comerciale Carpatica S.A doar pentru cele 6 luni din 2016 

(dupa data preluarii controlului de catre Patria Bank SA), consideram relevanta prezentarea evolutiei 

elementelor principale ale Contului de Profit sau Pierdere pentru 30 septembrie 2017 comparativ cu cifrele sub-

consolidate ale celor doua banci implicate in fuziune pentru primele 9 luni din 2016, pentru a oferi o comparatie 

relevanta a rezultatelor 30 septembrie 2017 fata de perioada similara a anului precedent, prezentata in cele ce 

urmeaza. 

III.2. Analiza comparativa cu aceeaşi perioadă a anului trecut 

 

 

Venitul total din exploatare (venitul total bancar) a scazut cu 26% fata de aceeasi perioada a anului precedent, 

motivele scaderii fiind urmatoarele:  

 Venitul net din dobanzi a scazut in perioada analizata cu 14% (12,6 milioane Lei) comparativ cu 

aceeasi perioada a anului 2016, pe fondul scaderii cu 13% a veniturilor din dobanzi la credite si a 

scaderii cu 46% (9,3 milioane Lei) a dobanzilor aferente portofoliului de titluri de stat, scaderi 

compensate de o reducere cu 28% a cheltuielilor cu dobanzile platite clientelei (pe fondul reducerii 

nivelului dobanzilor in intreg sistemul bancar, in contextul in care volumul depozitelor atrase a 

scazut cu doar 2% in aceeasi perioada). 

 scaderea veniturilor din dobanzi la credite este influentata si de diferenta intre ajustarile de valoare 

justa aferente portfoliului fostei-BCC, ajustari care au fost reluate pe venituri in 2016 in proportie 

mai mare decat in primele 9 luni ale anului 2017, diferenta de 6 mil. Lei justificand o scadere de 6% 

a veniturilor din dobanzi in 2017 fata de aceeasi perioada a anului precedent. 

Valori exprimate in mii RON

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE - BANCA 30.sep.17 30.sep.16 30.sep.16

9 luni PBK

+6 luni BCC

  9 luni PBK

+9 luni BCC

Venituri nete din dobanzi 76,150 77,689 -2% 88,744 -14%

Venituri nete din comisioane si speze 17,371 13,239 31% 17,919 -3%

Venituri din activitatea financiara si alte venituri 15,106 29,596 -49% 39,783 -62%

Venit total din exploatare 108,627 120,524 -10% 146,445 -26%

Cheltuiala neta cu deprecierea activelor financiare si 

proviz. pentru angajamente de creditare si garantii -14,354 -42,590 -66% -42,537 -66%

Cheltuieli cu personalul -60,414 -58,577 3% -73,181 -17%

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea -11,697 -9,347 25% -11,669 0%

Alte cheltuieli operationale si administrative -48,488 -45,334 7% -63,318 -23%

Total Cheltuieli Operationale -120,599 -113,258 6% -148,167 -19%

Pierdere inainte de impozitare -26,326 -35,324 -25% -44,259 -41%

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit amanat 0 -212 -100% -212 -100%

Pierderea exercitiului financiar -26,326 -35,536 -26% -44,471 -41%

vs. anul 

precedent 

(%)

vs. anul 

precedent 

(%)
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 In ce priveste scaderea veniturilor din dobanzi la titluri de stat, reducerea accentuata a veniturilor s-

a produs pe fondul scaderii accentuate a randamentelor titlurilor pe piata in perioada analizata si 

de politica de restructurare a portofoliului, in scopul reducerii riscului de dobanda asumat de catre 

banca; 

 Venitul net din dobanzi a crescut cu 31% in trim.II si cu 39% in Trim.III fata de Trim.I 2017; 

 Banca a reusit sa pastreze nivelul Venitului net din comisioane la un nivel cu numai 3% mai mic 

decat in aceeasi perioada a anului precedent, in conditiile reducerii numarului de unitati teritoriale 

cu 18 unitati in luna Decembrie 2016 si cu 27 de unitati in cursul anului 2017. 

 

Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 19% (27,6 mil. Lei) fata de aceeasi perioada a anului precedent, 

evolutie generata de procesul de reorganizare a bancii atat la nivelul centralei si centrelor operationale, cat si 

din optimizarea acoperirii teritoriale prin reteaua de agentii, precum si ca urmare a sinergiilor rezultate in urma 

procesului de fuziune;  

 

Cheltuiala (neta) aferenta ajustarilor pentru deprecierea creditelor a inregistrat o diminuare de 66% (28,2 mil. 

Lei), pe fondul evolutiei favorabile a procesului de colectare si recuperare in special in trim.IV 2016 si in primele 

9 luni ale anului curent. In total in cele 15 luni de cand activitatea de recuperare a creditelor neperformante a 

fost relansata, banca a recuperat din portofoliul legacy provenind din fosta-Banca Carpatica cca. 120 milioane 

Lei atat de credite neperformante bilantiere, cat si din creditele scoase inafara bilantului. 

 

III.3. Indicatori economico-financiari ai Patria Bank SA 

Indicatori principali - BANCA  30.09.2017 31.12.2016 

Rata Fondurilor Proprii Totale % 11,85 12,80 

Credite (val bruta) / Datorii privind clientela % 42,98 39,47 

Active lichide / Total Active % 53,12 55,68 

LCR % 488 725 

Lichiditate imediata
1
 % 53,29 58,28 

1
Disponibilitati si depozite la banci (val. neta) + titluri de stat libere de gaj/ surse atrase si imprumutate 

 

 

 

IV. Evenimente importante de raportat in perioada 01.07.2017 – 30.09.2017 

1. Incepand cu data de 30.06.2017 a fost inregistrat la Registrul Comertului noul sediu real al Patria 
Bank SA, respectiv Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, etajele 7, 8 si 10, Bucuresti, 
sector 2. 

2. La data de 05.07.2017 a a avut loc finalizarea procesului de majorare de capital social, respectiv 
inregistrarea in registrul actionarilor Patria Bank SA a noilor actiuni emise ca urmare a fuziunii dintre 
Banca Comerciala Carpatica SA (in calitate de societate absorbanta) si Patria Bank SA (in calitate de 
societate absorbita), implementata la data de 01.05.2017. 
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3. In data de 07.07.2017 Patria Bank SA a primit de la Banca Nationala a Romaniei notificarea 
privind  aprobarea prealabila a d-lui Bogdan Constantin Neacsu, nominalizat in calitate de Director 
General Adjunct Divizia Risc, membru al Comitetului Directorilor in cadrul Patria Bank SA. 

4. Incepand cu data de 13.07.2017 banca isi schimba simbolul de tranzactionare a actiunilor la Bursa 
de Valori Bucuresti, din „BCC” in „PBK”. 

5. La data de 26.07.2017 Consiliul de Administratie aproba completarea obiectului de activitate al 
PATRIA BANK SA cu activitatea de bancassurance (cod CAEN 6622- Activitati ale agentilor si 
brokerilor de asigurari). 

6. La data de 28.07.2017 au loc Adunarile Generale Ordinare & Extraordinare ale Actionarilor, in cadrul 
carora se aproba urmatoarele: 
o Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2017. 
o Desemnarea d-lui IUGA VASILE in calitate de membru independent al Consiliului de 

Administratie al Patria Bank SA. 
o Stabilirea remuneratiei administratorilor. 
o Numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL; durata contractului se 

stabileste pentru 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2017, 2018 si 2019. 
o Acoperirea partiala a pierderii contabile cumulate la 31.12.2016 cu o valoare de 152.557.406 lei 

din urmatoarele elemente: 
 Capital social: 149.118.190 lei 
 Ajustari la inflatie ale capitalului social: 3.439.216 lei 

o Reducerea de capital social al bancii cu suma de 149.118.190 lei, de la 376.239.921,30 lei 
la 227.121.731,30 lei, prin anularea unui numar de 1.491.181.900 actiuni avand o valoare 
nominala de 0,1 lei, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al 
bancii la data de inregistrare precum si stabilirii unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru 
compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii 
rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Reducerea capitalului social este realizata 
pentru acoperirea partiala a pierderilor cumulate ale bancii, inregistrate la 31.12.2016 in 
cuantum de 149.118.190 lei. 

7. La data de 07.08.2017 Patria Bank SA, a receptionat in cadrul dosarului civil nr. 4435/85/2017, 
ordonanta de plata formulata de dl. Ilie Carabulea prin care acesta din urma, in calitate de 
reclamant, solicita obligarea Patria Bank SA, in calitate de parat, in solidar cu administratorii 
acesteia, sa plateasca paratului sumele de "(a) 40.666.949,8 lei pretul actiunilor rascumparate de 
societatea parata, (b) dobanda legala penalizatoare aferenta sumei datorate, egala cu rata de 
referinta BNR majorata cu 4% incepand cu data introducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si 
(c) cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru si onorar avocat." In subsidiar, a fost solicitata 
suma de 36.437.587,02 lei. 

8. La data de 18.09.2017 Patria Bank SA a receptionat in cadrul dosarului civil nr. 4874/85/2017, 
ordonanta de plata formulata de dl. Dican Octavian prin care acesta din urma, in calitate de 
reclamant, solicita obligarea Patria Bank SA, in calitate de parat, in solidar cu administratorii 
acesteia, sa plateasca paratului sumele de "(a) 318,866.2 lei dar nu mai putin de 285.704,1152 lei (b) 
dobanda legala penalizatoare aferenta sumei datorate, egala cu rata de referinta BNR majorata cu 
4% incepand cu data introducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si (c) cheltuieli de judecata 
reprezentand taxa de timbru si onorar avocat." 

9. La data de 25.09.2017 Patria Bank SA a receptionat in cadrul dosarului civil nr. 4875/85/2017, 
ordonanta de plata formulata de dna. Ciobanu Liliane Christine prin care aceasta din urma, in 
calitate de reclamant, solicita obligarea Patria Bank SA, in calitate de parat, in solidar cu 
administratorii acesteia, sa plateasca paratului sumele de "(a) 484.178,60 lei dar nu mai putin de 
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433.824,0256 lei (b) dobanda legala penalizatoare aferenta sumei datorate, egala cu rata de 
referinta BNR majorata cu 4% incepand cu data introducerii cererii de fata si pana la plata efectiva si 
(c) cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru si onorar avocat." 

10. Pentru litigiile mentionate la punctele 7,8 si 9 de mai sus Tribunalul Sibiu a declinat competenta 
teritoriala pentru solutionarea litigiilor catre Tribunalul Bucuresti. 

 
 

V. Evenimente ulterioare datei de 30.09.2017 

1. In data de 11.10.2017 Patria Bank SA a primit de la Banca Nationala a Romaniei notificarea 
privind  aprobarea operatiunii de reducere a capitalului social cu suma de 149.118.190 lei, in 
vederea acoperiririi partiale a pierderilor acumulate ale bancii, inregistrate la data de 31.12.2016, in 
conformitate cu Hotararea AGEA nr. 1/28.07.2017.  

2. In data de 11.10.2017 Patria Bank SA a primit Certificatul de Inregistrare Mentiuni privind 
inregistrarea modificarii actului constitutiv al bancii, ca urmare a Hotararii nr. 616/26.07.2017 a 
Consiliului de Administratie al bancii, privind completarea obiectului sau de activitate cu activitate 
de bancassurance, operatiune care a fost aprobata prealabil de catre Banca Nationala a Romaniei. 

3. In data de 25.10.2017 Patria Bank SA a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara 
Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-3004-15/24.10.2017, cu privire la 
operatiunea de reducere a capitalului, in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 1/28.07.2017. 

4. La data de 26.10.2017 Depozitarul Central a inregistrat in registrul actionarilor diminuarea 
capitalului social, dupa cum urmeaza: 
o Capital social:      227.121.731,30 lei 
o Numar actiuni:    2.271.217.313 actiuni 
o Valoare nominala:          0,1 lei/actiune 

 

 

Prezentele Situaţii financiare interimare aferente primelor 9 luni ale anului 2017 nu sunt auditate de catre un 

auditor financiar independent.  

 

 

VI. ANEXE : 
Situatia pozitiei financiare la data de 30.09.2017 pentru Patria Bank SA si pentru Grupul Patria Bank 

Situatia performantei financiare pentru perioada incheiata la 30.09.2017 pentru Patria Bank SA si pentru Grupul 

Patria Bank 

 

 

 Director General Adjunct – Divizia Financiar,    Director Financiar-Contabilitate, 

Diana Kallos        Georgiana Stanciulescu
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SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 

- mii LEI -

ACTIV 30.sep.17 31.dec.16
Δ 2017/ 

2016 (%) 30.sep.17 31.dec.16
Δ 2017/ 

2016 (%)

Numerar si disponibilitati la Banca Centrala 574,183 705,346 -18.6% 563,117 676,497 -16.8%

Plasamente la banci 5,075 6,939 -26.9% 5,075 6,939 -26.9%

Active financiare disponibile in vederea vanzarii: 1,189,379 1,171,727 1.5% 1,189,379 1,171,727 1.5%

Active financiare detinute pentru tranzactionare 95,299 115,177 -17.3% 23,835 52,788 -54.8%

Investiti i  pastrate pana la scadenta 106,935 109,966 -2.8% 106,935 109,860 -2.7%

Credite si avansuri acordate clientelei, net 1,309,361 1,236,190 5.9% 1,266,026 1,199,507 5.5%

Titluri de participare detinute in fi l iale 0 0 28,833 28,832 0.0%

Creanta privind impozitul amanat 20,935 18,744 11.7% 21,102 19,023 10.9%

Investiti i  imobiliare 77,960 78,271 -0.4% 74,895 75,206 -0.4%

Imobilizari corporale 170,268 175,551 -3.0% 170,195 175,444 -3.0%

Imobilizari necorporale 45,545 44,239 3.0% 43,437 43,025 1.0%

Alte active 57,895 61,121 -5.3% 56,879 60,244 -5.6%

Total active 3,652,835 3,723,271 -1.9% 3,549,708 3,619,092 -1.9%

BANCAGRUP
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PASIV
30.sep.17 31.dec.16

Δ 2017/ 

2016 (%) 30.sep.17 31.dec.16

Δ 2017/ 

2016 (%)

Datorii

Depozite de la banci 25,504 42,023 -39.3% 25,504 42,023 -39.3%

Depozite de la clienti 3,185,212 3,207,531 -0.7% 3,210,015 3,221,691 -0.4%

Imprumuturi de la banci si alte institutii  financiare 47,380 47,223 0.3% 10,438 15,933 -34.5%

Impozit pe profit curent 0 259 -100.0% 0 0

Alte datorii 128,405 131,476 -2.3% 28,805 37,518 -23.2%

Datorii  subordonate 20,074 19,754 1.6% 20,074 19,754 1.6%

Total Datorii 3,406,575 3,448,266 -1.2% 3,294,836 3,336,919 -1.3%

Capitaluri proprii

Capital social 383,979 199,218 92.7% 383,979 199,218 92.7%

Prime de fuziune -67,569 0 -67,569 0

Actiuni proprii  rascumparate -1,055 0 0 0

Pierderea cumulata -171,534 -70,628 142.9% -162,177 -62,476 159.6%

Rezerve din reevaluare 60,574 18,439 228.5% 58,775 18,440 218.7%

Alte rezerve 41,865 65,476 -36.1% 41,865 65,476 -36.1%

Interese care nu controleaza 0 62,500 -100.0% 0 61,515 -100.0%

Total capitaluri proprii 246,260 275,005 -10.5% 254,873 282,173 -9.7%

Total datorii si capitaluri proprii 3,652,835 3,723,271 -1.9% 3,549,708 3,619,092 -1.9%

GRUP BANCA
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SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE 

- mii LEI - 30.sep.17 30.sep.16
Δ 2017/ 

2016 (%) 30.sep.17 30.sep.16
Δ 2017/ 

2016 (%)

Venituri din dobanzi si asimilate 111,222               110,906               0.3% 100,186               102,262               -2.0%

Cheltuieli  cu dobanzile si asimilate (25,573)                (25,465)                0.4% (24,036)                (24,573)                -2.2%

Venituri nete din dobanzi 85,649                 85,441                  0.2% 76,150                 77,689                  -2.0%

Venituri din comisioane si speze 21,573                 17,695                  21.9% 20,824                 17,092                  21.8%

Cheltuieli  cu comisioane si speze (4,711)                  (4,625)                   1.9% (3,453)                  (3,853)                   -10.4%

Venituri nete din comisioane si speze 16,862                 13,070                  29.0% 17,371                 13,239                  31.2%

Castig/ (pierdere) din tranzactionare, derivate si FX 9,107                    8,970                    1.5% 8,636                    7,802                    10.7%

Castig net din vanzarea activelor financiare disponibile in 

vederea vanzarii
548                       16,607                  -96.7% 546                       16,607                  -96.7%

Alte venituri din exploatare 2,429                    4,338                    -44.0% 5,924                    5,187                    14.2%

Total venituri operationale 114,595               128,426               -10.8% 108,627               120,524               -9.9%

Cheltuieli  cu personalul (62,988)                (60,473)                4.2% (60,414)                (58,577)                3.1%

Cheltuieli  cu amortizarea si deprecierea (12,013)                (9,414)                   27.6% (11,697)                (9,347)                   25.1%

Alte cheltuieli  operationale si administrative (52,356)                (46,958)                11.5% (48,488)                (45,334)                7.0%

Total cheltuieli operationale (127,357)              (116,845)              9.0% (120,599)              (113,258)              6.5%

Cheltuiala neta cu deprecierea activelor financiare si 

proviz.pentru angajamente de creditare si garantii
(15,488)                (42,337)                -63.4% (14,354)                (42,590)                -66.3%

Pierdere inainte de impozitare (28,250)                (30,756)                -8.1% (26,326)                (35,324)                -25.5%

(Cheltuiala) / venit cu impozitul pe profit amanat (647)                      (726)                      -10.9% -                        (212)                      -100.0%

Pierderea exercitiului financiar (28,897)                (31,482)                -8.2% (26,326)                (35,536)                -25.9%

GRUP BANCA


